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FÖRORD 
 
 

Vi är två socionomstudenter som har skrivit denna C-uppsats tillsammans. Vi läser vid 
Mittuniversitetet i Östersund. Varför vi valt detta ämne är för att vi tycker att det är intressant 

och anser det vara relevant för socialt arbete. 
 

Under studien har vi inte bott på samma ort men vi har träffats regelbundet, vi har även haft 
daglig E-mail och telefonkontakt. Vi har delat upp arbetet på så sätt att litteratursökning och 

inläsning har skett på distans. Sammanställting av träffad litteratur, de genomförda 
intervjuerna, bearbetning samt analys och diskussion har vi utfört tillsammans. 

 
Vi vill först och främst tacka våra unika intervjupersoner som verkligen har inspirerat oss och 
gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie. Det har varit väldigt trevligt att få träffa 
er allihopa. Vi beundrar ert engagemang att hjälpa andra trots era svåra upplevelser. Ni är 

alla starka individer som har mycket att ge! Det är något vi kommer ta med oss i våra 
hjärtan. Vi önskar er alla lycka till med era framtidsplaner! 

 
Sedan vill vi tacka vår handledare Lars-Göran Molander, som har tagit sig tid för oss och 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
Statens folkhälsoinstitut1  har gjort en studie som visade att ca 12-18 % av barnen i årskurs 5, 
7 och 9 hade år 2001/02 mobbats minst en gång under de senaste månaderna. Mellan 1-2 % 
mobbades flera gånger i veckan. Vidare har Barnombudsmannen2 gjort en undersökning som 
visade att under året 2002 hade 31 % av flickorna och 23 % av pojkarna svarat att de var 
rädda för mobbning.  
  Inledningsvis nämner vi kortfattat olika verk. I boken Skola – en arena för mobbning3 
skriver författarna om indirekt och direkt mobbning som är en beskrivning av fysisk 
mobbning och tyst mobbning. Vidare har författaren Martín4 skrivit om att alla barn som 
antingen utsätts och/eller utsätter andra för indirekt eller direkt mobbning har mer betydande 
problem med sitt sociala beteende än andra ”normala” barn. 
  Fors5 skriver i sin avhandling om vilken identitet ett mobboffer/plågare har i en 
mobbningssituation. Resultatet visar att offren identifierar sig med den rollen. Offren upplever 
själv en känsla att det är något hos honom/henne som gör att just han/hon blir mobbad. Det är 
mobbningen som har skapat denna självbild som dessvärre sedan bekräftas av mobbaren, 
åskådare och även vuxna. 
  Vi har även hittat en svensk studie6 där syftet var att undersöka om mobbning bland barn 
leder till psykisk ohälsa. De som innefattades av studien var barn i åldrarna 10-15 år bosatta i 
Stockholm. Några kriterier var att barnen skulle ha blivit undersökta eller få vårdbehandling 
p.g.a. psykisk ohälsa. Studien visar att de som blir mobbade under skoltiden löper större risk 
för skadeverkningar. Resultatet visar att det finns en ökad risk för barn som varit mobbad, att 
uppvisa symptom strax efter det att mobbningen upphört. Det är ett svårt ämne att studera och 
resultatet är inte generellt, eftersom mobbning sker i olika former och de känslor som uppstår 
är olika hos individerna som blir utsatta. Därmed påverkas vi alla på olika sätt. 
  Efter vår litteratur- och forskningsöversikt vill vi vidareutveckla frågan som uppstod efter 
avslutat arbete: Hur påverkar de mobbades situation och upplevelse av mobbning deras vuxna 
liv, vad avser familjeliv, arbetsliv, fritid och inte minst deras sociala umgänge? Dessa frågor 
tycker vi är intressanta eftersom vi är medvetna om att mobbning förekommer även på 
arbetsplatser och mellan vuxna i olika sammanhang.   
 

                                                 
1 Statens folkhälsoinstitut (2003); Mobbning bland skolbarn. Rapport 2003:02 se Barnombudsmannen rapporterar 
BR2004:06 (2004) Upp till 18 - fakta om barn och ungdom, s.153. 
2 Statens folkhälsoinstitut (2003); Mobbning bland skolbarn. Rapport 2003:02. Barnombudsmannen (2004); Rätten att 
komma till tals. Skolverket (2004); Attityder till skolan 2003 se Barnombudsmannen rapporterar BR2004:06 (2004) Upp till 
18 - fakta om barn och ungdom, s.154. 
3 Eriksson, Björn., Lindberg, O., Flygare, E., och Daneback, K. Skolan – en arena för mobbning – en forskningsöversikt och 
diskussion kring mobbning i skolan. Kalmar: Lenanders Grafiska AB, 2002. 
4 Martín, M. el M.B. (2005). The causes and nature of bullying and social exclusion in schools. Education Journal, Issue 86, 
p28-30, 3p.
5 Fors, Zelma. Obalans i makt – Fallstudier av barnmobbning. Avhandling för doktorsexamen, Göteborgs universitet, 1993. 
6 Engström, K., Hallqvist. J., Möller, J., and Laflamme, L. (2005). Do episodes of peer victimization trigger physicla injury?. 
A case-crossover study of Swedisch school cildren. Scandinavian Journal of Public Health, Vol.33 Issue 1, p19-25, 7p.  
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1.2 Problemområde 
 
”Jag ville inte gå till skolan på morgonen. Typ på sommarloven så var det också så att, a men 
Gud nu börjar det närma sig liksom, det var ångest, det var nog det. Jag var rädd för att gå 
till skolan.” (Linn) 
 
Skollagen7 1 kapitlets 2 § tredje stycket punkt 2 säger att ”den som verkar inom skolan ska 
aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 
beteenden.”  Trots detta blir många barn mobbade varje dag. 
  Vi har valt att skriva vår C-uppsats inom ämnet mobbning. Vi anser att ämnet är relevant för 
en studie i socialt arbete. Mobbning leder till social utsatthet och sociala problem, ett område 
som vi som blivande socionomer kommer att arbeta med. Mobbning kan också leda till 
traumatiska upplevelser som påverkar individen negativt. Ibland kan skador av mobbning 
vara så omfattande att det kan leda till döden. 
  Mobbning är bara en av många orsaker till varför en del vuxna blir dysfuktionella och 
påverkade i vardagslivet. Detta kan leda till att dessa individer blir otrygga i olika roller de 
samspelar i t.ex. arbetslivet, familjelivet och inte minst i deras sociala liv. 
 

1.3 Problemformulering 
Ett av många problem vi ser är att de som blir mobbade inte blir tagna på allvar och inte fått 
hjälp med sin bearbetning. Det har i sin tur lett till konsekvenser i vuxenlivet.  
  Vi vill beskriva hur dessa individer som blivit mobbade under skoltiden har påverkats av 
sina upplevelser och erfarenheter. Om de har bearbetat sina känslor och upplevelser, om de 
har sökt professionell hjälp och i så fall på vilket sätt.   
  Vi anser att denna uppsats kan ge en bra grund och ökad förståelse hos alla, såväl 
yrkesverksamma och de som i det privata livet möter människor som blivit utsatta för 
mobbning. 
 

1.4 Syfte och frågeställning  
Vårt syfte är att studera hur mobbade barn har blivit påverkade som vuxna utifrån två viktiga 
aspekter; familjestruktur och identitetsbildning. 
   
Våra frågeställningar är:  

• Hur har deras familjestruktur sett ut? 
• Hur har upplevelser av mobbing påverkat deras identitet idag?  
• Hur har deras personlighet, familjeliv och socialt liv påverkats? 
• Hur har de bearbetat sina upplevelser? 

  

1.5 Avgränsning 
Vår beskrivning av vuxna liv enligt vår problemformulering är individer över 18 år. Vi vill 
studera individer som har etablerat ett stabilt liv. Med mobbade barn menar vi vuxna 
människor som blivit påverkade av mobbning som barn. Med hänsyn till studiens avgränsning 
och val av ip har olika målgrupper lämnats utanför, bl.a. individer med funktionssvårigheter 

                                                 
7 Lag (1999:886) se Skollagen (1985:1100) www.skolverket.se 
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samt läs- och skrivsvårigheter. Målgruppen i vårt arbete är individer som blivit mobbade 
under skoltiden, med detta menas årskurs 1-9. I enstaka fall har det visat sig att mobbning 
även förekommit på gymnasiet och även vidare i vuxenlivet.    
  På grund av svårigheter att finna intervjupersoner har vi avgränsat oss och annonserat endast 
till elever på Mittuniversitetet.  
  Litteratur och material från databaser och bibliotek är avgränsad till att gälla forskning om 
familjestruktur och identitetsbildning.  
  Vår önskan var att uppsatsen skulle representeras av både män och kvinnor, detta med tanke 
på vikten av att ha ett genusperspektiv. Vår studie redovisar intervjuer med 6 kvinnor och 2 
män. Därmed kan vi inte uttala oss ifall det finns eventuella skillnader mellan män och 
kvinnor samt hur de blivit påverkade och hanterat mobbningen. 

1.6 Precisering av begrepp 
Under denna rubrik vill vi klargöra viktiga begrepp som vi använder oss av i vår studie. 
Adolescensen: Enligt Erikson8 är adolescensen åren mellan 13 och 19 år. Vi kommer även att 
använda begreppen tonåringar och tonårstiden. 
Bearbetning: Ett tillstånd där man kan se tillbaka på sina upplevelser och erfarenheter utan att 
bli destruktivt påverkad. 
Familjeliv: Deras nuvarande civilstånd och relationer till sina föräldrar, partner och eventuella 
barn. 
Familjestruktur: Med familjestruktur menas här familjeförhållanden, relationer och 
anknytning mellan föräldrar och barn och barnuppfostran. 
Identitetsbildning: Hur individen skapar sig en identitet, detta innefattar individens 
personlighet, självförtroende och deras förebilder under adolescensen.  
Ip: Intervjuperson, intervjupersoner. 
Makt: En obalans i makt mellan offer och plågare, där det finns en fientlig känslomässig 
betydelse i relationen9. 
Personlighet: Deras nuvarande identitet, hur deras upplevelser har påverkat dem som person 
och hur de ser på sig själva.   
Socialt liv: Hur ip idag fungerar socialt, deras nätverk och relationer till sina vänner och 
bekanta. 
Yrkesval: Val av deras nuvarande utbildning och jobb. 
  

1.7 Tidigare forskning 

1.7.1 Vad är mobbning? 
 
”Mobbning är för mig nån, en situation där en eller flera personer blir särskilt utsatt för 
någon form av trakasseri, eller utfrysning, någonting som gör att man mår dåligt 
inombords.”  (Åsas definition på mobbning). 
 
Det finns många olika definitioner om vad som är mobbning och vad som inte är det. Det som 
räknas och kan avgöra vad som är mobbning är hur det känns inuti den person som blir utsatt. 
  Vi har valt att använda oss av Dan Olweus definition av mobbning p.g.a. att han är en av de 
främsta forskare inom ämnet. Vi anser att hans utgångspunkt belyser en mobbningsituation på 
ett tydligt sätt. 

                                                 
8 Karlsson, Lars. Psykologins grunder. Lund: Studentlitteratur, 2001. 
9 Fors, Zelma. Makt maktlöshet mobbning. Arlöv: Liber utbildning AB, 1995. 
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Definition: 
”Det är mobbning när en eller flera individer, upprepade gånger och över tid, blir utsatta för 
negativa handlingar från en eller flera personer. Det är en negativ handling om en individ 
tillfogar, eller försöker tillfoga en annan individ skada eller obehag.”10

 
Det finns många olika typer av mobbning. Allt från utfrysning, behandla någon som luft till 
grovt våld och misshandel11. 
  Enligt Höistad12 kan mobbning indelas i tre typer: Fysisk mobbning; som är lättast att 
upptäcka, det kan handla om sönderrivna kläder, blåmärken etc. Tyst mobbning 
(kroppsspråket); är den vanligaste formen och även den som är svårast att upptäcka. 
Kännetecken är att himla med ögonen, kasta menade blickar mellan varandra, göra miner, 
sucka etc. Verbal mobbning; handlar om att viska, sprida rykten, hota, retas, håna etc.  
  Mobbning13 sker på olika sätt och det är skillnad på hur killar och tjejer mobbas. Det har 
visat sig att killar använder sig av mer fysisk och verbal mobbning och tjejer mer psykisk och 
manipulativ mobbning. Med manipulativ mobbning menas t.ex. utanförskap, utfrysning och 
kränkning. Det är viktigt att inte sätta etikett på dem som drabbas, för det finns inte några 
speciella personer som utsätts. Författarna14 skriver vidare att barn med motståndskraft mot 
mobbning är stärkta av personer i deras närhet. Dessa ger dem stöd och värme. Det är också 
av betydelse att det finns ett starkt socialt nätverk och möjlighet till utveckling av 
förståndsmässig och social förmåga. Det sociala nätverket kan bestå av familjen, kontakter på 

olan, vänner osv.    sk  

1.7.2 Varför blir man ett offer? 
Det finns två motstridiga påståenden15 om vem som kan bli utsatt för mobbing. Det första är 
att vem som helst kan bli utsatt och den andra förklaringen är att de som på något sätt är 
avvikande t.ex. i utseende eller kläder blir mobbade. Höistad16 skriver att det är i överlag 
relationsproblem som förklarar mobbning, inte avvikande utseende eller beteende. Att 
mobbaren använder slagord är ofta en förevändning för att mobba.     
  Coloroso17 skriver att mobbning inte är normalt utan det är ett asocialt beteende och måste 
behandlas som sådant. Hon uppmärksammar att man inte behöver ha bestämda egenskaper för 
att bli mobbad. Hon nämner tjugo punkter som kan vara orsaker till mobbning bl.a. den som 
är eftergiven, osäker och har dåligt självförtroende. Hon påpekar vidare att den som undviker 
att slåss och föredrar att lösa konflikter utan våld, den som vars kön eller sexuella läggning av 
mobbaren betraktas som underlägsen och ovärdig. Coloroso avslutar genom att understryka 
att vem som helst kan bli ett offer. Den som råkar befinna sig på fel plats vid fel tillfälle blir 
angripen därför att mobbaren behöver ett offer. Mobbaren hittar lätt en ursäkt för att utse 
någon till offer, det är mobbarens behov att trycka ner någon för att känna sig överlägsen eller 
bekräfta sin status.    
  Olweus18 har bl.a. gjort en undersökning som redovisar att mobboffer inte är mer avvikande 
i yttre bemärkelser jämfört med andra. Han anser att yttre attribut inte har någon större 

                                                 
10 Fors (1995) s.3. 
11 Eriksson, m.fl. (2001). 
12 Höistad, Gunnar. Mobbning – En bok om att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. Stockholm: Informationsförlaget 
AB, 1994. 
13 Lyznicki, J.M., Mccaffree, M.A., and Robinowitz, C.B. (2004). Childhood bullying: Implications for Psysicians. American 
family psysician, Vol.70 Issue 9, p1723-1728, 6p. 
14 Ibid. 
15 Höistad (2001). 
16 Ibid. 
17 Coloroso, Barbara. Mobbningens tre ansikten. Falun: Egmont Richter AB, 2004. 
18 Eriksson, m.fl. (2002). 
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betydelse för uppkomsten av mobbning. Olweus19, som är en framstående forskare inom 
ämnet mobbning, har gjort en undersökning för att kartlägga orsaker till att mobbning uppstår 
och fortgår, samt vilka åtgärder som behövs för att minska mobbningen. Undersökningen 
omfattades av 1000 pojkar, fördelade på fyra grupper i årskurs sex och åtta, sammanlagt 26 
klasser. Datainsamlingen bestod av åsikter om elevbeteenden som lärare, elever och även 
föräldrar hade. Vidare beskriver han att det som leder fram till mobbning är att det finns en 
översittare och en hackkyckling i klassen. De har olika beteendemönster och personligheter.  
Olweus definierar hackkyckling och översittare såhär:  
 
”Med utpräglad hackkyckling menar vi en pojke, som under en ganska lång tid har blivit 
utsatt för andras aggression, d.v.s. att pojkar eller eventuellt flickor från den egna klassen 
eller kanske från andra klasser ofta bråkar och slåss med eller retar och hånar honom.”20  
 
”Med översittare menar vi en pojke, som ganska ofta förtrycker eller plågar någon annan 
eller andra, pojkar eller flickor, fysiskt eller psykiskt.”21

 
Hackkycklingarna var allmänt mer ängsliga och nervösa och de såg ned på sig själva och 
deras situation i större utsträckning. Däremot var deras kontakt med föräldrarna god. 
Översittarna var mera orädda, inte så ängsliga och de hade mera självförtroende, men 
kontakten med sina föräldrar var mindre starka och positiva22. 
  Några andra forskare23 har kommit fram till att det finns två typer av offer, nämligen passiva 
och provocerande offer. Passiva offer är ofta ängsliga, försiktiga, känsliga, undviker bråk och 
har lätt för att gråta. De gemensamma för de passiva offren är att de har en negativ syn på sig 
själva eller sin omgivning och är ofta fysiskt svagare än sina jämnåriga. Provocerande offer är 
däremot okoncentrerad, har ett häftigt temperament, hamnar ofta i konflikter och kan inte 
försvara sig själva. Forskarna beskriver även en tredje typ av offer, provokativa offer. De tar 
alltid på sig rollen som offer för att vinna acceptans. Genom att de tar sig an rollen får de 
samtidigt uppmärksamhet från omgivningen. 
  Vidare skriver Eriksson m.fl.24 att offer ofta saknar vissa sociala färdigheter som fungerar 
som skydd mot mobbning. I tidigare gjorda studier har forskare kommit fram till att 
tillbakadragna och utstötta barn saknar färdigheter och förståelse av sociala interaktioner och 
därmed saknar skydd mot mobbning. Vidare skriver författarna att utsatta barn utmärker sig 
oftast genom att de nedvärderar sig själva, har lågt självförtroende, är fysiskt svaga, 
deprimerade och ensamma. 
  Olweus25 visar i sin forskning att offer och plågare har olika personligheter och relationer till 
sina föräldrar. Han skriver att offren har en ängslig personlighet och kännetecknas av fysisk 
svaghet, däremot har mobbare en aggressiv personlighet och fysisk styrka. Offrets relation till 
sina föräldrar, främst modern, utmärks av en tät och positiv kontakt. Mobbaren däremot har 
en negativ, avvisande kontakt och en stor saknad efter värme och engagemang, dessutom har 
mobbarens föräldrar använt sig av fysiskt våld och tillåtande attityd mot aggressivitet. 

                                                 
19 Olweus, Dan. Hackkycklingar och översittare – Forskning om skolmobbning. Stockholm: Almqvist and Wiksell Förlag 
AB, 1973. 
20 Olweus (1973) s.53. 
21 Olweus (1973) s.54. 
22 Olweus (1973). 
23 Eriksson, m.fl. (2002).  
24 Ibid. 
25 Fors (1993). 
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  För att mobbning ska uppstå är enligt Olweus26 att det finns en person med aggressivt 
beteende, och för att den ska mobba behöver det finnas en person med ängsligt beteende. Om 
dessa personlighetstyper inte finns tillsammans så finns inte mobbning. 
  Ibland kan man hitta orsaken till varför en viss person blivit utsatt för mobbning hos den 
mobbade. Höistad27 skriver att det finns olika typer av barn som kan bidra till sin egen 
mobbning, det är överbeskyddade barn där föräldrarna överför sina oroskänslor på barnet. 
Överbeskyddet resulterar i att barnet får problem att stå på egna ben och försvara sig. De 
nödvändiga redskapen som att själv hantera svårigheter och klara livets påfrestningar finns 
inte. Sedan finns de barn med bristande tillit, alla föds med tillit och det är avgörande för 
framtida relationer och vår psykiska existens. Men att visa tillit innebär också att blotta sig 
själv och ett barn behöver inte bli sårad vid många tillfällen för att förlora sin självkänsla. En 
del personer kan t.o.m. försätta sig i rollen som offer för att få behålla sin identitet, dvs. 
negativ identifikation. 
  Egan och Perry28 har forskat om att dåligt självförtroende ofta är orsaken bakom dåliga 
kamratrelationer och få vänner. Vidare är mobbning direkt kopplat till offrets bristande 
självförtroende och nedvärderande tankar om sig själv. Personer med stark integritet och 
starkt självförtroende trots fysisk svaghet och bristande sociala förmågor blir sällan utsatta för 
mobbning. Att ha vänner är ett skydd mot mobbning. De barn som har trygga relationer till 
många vänner är mindre utsatta än de som är ensamma och isolerade. 
 

1.7.3 Ett maktperspektiv 
Att möta andra barn kan för många vara det mest förväntansfulla och glädjefyllda som händer 
varje dag när de går till skolan. Det är viktigt att veta var man har sin tillhörighet och 
vetskapen om att någon eller några väntar på en. Det mest fruktansvärda kan vara att vissa 
barn tidigt kommer i kontakt med andra barn som kontrollerar, hotar och t.o.m. överfaller 
dem29.  
  Mobbning sker oftast på t.ex. skolgården, i omklädningsrummet närvarande av andra 
skolbarn, men väl skymd från vuxna30. Mobbning är en form av aggression där det finns en 
obalans av makt mellan mobbaren och offret.  
  Det finns andra definitioner på makt och Rollo May31 är en författare som vill belysa 
betydelsen av makt. May skriver att en person känner makt när denne inverkar på andra och 
känner därmed erkännande och betydelse. Mobbning kännetecknas av att en person, plågaren, 
har kontroll över den andre. Psykologin beskriver makt som förmågan att inverka, påverka 
och förändra andra individer. 
  Mobbning kan även ses utifrån ett grupperspektiv32 där grupprocessen är komplicerad och 
det är svårt att upptäcka det samspel som råder i gruppen. Det är ett maktspel som många 
gånger sker i det fördolda, långt borta från lärarens vakande öga. Gruppen formas i relationer, 
normer och roller, detta kallar Fors33 för gruppens inre liv. Det är i formandet av det inre livet 
som barnens självuppfattning gestaltas och omformas. För att hitta sin plats i gruppen gäller 
det att ta reda på vem man får vara med, vem man inte får vara med och vem som inte får vara 
med i gruppen. Då gruppen mobbar offret tillfredsställs behovet av att kunna relatera till 
                                                 
26 Fors (1993). 
27 Höistad (2001). 
28 Egan and Perry (1998) se Eriksson, m.fl. (2002) Skola - en arena för mobbning - en forskningsöversikt och diskussion 
kring mobbning i skolan, s.77. 
29 Fors (1995). 
30 Mishna, F., and Alaggia, R. (2005). Weighing the Risks: A Child’s Decision to Disclose Peer Victimazation. Children & 
Schools, Vol.27 Issue 4, p217-226, 10p.
31 May (1974) se Fors (1993) Obalans i makt – fallstudie av barnmobbning, s.33. 
32 Fors (1995). 
33 Ibid. 
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någon och oron försvinner, offret blir därmed den utlösande faktorn. I ett annat sammanhang, 
i en grupp som fungerar, skulle offret inte alls ha varit mobbad.  
  Mobbning kan förstås som projektioner34, d.v.s. att mobbaren ser en del av det egna psyket 
hos offret. Mobbaren projicerar sitt vrede och hat och handlar därmed som om hans offer var 
aggressivt, även om offret känner sig väldigt hotad. I sin tur leder det till en projektiv 
identifikation, som är en omedveten försvarsmekanism, där offret identifierar sig med detta 
och beter sig i enlighet med vad som förväntas av honom/henne, d.v.s. en slags 
självuppfyllande profetia. Då kan det vara lätt att se offrets beteende och brister som orsaken 
till mobbningen. 
  Sammanfattningsvis kan vi säga att makten utgör resultatet av en social process35, men är 
också den företeelse som skapar den sociala relationen och utgör en del av den.  
  Den mobbades osäkerhetskänsla är en psykologisk36 upplevelse av ångest, vilket innebär att 
osäkerheten ökar vid en mobbningssituation. Detta medför att mobbarens makt ökar medan 
den mobbade förlorar lite av sin position. För att mobbningen ska uppstå krävs rumsliga och 
sociala frizoner där osäkerheten kan utvidgas, för där finns källan till makt. Det är i 
osäkerheten som mobbningen tar sin utgångspunkt. 
 
 
2. MATERIAL OCH METOD 
 

2.1 Val av metod  
Vi har valt att göra en kvalitativ studie och med denna metod vill vi få en förståelse av 
innebörden och egenskaperna hos berättelserna, och därmed se en helhet. Intervjupersonerna 
får genom den utvalda metoden mer möjlighet att själva förmedla sin situation ur sitt eget 
perspektiv och med egna ord. Metoden används för att fånga erfarenheter och innebörder ur 
intervjupersonernas vardagsvärld. Metoden ger en djupare förståelse av intervjupersonernas 
tankar, erfarenheter, upplevelser och känslor37. 
   

2.2 Val av intervjupersoner  
För att få svar på vår frågeställning har vi intervjuat 7 personer som varit utsatta för 
mobbning under skoltiden. Vi har även intervjuat 1 person som jobbar med utsatta individer 
med syfte att få mer inblick ur ett yrkesverksamt perspektiv. 
  Efter många funderingar om hur vi kunde komma i kontakt med individer med denna 
bakgrund, fick vi tips och råd om att annonsera och skicka ut efterfrågan via mail till elever på 
Mittuniversitetet. Vi satte upp annonsen38 på 10 st. olika platser på Campusområdet - 
Östersund. Vi har även skickat totalt 343 mail till tre slumpvalda utbildningar. Dessa 
utbildningar var socionomutbildning, rehabiliteringsvetenskap och sjuksköterskeprogrammet. 
Ur detta urval som ingår i vår studie, studerar 3 st. till lärare, 1 st. till personalvetare, 2 st. till 
socionom, 1 st. till sjuksköterska och 1 st. till rehabiliteringsvetare.  
  Tanken med annonsering var att de intervjupersoner som svarat själva har valt att deltaga 
dvs. självselektion. Enligt Halvorsen39 innebär självselektion att de som läser annonsen själva 
bestämmer om de vill vara med i studien eller inte.  
                                                 
34 Fors (1995). 
35 Björk, Gunilla O. Mobbning - en fråga om makt? Lund: Studentlitteratur, 1999. 
36 Björk (1999). 
37 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 1997. 
38 Se bifogad bilaga 1 – Annons. 
39 Halvorsen, Knut. Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 1992. 
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2.3 Intervjumetod   
Vi har valt att använda oss av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer40. Vi vill att 
intervjupersonerna skulle få fritt utrymme att berätta, men samtidigt inom en fast ram. 
Intervjuerna är både strukturerade utifrån våra frågeställningar och öppna, vilket givit oss 
möjlighet att följa upp svar från intervjupersonerna och kanske ändra frågornas följd och 
formuleringar under samtalet. På det sättet minskade vi risken att på förhand styra 
intervjuerna så att intervjupersonerna inte fick möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor.   
  Vid noga eftertanke har vi bestämt oss för att inte visa/skicka frågorna i förväg, eftersom vi 
ansåg att det kunde påverka svaren.  
  Intervjupersonerna har haft möjlighet att välja plats och tid för intervjun. Detta för att det ska 
kännas neutralt. Vid varje intervjutillfälle upprepade vi syftet med studien och vad den skulle 
användas till. 
  Vi har använt oss av bandspelare för att inte missa detaljer som har betydelse och som är 
lätt att missa om vi endast för anteckningar. Intervjupersonerna har varit införstådda med 
varför vi valt det och vi har noga tagit upp aspekten av sekretess. Samtliga har samtyckt till 
att intervjun spelades in på band. Intervjuerna har sedan skrivits ned ordagrant på dator och 
materialet har sedan varit till grund för analysen.  
  Enligt Kvale41 är användning av bandspelare eller annan typ av teknik till hjälp. Han menar 
att det underlättar efterarbetet och gör att intervjuaren lättare kan koncentrera sig på 
intervjun.  
 

2.4 Metodproblem 
På grund av omständigheter som vi inte kunde hjälpa utfördes en intervju via chatt. Det kan 
ha påverkat intervjupersonens svar i den bemärkelse att svaren blev förkortade i och med att 
det är jobbigt att skriva långa svar, därmed kan vi ha missat några viktiga uppgifter. Det har 
förekommit ett bortfall som pga. jobb och familjesituation valde att avböja, men vi anser att 
detta inte har påverkat vår studie negativt. 
  I sökandet av artiklar har vi kommit i kontakt med ett antal artiklar, varav en av dem saknar 
sidhänvisningar. I den artikeln har det varit svårt att hänvisa till sekundära källor. Artikelns 
namn är Importance of Personality in Gifted Children's Identity Formation, skriven av Zuo 
och Tao (2001). Med sekundärkälla42 menas att författaren av artikeln/böcker använder sig 
av andra källor i sina studier. 
 

2.5 Tillvägagångssätt 
Vi gjorde vår litteratur- och forskningsöversikt inom samma ämne, men då inriktade vi oss på 
varför vissa blir mobbade och varför de vidmakthåller sin roll som mobbad. Den översikten 
har lett oss in på syftet med denna uppsats. Litteratur- och forskningsöversikten har hjälpt oss 
mycket då vi gjorde en sammanställning av tidigare forskning som vi har kunnat använda oss 
av nu. 
  Vi har valt ut de mest relevanta artikeldatabaserna för att leta efter material gällande 
mobbning, familjestruktur och identitetsbildning. Dessa var utan inbördes ordning: 
EBSCO/Academic Search Elite/Eric, LIBRIS, Artikelsök, Social services abstract, 
PsycCRITIQUES samt PSYCHinfo. 

                                                 
40 Kvale (1997). 
41 Ibid. 
42 Backman, Jan. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, 1998. 
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  Eftersom vår metod är en kvalitativ studie, har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi har 
därför utfört intervjuerna via direkt möte43. I det här unika samtalet med varje intervjuperson 
har vi varit medvetna om att vi som intervjuare är ett viktigt redskap för att få fram varje unik 
berättelse.  
  Vi har intervjuat 8 personer och några har vi rest till för att träffa och en har intervjuats via 
chatt. Efter varje intervju har vi frågat om de har intresse av att ta del av det färdiga arbetet 
och vi har fått ett positivt svar. Arbetet kommer därför att skickas till dessa unika personer. 
   

2.6 Etiska överväganden 
Vi är extra uppmärksamma med sekretessen och tystnadsplikten, varför vi inför varje 
intervjutillfälle gav information till varje intervjuperson om vad intervjun skulle användas till 
och att intervjupersonerna skulle behandlas konfidentiellt. Intervjupersonerna har informerats 
om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst fick avböja. Kvale44 kallar dessa 
etiska riktlinjer för informerat samtycke. För att avidentifiera intervjupersonerna har vi valt 
att använda oss av fiktiva namn. När vi bearbetade våra intervjuer har vi tagit bort det som vi 
anser kan identifiera våra ip. Intervjuerna har spelats in på band och allt råmaterial har efter 
vår bearbetning raderats bort och förstörts.   
 

2.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Kvale45 beskriver forskningsintervjuer som en speciell form av samtal och intervjuaren är det 
kvalitativa forskningsvertyget. Vidare beskriver han att de som utför intervjuerna bör vara 
kunniga i området som undersökningen rör. 
 

2.7.1 Validitet 
Validitet46 handlar om att mäta det man vill mäta, d.v.s. det man i syftet har beskrivit att man 
ska undersöka. Poängen är att finna studiens giltighet och sanning. En studie med låg 
validitet har inte undersökt eller mätt det som var avsett att mäta. Det finns en risk att 
intervjupersonerna inte är sanningsenliga och det är ett hot mot validiteten. Kvale påpekar 
vikten av att kunna ämnet och vi anser oss ha en bra kunskapsgrund om det här ämnet och 
därmed har vi lättare att se viktiga aspekter som är relevant för vårt syfte.  
  Kvale47 menar att validering handlar om teoretisering. Då den som utför en undersökning 
bör ha en teoretisk föreställning om vad det är som undersöks. Det är också viktigt att 
urvalsfrågor och intervjumetod väljs på det sättet att undersökningen verkligen belyser det 
som den syftar till att belysa. På samma sätt bör analytiska frågor vara formulerade så att de 
ger svar på det undersökningen söker svar på. En undersökning som är valid visar sig genom 
att resultaten är välgrundade och hållbar för kritisk granskning.  
  Vi anser att validiteten i vår studie är ganska hög, vi har fått tag i relativt många 
intervjupersoner och resultatet har varit tydligt. Vuxna som blivit mobbade under skoltiden 
påverkas på ett eller annat sätt även i vuxenlivet. Vi anser att våra tolkningar av 
intervjumaterialet har varit tydliga. 
 

                                                 
43 Widerberg, Karin. Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur, 2002. 
44 Kvale (1997). 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Kvale (1997) se Thomsson (2002) Reflexiva intervjuer, s.32. 
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2.7.2 Reliabilitet 
Reliabilitet48 handlar om hur väl en viss mätmetod visar hur upprepade undersökningar 
överensstämmer med varandra. Oavsett vem det är som utför undersökningen, ska den bli 
detsamma. Tolkningar påverkar reliabiliteten eftersom olika intervjuare kan tolka olika och 
därmed få olika resultat. Gällande reliabiliteten i vår studie anser vi vara hög, vi vill påpeka 
att detta gäller endast för vår studie eftersom tolkningar kan bli olika beroende på vilka som 
utför studien. 

2.7.3 Generaliserbarhet avseende urval 
Generaliseringen49 kan inte bestämma att det är på ett visst sätt men genom att resonera, 
argumentera och teoretisera kan man föra fram en förståelse som gör generaliseringen rimlig 
att anta eller reflektera över. En undersökning kan bidra till nya utgångspunkter i försöken att 
förstå även andra grupper eller situationer än våra undersökta.  
  Vi argumenterar för att det finns en typ av generaliserbarhet i vår studie. Trots att det inte 
går att dra några generella slutsatser från vår studie, så kan den bekräfta och förstärka de 
resultat som andra undersökningar och forskningar har visat. Vi vill även understryka att vi 
funnit kritik mot forskningen.  
 
 
3. FAMILJESTRUKTUR OCH IDENTITETSBILDNING 
 

3.1 Inledning  
En artikel av Faber m.fl.50 understödjer att familjestrukturen påverkar identitetsbildning, de 
anser att det behövs mera studier inom området.    
 

3.2 Familjestruktur 
På 1960-talet skedde en förändring i den internationella barnaforskningen51. För att förstå hur 
familjen påverkar utvecklingen utgår den internationella forskningen från sex aspekter, och 
dessa är:  

• Föräldrarnas syn på barn: Forskningen hävdar att föräldrarnas syn på barn spelar en 
stor roll för hur fostrandet ter sig, antingen främjas eller hämmas utvecklingen52.  

• Föräldrarnas handlingar gentemot sina barn: Det handlar om den konkreta 
uppfostran i familjen. Hur de vuxna tillfredställer barnets behov är av stor betydelse 
för den gynnsamma utvecklingen53. 

• Föräldrarnas psykiska status och välbefinnande: Föräldrarnas psykiska status är 
nära förenat med barnets positiva och negativa utveckling54.  

• Graden av konflikt eller harmoni mellan föräldrarna: Forskning har visat att 
intensiv konflikt och disharmoni under en längre period mellan föräldrarna leder till 
felutveckling hos barn55. Skilsmässoforskare56 har följt familjer under många år och 

                                                 
48 Kvale (1997). 
49 Thomsson, Helené. Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 2002. 
50 Faber, J.A., Edwards, A.E., Bauer, K.S., and Wetchler, J.L. (2003). Family Structure: Its Effects on Adolescent Attachment 
and Identity Formation. The American Journal of Family Therapy, Vol.31 Issue 4, p243-255, 13p.
51 Sommer, Dion. Barndomspsykologi - utveckling i en förändrad värld. Malmö: Runa, 1997. 
52 Goodnow and Collins (1990) se Sommer (1997) Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld, s.94. 
53 Sommer (1997). 
54 Pickens and Field (1993) se Sommer (1997) Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld, s.95. 
55 Schaffer (1995) se Sommer (1997) Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld, s.95. 
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det har visat sig att barn har påverkats negativt redan många år innan föräldrarna 
skiljs. Den främsta orsaken till detta är de grundläggande oenigheterna som finns i 
parförhållandet. Harmoniska relationer ser ut att vara en förutsättning för att den 
moderna familjen ska kunna utvecklas och medföra positiva utvecklingsförlopp.  

• Barnet som person: I nyare forskning57 har barnets personliga sätt att förhålla sig till 
omvärlden större betydelse. Barn är enskilda individer58 redan tidigt, de har t.ex. olika 
förmågor att hantera rädsla, stress, aggression och konflikter. Den kulturella påverkan 
spelar också stor roll.  

• Familjens förhållande till nätverk: Nätverk59 är viktigt för barnets utveckling, både 
pappan och mamman finner det lättare att ta hand om barnen om de har ett fungerande 
socialt nätverk. Trots att familjen är grunden för omsorg och uppfostran, påverkas den 
också av det större sammanhang som den ingår i60. 

  Minuchin61 skriver att klara gränser leder till ansvar och auktoritet, som skapas i samspel 
mellan föräldrar och barn.  
  Det finns en hypotes62 som visar att en stark föräldrarallians skapar stor anknytning mellan 
föräldrarna och tonåringen. Olösta äktenskapskonflikter är starkt förknippad med låga grader 
av anknytning till modern, det förklarade den negativa påverkan äktenskapskonflikter har på 
barn. En annan hypotes som studien kom fram till är att en stark föräldraallians är viktig för 
att uppnå en identitet.  
  Levnadsförhållanden63 i hemmet och föräldrarnas barnuppfostran är tillämpbara 
bedömningar som både indirekt och direkt påverkar identitetsbildning. Den indirekta 
påverkan förmedlas via barnets första livserfarenheter, som förberedelse för 
identitetsutveckling i adolescensen.   
  Det finns tre viktiga faktorer för barnets psykologiska utveckling64, dessa är:  

• Föräldrarnas uppmuntran för barnets självständighet 
• En bra anknytning mellan barn och föräldrar 
• Föräldrarnas förmåga att kunna hjälpa barnen att lösa sina konflikter 

  Alla dessa faktorer bidrar till en utveckling av autonomi, initiativförmåga och vägledning 
tidigt i livets olika faser. Detta främjar till att utforska och uppnå en identitet i adolescensen. 
  Det är föräldrarnas uppgift att ge barnet engagemang, tid, utrymme, uppmärksamhet, ömhet, 
vägledning och samtal. Barn behöver känna sig trygga för att kunna utvecklas och lära sig att 
överleva. Men de behöver också lek, mycket kroppskontakt och skämt för att kunna 
utvecklas. Mest av allt behöver de känna sig älskade av sina föräldrar och även av andra 
vuxna65.    
  Dagens föräldrar har mindre tid med sina barn än förr i tiden. Oftast är det fadern som är 
frånvarande och det sätter sina spår. Dagens ungdomar behöver sina föräldrar mera idag 
eftersom det finns få vuxna att vända sig till och världen är mer komplicerad66. 

                                                                                                                                                         
56 Sommer (1997). 
57 Berk (1994) se Sommer (1997) Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld, s.95. 
58 Matsumoto (1994) se Sommer (1997) Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld, s.95.  
59 Melson, m.fl. (1993) se Sommer (1997) Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld, s.96. 
60 Sommer (1997). 
61 Minuchin  (1974) se Faber, m.fl. (2003) Family Structure: Its Effects on Adolescent Attachment and Identity Formation, 
s.246.
62 Artikel av Faber, m.fl. (2003). 
63 Zuo, L., and Tao, L. (2001). Importanceof Personality in Gifted Children´s Identity Formation. Journal of Secondary 
Gifted Education, Vol.12 Issue 4, 212, 12p.
64 Adams and Jones (1983), Papini (1994) se Zuo and Tao (2001) Importance of Personality in Gifted Children's Identity 
Formation.
65 Pipher, Mary. Rädda familjen – trygghet, närhet, värme och engagemang. Falun: Forum, 1998. 
66 Ibid. 
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3.2.1 Mobbningens två olika familjebilder  
Olweus67 forskning visar att det ofta finns problem i mobbarnas familjer. Föräldrarna tenderar 
att vara fientliga, avvisande och likgiltiga mot sina barn. Fadersfiguren68 är ofta svag och 
befinner sig i bakgrunden och modern är väldigt tillåtande. Föräldrarna negligerar69 att deras 
barn mobbar. Forskning har visat att barnens aggressioner kommer att fortsätta att växa om 
föräldrarna fortsätter att tolerera barnens aggressiva beteende.  
  Oftast beter sig barn illa om de själva blivit illa behandlade. Ett barn som blir slagen lär sig 
att slåss. Mobbarna är påverkade av sin hemmiljö och sin bakgrund och de behöver stöd. En 
mobbare signalerar genom sitt beteende att han/hon inte mår bra, men har inte själv kraft att 
förändra sin situation70. 
  Smokowski och Kopasz71 beskriver också hur den mobbades familjesituation ser ut. 
Generellt sett kommer de mobbade från familjer där föräldrarna ofta är överbeskyddande för 
att de upplever sina barn som ängsliga och osäkra. Offrets72 föräldrar undviker konflikter med 
barnet för att de tror att barnet inte klarar av det. På det viset lär sig barnet inte konfliktlösning 
och förmågan att kunna stå upp för sig själv. Många forskare tror att familjens agerande kan 
både vara orsaken och konsekvensen till mobbning.  
  Brockenbrough, m.fl.73 visar i sina studier att mobbning kan härleda till bl.a. ångest och 
depressioner. Det har visat sig att offren ser sig själva som utstötta och misslyckade. Många74 
av offren skolkar vilket kan leda till ofullständiga betyg. De känner rädsla av att redovisa 
muntligt, oroskänslor och andra känslor av ensamhet och övergivenhet uppkommer. Ibland 
kan dessa leda till självmordsförsök.  
  Om man jämför individer som har blivit utsatta för mobbing med dem som inte mobbats kan 
man se skillnader. Många av de utsatta är oftast deprimerade och har i vuxenlivet svårt att 
hantera relationer till andra75.  
  De tidigare utsatta som i vuxenlivet76 skaffar barn vill naturligtvis inte att deras barn ska 
uppleva samma saker. Därför kan de överreagera och ibland kanske hitta beteenden som 
uppfattas som mobbning, fast de egentligen inte finns. Det kan bidra till att dessa föräldrar 
ofta är överbeskyddande. Detta beteende kan hämma deras barns utveckling av förmåga till 
konflikthantering och forskarna skriver att det i sin tur kan leda till att dessa barn mobbas. 
  Coloroso77 beskriver bl.a. två olika typer av familjer; murfamiljen och geléfamiljen. Hon 
beskriver att dessa familjestrukturer påverkar alla familjemedlemmar, och därmed relationen 
inom familjen. Här ska vi ta upp två typer av familjer som utmärker den mobbades familj; 
murfamiljen och geléfamiljen. 

                                                 
67 Olweus (1994) se Smokowski and Kopasz (2005) Bullying in School: An Overview of Types, Effects, Family 
Characteristics, and Intervention Strategies, s.103. 
68 Curtner and Smith (2000) Olweus (1978) se Smokowski and Kopasz (2005) Bullying in School: An Overview of Types, 
Effects, Family Characteristics, and Intervention Strategies, s.103. 
69 McNamara and McNamara (1997) se Smokowski and Kopasz (2005) Bullying in School: An Overview of Types, Effects, 
Family Characteristics, and Intervention Strategies, s.103. 
70 Höistad, Gunnar. Mobbning – En bok om att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. Stockholm: Informationsförlaget 
AB, 1994. 
71 Artikel av Smokowski and Kopasz (2005). 
72 McNamara and McNamara (1997) se Smokowski and Kopasz (2005) Bullying in School: An Overview of Types, Effects, 
Family Characteristics, and Intervention Strategies, s.104. 
73 Brockenbrough, m.fl. (2002) Kaltiala-Heino (2000) se Smokwoski and Kopasz (2005) Bullying in School: An Overview of 
Types, Effects, Family Characteristics, and Intervention Strategies, s.104. 
74 McNamara and McNamara (1997) se Smokwoski and Kopasz (2005) Bullying in School: An Overview of Types, Effects, 
Family Characteristics, and Intervention Strategies, s.105. 
75 Hugh-Jones and Smith (1999) se Smokwoski and Kopasz (2005) Bullying in School: An Overview of Types, Effects, 
Family Characteristics, and Intervention Strategies, s.105. 
76 McNamara and McNamara (1997) se Smokwoski and Kopasz (2005) Bullying in School: An Overview of Types, Effects, 
Family Characteristics, and Intervention Strategies, s.105. 
77 Coloroso (2004). 
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  Det som kännetecknar murfamiljen78 är deras sammanhållning som består av kontroll, 
lydnad, fasthållande regler och en strikt makthierarki. Här kontrolleras, manipuleras och 
barnen tvingas till lydnad. Deras känslor blir ofta förnekade, förlöjligade eller ignorerade. 
Barnets vilja och inre styrka bryts ned med rädsla och bestraffningar. Konsekvensen av detta 
kan bli att barnen uppfattar sig själva som att det är något allvarligt fel på dem. Murfamiljen 
är en typ av familj som kan skapa ett mobboffer genom att barnet blir oförmögen att påverka 
sin situation och därmed bekräftar familjen barnets brist på värde. Genom att föräldrarna har 
en auktoritär roll lär sig barnen att göra som de blir tillsagda, utan att ifrågasätta vare sig den 
som säger åt dem vad de ska göra eller syftet och konsekvenserna av handlingen. Inlärningen 
sker i rädsla, misstag ses som dåligt och det finns inget utrymme att göra fel. Genom att 
föräldrar använder rädsla som vapen för att uppnå lydnad lär sig barnen tidigt att dölja sina 
verkliga känslor eftersom föräldrarna kväver dem. Känslor av ilska, rädsla och sorg inte bara 
kvävs, de förnekas och/eller straffas och när barnen inte får eller kan uttrycka dessa känslor 
kan de inte heller bearbeta dem79.  
  Geléfamiljen är motsatsen till murfamiljen i det avseende att geléfamiljen saknar struktur, de 
har en låt-gå mentalitet. Geléfamiljen, såsom murfamiljen, kväver barnens sunda 
känslouttryck, fast det sker på ett annat sätt. Barnen kvävs eller överges, förödmjukas och 
manipuleras med hjälp av mutor, hot, belöningar och bestraffningar. Barnen blir antingen 
outhärdligt bortskämda och/eller skrämda och hämndlystna. Barnen saknar bekräftelse, och 
detta hindrar dem att se sig själva och omvärlden med optimism. Det kan också leda till att de 
inte kan se sina misstag, bakslag och besvikelser som något de har kontroll över80.  
  Geléfamiljerna81 kan delas in i två typer, A och B. Vi har koncentrerat oss på att beskriva 
typ B familjen eftersom den typ av familj kännetecknar den mobbades familj.  I den familjen 
överger föräldrarna sina barn både fysiskt och mentalt, dessa barn tvingas att ta hand om sig 
själva. Föräldrarna kanske har fullt upp med sina egna liv att de inte har tid för sitt barns 
välbefinnande. Det kan också vara att föräldrarna är oförmögna att ta hand om sitt barn på 
grund av olika skäl t.ex. missbruksproblem (alkohol, droger eller sex), psykisk sjukdom 
och/eller extremt dåligt självförtroende. Dessa barn växer upp utan att få kärleksfulla blick 
eller uppmuntrande ord. De utvecklar en känsla av hopplöshet och förtvivlan. Barnen känner 
sig oälskade och övergivna och kan börja misstro alla människor. Eftersom ingen ser till deras 
behov eller önskningar lär de sig att ljuga och manipulera människor för att skaffa sig det 
nödvändigaste.  
 Både murfamiljen och geléfamiljen hjälper till att skapa barn som mobbar och/eller blir 
mobbade. Dessa barn växer upp utan några inre resurser till sin hjälp. Forskningen har visat 
att majoriteten av barn som blir mobbad och barn som mobbar kommer från hem där fysisk 
bestraffning används ständigt, som i murfamiljen82. 
 

3.3 Identitetsbildning  
En viktig uppgift i tonåringens utveckling är bildandet av identiteten83. Identitet är en 
sammanhållning av personliga värderingar som har att göra med yrkesval, relationer, politiska 
och religiösa värderingar. Genom att skapa en egen identitet skapar man inte bara en integritet 
om sig själv utan det ger också en möjlighet att i framtiden utveckla och uppnå ett 
framgångsrikt liv.  

                                                 
78 Coloroso (2004). 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Artikel av Faber, m.fl. (2003). 
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  Det finns vissa faktorer84 som påverkar identitetsbildning, dessa faktorer är:  
• Ålder   
• Kognitiv och psykologisk utveckling 
• Familjestruktur 
• Förebilder 
• Samhällsskikt 
• Sociala och kulturella inflytanden. 

  Teoretiska litteraturer samt empiriska observationer antyder att familjeförhållanden också 
spelar en betydelsefull roll i tonåringens förmåga att utveckla en stabil identitet. En klinisk 
aspekt visar att betydelsen av en bra anknytning mellan föräldrar och tonåringen bidrar till en 
lyckad utveckling av identitet. 
  I en artikel skriven av Powell85 beskrivs att ungdomarnas, främst tjejernas, identitetsproblem 
och deras låga självkänsla kan påverka deras skolgång och utveckling av en sund identitet. 
Adolescensen domineras ofta av biologiska, känslomässiga och psykosociala konflikter.    
  Tonåringarna86 försöker ta reda på vilka de är, vad de vill göra och vart de ska. Tiden är inne 
för att separera från sina föräldrar, vilket är svårt.     
  Erikson87 har studerat Freuds teorier och utifrån dem har han utvecklat en egen teori som 
kännetecknas av åtta utvecklingsfaser, där varje fas innehåller en psykosocial konflikt. Det är 
avgörande på vilket sätt individen löser denna konflikt. Eriksons femte stadie om mänsklig 
utveckling handlar om ”identitet kontra splittring”. Det är nu identiteten börjar ifrågasättas 
och olika roller upptäcks och avverkas. Om detta sker utan problem och tonåringarna lyckas 
förena sina roller kan de gå vidare utan problem, om inte kan dessa ungdomar bli splittrade.  
  Många empiriska studier88 har ifrågasatt Eriksons framställning om att identitetskriser kan 
lösas i den sena adolescensen. Andra forskare89 har funnit att kriserna sträcker sig ända fram 
till mitten av vuxenlivet, detta vad gäller kvinnor. 
  Om man förstår tidiga utvecklingsprocesser90 är det lättare att förstå vad tonåringar går 
igenom. Ett sätt för barn att lära sig att bli självständiga är när de tidigt i barndomen separeras 
från sina föräldrar. Vad som krävs för att tonåringarna ska bli självständiga är att deras 
självförtroende och självkänsla är starkt nog för att övervinna konflikter i adolescensen.   Den 
kritiska perioden när det gäller tjejer är i den tidiga barndomen då det är dags att separeras 
från sina mödrar för att forma sin egen personlighet. Konflikten blir att försöka hantera denna 
separation och samtidigt behålla en nära och god kontakt med sina mödrar. 
  Under adolescensen91 är det viktigt med goda relationer till andra. Både flickor och pojkar 
behöver få känna sig behövda och viktiga. Tillhörighet är ett viktigt inslag för att kunna ta 
steget ut i världen och bli individer med högt egenvärde. Ju bättre pojkar och flickor löser sina 
identitetskriser desto godare psykosocial hälsa utvecklar de och därmed en säkrare identitet. 
De behöver möta utmaningar av olika slag och få känna ansvar. Det är särskilt viktigt för 
tjejer att ha lämpliga tillfällen så att de kan bygga upp sitt självförtroende. Det är önskvärt om 
skolan kan tillhandahålla en stödjande, interaktiv och en framåtriktad studiemiljö för att 
ungdomarna i adolescensen ska trivas. 

                                                 
84 Artikel av Zuo and Tao (2001).
85 Powell, K.C. (2004). Developmental Psycology of Adolescent Girls: Conflicts and Identity Issues. Education, Vol 125 
Issue 1, p77-87, 11p.
86 Santrock (2001) se Powell (2004). Developmental Phychology of Adolescent Girls: Conflicts and Identity Issues, s.77.
87 Erikson (1968) se Powell (2004). Developmental Phychology of Adolescent Girls: Conflicts and Identity Issues, s.77-78.
88 La Voie (1976), Meilman (1979), Shaffer (1994), Stark and Traxler (1974) se Zuo andTao (2001) Importance of 
Personality in Gifted Children's Identity Formation.
89 Josselson (1994), Kroger (1983) se Zuo and Tao (2001) Importance of Personality in Gifted Children's Identity Formation.
90 Artikel av Powell (2004).
91 Ibid. 
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  En studie av Zuo och Tao92 visar att lärare kan bidra till att utveckla studenters olika 
personligheter. Det handlar inte bara om att utveckla deras aktivitet och det kognitiva 
tänkandet, utan också utveckla deras personliga egenskaper i relation till deras intellektuella 
och kreativa potential. Att hjälpa dem att utveckla en klar identitet bidrar till deras begåvning. 
Detta gör det möjligt för studenter att stå emot motgångar som hämmar deras identitets-
utforskande.
 

3.3.1 Identitet och anknytning 
Flera forskare har undersökt sambandet mellan tonåringens anknytning och identitetsbildning.  
Genom att ta hjälp av Eriksons teoretiska modell om identitetsbildning har Marcia93 gjort det 
möjligt att se identitetsbildandet som en process. Han har utvecklat fyra identitetsnivåer:  

1. Att uppnå en identitet: Tonåringar som har lyckats uppnå en identitet och klarat sig 
igenom kriser, utforskat samt lärt sig många värderingar. 

2. En splittrad identitet: Tonåringar som inte har lyckats uppnå en identitet, som inte 
engagerat sig och inte heller utforskat. 

3. En fördröjd identitet: Tonåringar som aktivt utforskat men inte uppnått en identitet. 
      4.  En blockerad identitet: Tonåringar som varken har engagerat sig eller utforskat sin 
identitet. De har nöjt sig med den identitet de redan har och inte sökt andra alternativ.  
  Med utforskande94 menas att söka efter många valmöjligheter och med engagemang menas 
den beslutsamhet man har när man gör speciella val. Anledningen till att människor befinner 
sig i olika identitetsnivåer är relaterade till deras olika personligheter. Personer med en 
splittrad identitet är i underläge gällande tålmodighet, beslutsamhet och självförtroende. Deras 
känsla av mindervärde är högre95. Individer som har förebilder96 har en förmåga att bättre 
handskas med förändringar i identitetsutvecklingen. 
  På senaste tiden har man funnit studier om identitetsbildning och olika nivåer av anknytning 
till modern och fadern. Benson, Harris och Rogers97 fann att moderns anknytning har stor 
betydelse för att uppnå en identitet. Faderns anknytning är viktig för att tonåringen inte ska 
blockera sin identitet.  
  Det är fortfarande svårt att förstå hur mycket föräldrarnas anknytning98 påverkar 
tonårsflickor och pojkar. Den kunskap som finns om anknytning är att den utvecklas i 
relationer mellan föräldrar och barn. Tonåringens familjestruktur påverkar anknytningen och 
självständigheten hos tonåringen, samt vad denne kommer att uppleva.     
  Lopez, Campell och Watkins99 studerade högskolestudenter som var uppväxta i familjer 
karaktäriserade av äktenskapsproblematik och en olämplig relation mellan föräldrar och barn. 
Barn som blir inblandade i föräldrarnas problem och/eller att de intar en vuxenroll får en 
konfliktfylld anknytning och en sämre anpassningsförmåga. Resultatet100 visar att 
föräldrarnas äktenskapsproblematik bidrar till en splittrad och/eller fördröjd identitet (se ovan 
nivå 2 & 3).  

                                                 
92 Artikel av Zuo and Tao (2001).
93 Marcia (1966) se Faber, m.fl. (2003) Family Structure: Its Effects on Adolescent Attachment and Identity Formation, s.243.
94 Marcia (1966, 1980) se Zuo and Tao (2001) Importance of Personality in Gifted Children's Identity Formation.
95 Artikel av Zuo and Tao (2001).
96 Josselson (1994), Roeske and Lake (1977), Waterman (1982), Zuo (1999) se Zuo and Tao (2001) Importance of 
Personality in Gifted Children's Identity Formation.
97 Benson, Harris and Rogers (1992) se Faber, m.fl. (2003) Family Structure: Its Effects on Adolescent Attachment and 
Identity Formation, s.244.
98 Artikel av Faber, m.fl. (2003). 
99 Lopez, Campell and Watkins (1998) se Faber, m.fl. (2003) Family Structure: Its Effects on Adolescent Attachment and 
Identity Formation, s.245.
100 Artikel av Faber, m.fl. (2003). 
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  Perosa och Perosa101 fann i sin studie att familjemedlemmars förmåga att uttrycka och lösa 
sina konflikter är relaterade till en uppnådd identitet (se ovan nivå 1).  
  Stränga gränser102 håller barnet utan kontakt från sina föräldrar och det skapar en 
undvikande anknytning. Barnet utvecklar en stor känsla av självständighet och därmed blir det 
omöjligt för föräldrarna att stötta och hjälpa barnet när det är i behov av det.  
  Minuchin103 påpekar också att betydelsen av att inte tillhöra något hindrar barnet att be 
föräldrarna om hjälp. 
 

3.3.2 Inneslutande och uteslutande relationer 
Bliding104 presenterar i sin avhandling en studie där skolan fungerar som en central arena för 
socialt samspel och hur barn etablerar, upprätthåller och utvecklar relationer. Bliding105 
menar att uteslutning ibland kan ses som en naturlig konsekvens av inneslutande handlingar, 
detta för att skapa relationer och samhörighet. Hennes studieresultat visar även att uteslutning 
förekommer som en kamratkultur, då man permanent utesluter vissa barn. Detta för att 
markera avstånd till dem och förstärka samhörigheten och gemenskapen med andra barn, på 
så sätt uppstår mobbning. Resultaten visar att inneslutande och uteslutande handlingar är 
viktiga delar i barnens ständigt fortlöpande relationsarbete, detta för att upprätthålla den 
sociala tillvaron i skolan. Utifrån barns perspektiv är inneslutning och uteslutning både 
vardagliga och nödvändiga inslag i relationer till varandra. Ibland anser barn att det är 
nödvändigt att utesluta någon eller några elever för att bli inneslutande i en relation.  
  För att belysa den mobbades situation106 i skolan och dennes möjlighet att återfå sin 
självkänsla är det viktigt att mobboffret får stödsamtal hos psykolog eller kuratorn, samtidigt 
som läraren försöker stärka dennes status i klassrummet. Vuxna som möter barn som har 
blivit mobbade bör lyssna på det som sägs, med empati, lyhördhet, ödmjukhet och bekräftelse. 
Ta den man pratar med på allvar, tro på den känsla barnet uttrycker. Det är viktigt att veta, 
menar Höistad107, att den som har haft det svårt länge kan reagera ”onödigt” starkt på en 
händelse, som i sig kan verka vara en bagatell. Men just den lilla händelsen kan få alla lagrade 
känslor att välla fram.  
  Många skolor108 brister genom att skolpersonalen inte frågar barnen varför han/hon blir arg, 
ledsen och/eller irriterad. Det är viktigt att prata med barnen, eftersom det är barnen som har 
all information i en mobbningssituation. Det är den vuxnes uppgift att se till att tillhandahålla 
informationen, förstå den och göra någonting åt situationen. 
 

3.3.3 Karaktär, vilja och engagemang  
Pipher109 har i sin bok utgått från några familjer som hon träffat som terapeut. Hon pekar på 
tre viktiga teman i barns uppfostran: karaktär, vilja och engagemang.  

                                                 
101 Perosa and Perosa (1993) se Faber, m.fl. (2003) Family Structure: Its Effects on Adolescent Attachment and Identity 
Formation, s.245.
102 Artikel av Faber, m.fl. (2003). 
103 Minuchin (1974) se Faber, m.fl. (2003) Family Structure: Its Effects on Adolescent Attachment and Identity Formation, 
s.246.
104 Bliding, Marie. Inneslutandets och uteslutandets praktik – En studie av barns relationsarbete i skolan. Avhandling för 
doktorsexamen, Göteborgs universitet, 2004. 
105 Ibid. 
106 Höistad (1994). 
107 Ibid. 
108 Fors (1995). 
109 Pipher (1998). 

  - 19 -



• Karaktär beskrivs som det som styr våra moraliska beslut. En individs karaktär 
utvecklas hela tiden och påverkas av allt. Vidare menar Pipher att en individs 
självkänsla är resultatet av och inte orsaken till bra prestation och välmående.  

• Vilja är förmågan att handla utifrån sina värderingar. Författaren tror att dagens 
ungdomar hämtar sina värderingar från reklam, pratshower, musik, serier och filmer. 
De är fostrade av media att finna tillfredsställelse i dåliga vanor som t.ex. alkohol, 
många sexpartners och våld.  

• Engagemang handlar om att finnas till hands för barnet. Det innefattar även vilja och 
beslutsamhet när förändringar och kriser uppstår. Barn har samma behov idag som förr 
i tiden. 

 
 
4. RESULTATET AV INTERVJUERNA 
 

4.1 Inledning  
Inledningsvis vill vi påpeka att vårt material består av 8 st. intervjuer. Våra intervjuer 
redovisar vi genom att sammanfatta varje intervju utifrån det utskrivna materialet. Det innebär 
att vi har kortat ned för att underlätta för läsaren, och med tanke på sekretessen. Varje 
intervjuperson har lämnat godkännande gällande sin sammanfattning. Vi är nöjda med 
slutresultatet och vi anser att vi inte har gått miste om viktiga data. Vi har ställt många viktiga 
frågor men koncentrerat oss på vuxenlivet och deras bearbetning110. Vi har även tagit hänsyn 
till deras upplevelser i barndomen. Det sammanställda materialet kommer vi att granska i 
analysen, då vi knyter an våra resultat med tidigare forskning och aspekten på familjestruktur 
och identitetsbildning. Våra tolkningar kommer även att redovisas i samband med detta. 
  Vi har valt att ha fiktiva namn: Lisa, Per, Sofi, Åsa, Isak, Linn, Sara och Emma. Vi har 
intervjuat 6 kvinnor och 2 män med varierande åldrar, dock ingen under 20 år. Vissa begrepp 
anser vi vara viktiga att citera med intervjupersonernas egna ord, detta för att dessa ord är 
svåra att ersätta. Dessa ord är kursiverade samt skrivna inom citationstecken.   
  
4.2 Intervjuerna 
 

4.2.1 Möte med Lisa 
Lisa är uppvuxen i en liten by. Hon är gift och har tre barn. 
 
Upplevelsen av mobbning  
Definitionen på mobbning är för henne att inte platsa in, bli utstött och inte ha någon att lita 
på. Lisa relaterar inte till några specifika egenskaper, men hon tror ändå att man är annorlunda 
på något sätt. Mobbningen inträffade då Lisa började på lekis när hon var fem år. Redan då 
började de andra barnen retas och gömma saker. Första gången hon förstod att hon var utsatt 
var i andra/tredje klass och det pågick under hela grundskolan. Hon upplevde att det var värst 
i mellanstadiet. Under den perioden gick mobbarna till angrepp och i sexan försökte hon ta 
sitt liv två gånger, först på skolan och sedan hemma. När nya barn kom till klassen blev Lisa 
kompis med dem. Men oftast blev de också utsatta och fick därmed byta klass. Senare under 
skoltiden, närmare bestämt i början av åttan berättar Lisa att mobbarna började kasta nålar och 
sticka henne med pennor. Då gick hon till angrepp själv, aggressionerna kom ut och det 

                                                 
110 Se bifogad bilaga 2 Intervjufrågor Version 1 och bilaga 3 Intervjufrågor Version 2. 
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slutade med att hon och en kille började slåss och det kunde ha slutat illa för honom om inte 
lärarna avbrutit. Då reagerade alla och även Lisas pappa som tidigare varit avsaknad. Det var 
lugnt ett tag efter det, men sedan blev hon utfryst av hela klassen. Trots sin utsatthet älskade 
Lisa skolan och pluggade hårt för att få bra betyg.  
  Det var bara hennes föräldrar som visste vad som pågick. Lisa tror att lärarna visste det, men 
ingrep inte utan negligerade mobbningen. De sa att hon inte skulle bry sig och att hon skulle 
hålla sig undan. Utav några lärare fick hon hjälp, men de blev i sin tur nedtryckta av sina 
kollegor. Ibland hade lärarna samtal med mobbarna och för varje gång det lugnade ned sig 
fick Lisa hopp om att allt skulle bli bra. Men efter en tid av besvikelse insåg hon att det blev 
bara värre. Mobbningen förekom inte bara i skolan utan på fritiden också. Det som sårade 
henne mest var att ingen fick stopp på det och därmed tillät mobbningen. Lisa tror att hon 
blev mobbad för att hon kissade på sig och såg annorlunda ut. Samtidigt förstår hon inte 
varför det skulle vara hennes fel. Mobbningen tog slut i och med att Lisa flyttade och gick i 
gymnasiet på annan ort. 
 
Familjestruktur 
Lisas pappa var skogshuggare och hennes mamma ströjobbare. Hon beskriver sin pappa som 
väldigt sträng, som höll henne hårt och sin mamma som väldigt stödjande. Lisa berättar att 
hon blev agad av sin pappa till dess att hon var ca fem år. Hennes mamma visste att det var 
något som inte stod rätt till, men Lisa vågade inte säga någonting till sin pappa. Det var 
mamman som berättade att deras dotter blev mobbad. Lisa förtydligar med att säga att man 
inte vill visa sig svag för någon man har respekt för. Hon har kunnat prata med sin mamma 
om allt och modern har varit en betydelsefull person. Lisas pappa är avliden nu och hon säger 
att om han hade levt så hade hon berättat för honom vad hon har gått igenom. Lisa är 
övertygad om att hon inte hade levt idag om inte hennes mamma funnits för henne eller om 
hon inte hade haft den möjligheten att skriva så mycket som hon har gjort. 
 
Vuxenlivet 
Dessa upplevelser har definitivt påverkat Lisa i det vuxna livet, allra mest i hennes sociala liv. 
Lisa berättar att hennes man också har blivit utsatt för mobbning som barn. De har inte något 
stort socialt umgänge. Lisa undrar mycket om hennes situation har påverkat hennes dotter 
som också blivit mobbad, fast inte i lika stor utsträckning. Lisa har bearbetat sina upplevelser 
genom att skriva berättelser och dagbok. Hon har inte fått professionell hjälp, men hon 
berättar att det kanske är dags snart. Lisa kan inte avgöra om det har med mobbningen att göra 
eller om det är andra orsaker som ligger till grund.  
  Lisa har ett motto som hon klarar sig långt på och det är att man ska bemöta andra som man 
själv vill bli bemött. Hon skrattar när hon säger att det kanske inte är rätt sätt jämt. Lisa 
upplever att hon har en förmåga att se de som är utsatta och hon vill gärna hjälpa de som är i 
behov av det, de som är lite speciella. Lisa känner att hon har lättare att förstå någon som har 
gått igenom samma sak. Hennes framtidsplaner är att bli klar med sin lärarutbildning och 
jobba som specialpedagog.  
 

4.2.2 Möte med Per 
Per kommer från ett större samhälle. Han är sambo och har inga barn.  
 
Upplevelsen av mobbning 
För Per är mobbning en psykisk misshandel, såren uppstår på insidan och inte på utsidan. Per 
tror att det spelar roll om man har ett visst utseende eller om man har en avvikande 
personlighet. Han tror att det hade betydelse att han var överviktig och väldigt blyg. Per 
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menar att det är lätt att ge sig på någon som inte orkar kämpa emot. Han blev utsatt från 
lågstadiet och upp till sexan ungefär, sedan fick han byta klass i högstadiet. Det var ingen 
fysisk misshandel, fast han blev knuffad ibland. Det var mest utfrysning och Per fick häftstift i 
skorna, vattenfyllda skor, sönderrivna böcker och sedan en massa kommentarer om hans 
övervikt. Det var speciellt två mobbare och de andra såg på utan att agera, d.v.s. tysta 
mobbare. Per fick ingen hjälp i skolan. Vid några tillfällen hade skolan samtal med honom 
och mobbarna, men det hjälpte inte. Det var en situation som gjorde att lärarna reagerade. Det 
var en gång i matsalen då Per exploderade och tog tag i en av mobbarna. De andra barn tyckte 
han var konstig som var arg. Per hade så mycket aggressioner att bli av med och tillslut fick 
han nog. Tidigare slog han sin bror och även andra barn som gick i hans klass, det var ett sätt 
att hantera alla känslorna. När lärarna fick veta vad som pågick så ville de inte koppla in 
föräldrarna och Per sa ingenting heller. Han har en känsla av att ingen hade intresse av att 
hjälpa honom. Han tror att de såg honom som ett problem. 
  Per tycker att det är konstigt att han gick till skolan varje dag trots allt. Han berättar om en 
kompis som han hade då, som inte verkade se någonting eller så blundade han inför Pers 
situation. Per kan inte säga riktigt vad det var som sårade honom mest. Han uttrycker att det 
var allt som hände då som gjorde honom deprimerad och förändrad. En tid efter mobbningen 
började han att stamma och hade svårt att knyta kontakter, men det har blivit bättre med tiden. 
  Redan i nian hade Per börjat skolka och det fortsatte även i gymnasiet och han blev återigen 
deprimerad. Det var då under gymnasietiden som hans föräldrar fick veta vad som hade 
pågått. Idag känner han att det borde ha gjorts mera, det ingår i lärarnas uppgift att se vad som 
händer i klassen. Per tror att en stödperson av något slag hade kunnat hjälpa honom då. 
 
Familjestruktur 
Pers familj består av pappa som är jurist, mamma som jobbar som chefsekonom och hans 
lillebror. Föräldrarna har varit skilda, men idag lever de tillsammans igen. 
Föräldrarnas reaktion var chockartad när de fick kännedom om mobbningen, de kunde inte 
förstå att de hade missat att se och de blev arga på skolan som inte hade informerat dem. Pers 
egen förklaring till varför föräldrarna inte såg det som hände var att föräldrarna hade fullt upp 
med sina jobb och sin problematiska relation till varandra. Per tror också att hans 
familjerelation har varit en av orsakerna till varför han blev mobbad. Per berättar att han blev 
agad tills han var ungefär sexton år. Hans pappa var väldigt sträng och när pappan kom hem 
från jobbet skulle det vara knäpptyst i huset. Under hans uppväxt pratade man inte, utan man 
stoppade känslorna under mattan och försökte glömma. Per tror att hans situation hade sett 
annorlunda ut om han hade fått stöd och kärlek hemifrån. Då kanske han hade varit tryggare 
som person och hade kunnat säga ifrån. Eftersom föräldrarna jobbade så mycket bodde hans 
mormor hos dem. Per påpekar att hon är den mest betydelsefulla person någonsin. Han 
berättade ingenting för henne heller, men han visste att hon alltid ställde upp. Per uppger att 
det finns andra saker mellan honom och hans pappa som inte är löst, men att det är bättre 
idag. 
 
Vuxenlivet 
Per studerar till personalvetare och det tror han beror på viljan att utmana sig själv och börja 
ta mera plats och våga mera. Per upplevde sin dåvarande situation som fruktansvärd och han 
har nu i vuxenlivet sett bilder från den tiden och berättar att han ser sig själv som en 
ihopkrupen kille som gjorde allt för att dölja sig. Idag har Per många kompisar som vet vad 
han har gått igenom och om hans sociala problem t.ex. att han blir nervös inför vissa 
situationer. Per är övertygad om att upplevelserna av mobbning har påverkat honom. En 
konsekvens är hans socialfobi och ska inom en snar framtid börja med KBT (Kognitiv 
beteende terapi), en gruppterapi med syfte att hjälpa honom att övervinna sin fobi. Per tycker 
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att mobbningen absolut har påverkat hans sociala liv. Han är fortfarande blyg och har svårt för 
redovisningar inför många personer. Det händer att han får depressioner och hans humör är 
lite ostabilt.  
  Han har själv jobbat som stödperson till en annan som varit utsatt. Relationen till hans familj 
och sambo har inte påverkats av mobbningen. För att bearbeta sina upplevelser har han gått 
hos en psykolog, men känner att han inte fick den hjälp han förväntade sig. Per känner att det 
kanske vore bra att söka hjälp för att bearbeta sina upplevelser utöver sin socialfobi. Han 
siktar på att bli personalchef och vill i framtiden ta hand om människor, trots det som har hänt 
honom. 
 

4.2.3 Möte med Sofi 
Sofi är född i ett litet samhälle, men flyttade sedan till en mellanstor ort. Hon är gift och har 
två barn.  
 
Upplevelsen av mobbning  
Sofi definierar begreppet mobbning som ett ganska diffust ord. För henne handlar det om 
utanförskap och slag. Sofi beskriver att den värsta mobbningen är när man får vara med andra, 
men ändå inte vara med. Att inte vara välkommen, att man är med av nåd. För henne handlar 
mobbningen inte bara om utanförskap eftersom mobbning också kan förekomma bland bästa 
vänner. Det värsta för Sofi var att bli mobbad av sina bästa vänner eftersom hon litade väldigt 
mycket på dem.  
  Mobbningen började när Sofi var sju år, då hon flyttade till en annan stad. Sofi blev mobbad 
för att hon hade en annorlunda dialekt och för att fadern missbrukade alkohol. I efterhand 
menar Sofi att mobbningen egentligen inte hade något direkt med henne att göra, utan det var 
andra saker, förutom dialekten. Det förekom även fysisk mobbning. Det var många som 
mobbade henne, hela hennes klass. I ettan och trean fick hon hjälp av en lärare, men det var 
mer att läraren ställde Sofi åt sidan så att mobbarna inte kunde komma åt henne. På 
mellanstadiet blev Sofi även mobbad av en lärare. Den lärare som mobbade henne var 
opedagogisk och Sofi fick be om ursäkt när de andra barnen hade slagit henne. Hon fick 
skulden och kvartsittning. I högstadiet var hennes klassföreståndare pappa till en utav 
mobbarna som mobbade henne värst.  
  På frågan om varför Sofi tror att just hon blivit mobbad svarar hon att det nog är för att hon 
kom in i klassen en termin efter, eleverna hade då hunnit lära känna varandra ett tag. Sofi blev 
mobbad stundvis i årskurs ett. Varje gång det kom en ny elev i klassen blev Sofi lämnad i 
fred, sedan fortsatte det till dess att det kom en ny. Sofi mobbade också i sin tur de nya 
eleverna, efteråt fick hon panikångest eftersom hon visste hur dessa barn kände sig, i och med 
att hon själv hade upplevt mobbning. Sofi mobbade andra för att själv bli accepterad och 
passa in i gruppen. Det var alltid den nya eleven som blev hackkycklingen. 
  Sofi tycker att mobbning beror på att mobbarna känner sig osynliga, ohörda och att det 
egentligen är ett rop på hjälp. Hon menar att dessa barn mår dåligt och därför måste de ge sig 
på någon annan. Detta kan ske omedvetet, men de kan också bli uppmuntrade av andra barn.  
  Det som sårade henne mest var kränkning av personligheten och utseendet. Det var de tysta 
orden och blickarna som var värst. Det var nedtryckande och nedlåtande kommentarer som 
Sofi mådde dåligt av. Det blev en självuppfyllande profetia. Sofi kände att hon inte kunde 
någonting. Dessa personer som Sofi kallade för sina vänner uppmärksammade bara att hennes 
mun rörde sig. De lyssnade inte, de ignorerade henne. Detta upplevde Sofi som väldigt 
förnedrande. 
  Mobbningen pågick genom hela skoltiden och Sofi blev mobbad även i gymnasiet, fast på ett 
annat sätt. Då var det starka grupperingar, hon fick inte ta plats eller vara med. Mobbningen 
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fortsatte även på hennes första jobb, då utfrysning förekom. Det var på hennes andra jobb som 
det blev bättre. Sofi blev respekterad och fick förtroende och arbetskamrater som uppskattade 
och respekterade henne.  
 
Familjestruktur 
Sofis föräldrar är skilda. Modern jobbar som förskolelärare och fadern jobbar på båt. Sofi har 
också en storasyster. Hemförhållanden var inte alls bra. Hennes pappa var alkoholist och 
misshandlade henne och hennes mamma, men inte hennes storasyster. Det förekom både 
fysisk och psykisk misshandel som pågick under hela skoltiden. Sofi blev bland annat inlåst i 
mörka skjul. Något Sofi är förvånad över än idag, är att ingen gjorde något. Ingen frågade 
henne hur hon mådde, ingen ringde polisen när modern hade blåmärken i ansiktet och 
kroppen. När modern ringde polisen i förebyggande syfte blev hon beordrad att ringa efter att 
mannen misshandlat henne. Sofi är fortfarande häpen att varken myndigheterna, grannarna 
eller moderns arbetskamrater gjorde något. Hon kunde inte berätta för sin mamma om 
mobbningen eftersom modern levde för att överleva och hon skulle inte ha klarat av det.  Sofi 
tror att hon hade klarat sig även om hon inte hade fått hjälp av sin mamma, hon anser sig ha 
den personligheten, att vara en överlevare. 
  Nu i efterhand tycker Sofi att det borde ha gjorts någonting åt familjesituationen. Hon tror att 
det hade hänt mycket vad gäller mobbningen om familjesituationen hade retts upp. Sofi tror 
att familjeförhållandet och mobbningen hänger ihop, att de påverkar varandra. Hon menar att 
man har större chans att inte acceptera mobbningen om man har lärt sig hemma att säga nej.   
 
Vuxenlivet  
Mobbningen har påverkat henne inom olika områden i hennes liv. Sofi har fortfarande svårt 
att försvara sig, men hon reagerar väldigt starkt när hon vet att någon far illa, särskilt när det 
handlar om hennes barn. Sofi har väldigt svårt att unna sig, tycka att hon är värd något. Hon 
har svårt att se sitt eget värde och hon ställer ofta höga krav på sig själv. Med andra 
människor är Sofi försiktig, hon backar hellre än att konfrontera en konflikt. Vad gäller 
hennes sociala liv så väljer hon bort de personer som inte accepterar henne för den hon är.  
  I relationen till sina barn kan Sofi bli överdrivet försiktig eftersom hon inte vill att hennes 
barn ska råka illa ut, varken bli mobbad eller mobba andra. Sofi har bearbetat sina upplevelser 
genom att samtala med sin mamma när föräldrarna skildes. Hon fick också hjälp av moderns 
nya partner. Sofi red väldigt mycket under skolåren och detta har också hjälpt henne. Hon 
berättar att det finns många hästar som vet om hennes hemligheter. 
  Sofi önskar att det fanns någon som kunde hjälpa henne när mobbningen inträffade och även 
gällande hennes familjesituation. Hon tycker att hon hade behövt komma ifrån ibland och få 
lite andrum. Dessa känslor av mobbning som Sofi upplevde under skolåren har kommit 
tillbaka efter skoltiden också, inte minst inom hennes utbildning, då hon har blivit utesluten 
och känt sig utanför.  
  Att ha upplevt mobbning har hjälpt henne att bli ödmjukare till livet och hon har utvecklat en 
förmåga att se människor och läsa av dem väldigt snabbt. Sofi är övertygad om att det är 
slumpen som avgör vem som blir mobbad. Det handlar mycket om grupptryck och hur 
dominant mobbaren är. Hon tror att en av orsakerna till att barn mobbar är att de inte har det 
bra hemma. För om ett barn mår bra, har ödmjukhet och frid så slår denne inte andra barn. 
När vi frågar henne om framtiden så önskar hon att hennes barn ska växa upp så tryggt som 
möjligt. Hennes familj är prioritet nummer ett. Sedan vill Sofi bli klar med sin utbildning. 
 

4.2.4 Möte med Åsa 
Åsa kommer från en mellanstor stad. Åsa är ensamstående och har inga barn. 
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Upplevelsen av mobbning  
För Åsa är mobbning en situation där en eller flera personer blir utsatta för någon form av 
trakasseri eller utfrysning, när det händer något som gör att man mår dåligt inombords.  
  Åsa blev mobbad när hon var ca 7 år, detta skedde i grundskolan. Mobbningen tog slut i 
sjuan då modern tog kontakt med rektorn och han lovade att om situationen fortsatte så skulle 
detta polisanmälas. Hon blev även mobbad i gymnasiet men det blev på ett annat sätt och i 
mindre utsträckning till skillnad från grundskolan. I gymnasiet blev hon mobbad bl.a. för att 
hon studerade mycket och hade bra betyg. Mobbningen har även förekommit på hennes 
nuvarande utbildning. I grundskolan blev hon mobbad både fysiskt och psykiskt av flera 
personer, oftast var det tjejer men även killar. Åsa blev mobbad för att hon hade tandställning, 
glasögon, för att hennes mamma var överviktig och Åsa kallades även för hästtjej. Hon blev 
utfryst, hånad, lurad av sina tjejkamrater och även utelämnad från grupparbeten. 
  Åsa har ingen aning om varför just hon blev mobbad. Hon tror att det kan ha berott på att 
hon var lättillgänglig för att bli utsatt, eftersom hon var ganska blyg och inte så populär. När 
mobbningen inträffade berättade hon för sina föräldrar. Åsa har alltid sökt hjälp via sin mor. 
Det jobbigaste för Åsa var att vistas i skolan. På fritiden hade hon vänner som accepterade 
henne för den hon var. Det som sårade Åsa mest var när hon blev mobbad för att hennes mor 
var överviktig. Det var den fysiska mobbningen som blev värst, att bli slagen.  
  Innan mobbningen inträffade mådde hon bra, hon har haft en bra uppväxt och hennes familj 
har alltid hållit ihop. Åsa har alltid haft vänner, även om det inte varit många så har hon inte 
känt sig ensam. Men när mobbningen pågick så kände hon sig ändå lite ensam, mobbningen 
gjorde henne väldigt ledsen och upprörd.  
 
Familjestruktur  
Åsa är en av de tre ip som kommer från en kärnfamilj. Hon är den enda som hade ett bra 
familjeförhållande när mobbningen inträffade. Modern jobbar som teleadministratör och 
fadern jobbar som busschaufför, hon har även två små syskon. Åsa och hennes föräldrar har 
en bra relation till varandra och hon har en särskilt bra relation till sin mamma. Åsas mamma 
har varit en betydelsefull person för Åsa. Modern har alltid stöttat och hjälpt henne under 
tiden hon blev mobbad. Relationen med hennes familj är lika stark som alltid.  Hennes familj 
har varit betydelsefull och hon är väl medveten om att det hade varit tuffare för henne om 
föräldrarna hade haft konflikter som t.ex. en skilsmässa. Hon tror inte att hon då hade vågat 
berätta om mobbningen. Åsa är väldigt glad att hon haft ett bra familjeförhållande, detta har 
varit en stor hjälp när mobbningen skedde.    
 
Vuxenlivet 
Åsa tror att mobbningen har gjort henne till en mycket stark person. Hon har även utvecklat 
vissa egenskaper på grund av sina erfarenheter. Hon kan se vad som är mobbning och vilka 
som blir utsatta. Hon har lätt att läsa av personer som utstrålar det hon har upplevt. Åsa har en 
förmåga att se barn och personer som inte syns.   
  Vad avser hennes sociala liv så har hon svårt att lita på människor. Hon har blivit mer 
aktsam på att knyta alltför starka band, särskilt när hon inte känner personen så väl. Åsa är 
ganska godtrogen och försöker tro det bästa om människor. Hon är fortfarande rädd för att få 
bakslag. Det finns också en barndomskompis som har varit mycket betydelsefull, och som 
Åsa fortfarande håller kontakt med. Hon är också väldigt tacksam över rektorn och 
klassföreståndaren som hon hade i högstadiet eftersom de stöttade henne när mobbningen 
kom fram. Åsa anser att lärarna i lågstadiet borde ha agerat på en gång. Detta hade förbättrat 
situationen och det skulle ha gått bättre för Åsa. Något som har hjälpt henne att bearbeta sina 
upplevelser har varit att föreläsa och åka ut i skolor och prata om sina upplevelser och 
konsekvenserna av mobbningen. 
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  Som vuxen sökte hon professionell hjälp då hon mådde psykisk dåligt. Hon fick då veta att 
det kan vara konsekvenserna av hennes tidigare obearbetade upplevelser, mobbningen. Hon 
fick stödsamtal och det hjälpte henne. I dag har hon lämnat dessa känslor av mobbning 
bakom. För henne är det något som ligger i det förflutna, men som ändå finns där. Det är inte 
något hon tänker på eftersom hennes självförtroende har utvecklats sedan det inträffade. 
  Åsa anser att mobbning beror rent generellt på dåligt självförtroende och dåliga 
hemförhållanden. Hon tror att det beror på mobbarnas behov av uppmärksamhet, då de inte 
får detta i hemmet. Hon menar att genom att frysa ut någon sänker man den andra under sin 
egen nivå, och mobbarna mår bra av det. Om hon inte hade fått den hjälp hon fick hade hon 
blivit en mycket sluten person och haft ett mycket sämre självförtroende och hon hade valt ett 
annat yrke. När vi frågar Åsa om framtiden berättar hon om sin längtan att bli klar med sin 
utbildning och börja jobba.  
 

4.2.5 Möte med Isak 
Isak studerar till socionom och han jobbar extra som behandlingsassistent på en anstalt. Han 
har inte varit mobbad själv utan han har stöttat en person som varit utsatt i högstadiet. Både 
Isak och X gick i samma klass. 
 
Upplevelsen av mobbning 
Den mobbades skolgång uppges ha varit ”trasslig” ända sedan mellanstadiet. Isak berättar att 
ungefär 50 % retade X öppet och 10 % slog honom. Anledningen till att han blev mobbad tror 
Isak beror på att X var från ett annat land, tjock, klädde sig annorlunda och var olik de andra. 
Isak berättar att det inte fanns så många utländska personer där de kommer ifrån. Det var inte 
bara en person som mobbade honom, utan i stort sett hela klassen. Alla lärare visste att han 
blev mobbad men ingen gjorde någonting åt det, trots att det var tydligt att han inte mådde 
bra. Isak berättar att X hade säkert 70 % frånvaro.  
  Isak berättar om den mobbades brytpunkt, det som har lett till stora konsekvenser i hans liv. 
Det hela började med snus i sjuan och sedan övergick det till alkohol. Därmed ingick han i en 
gemenskapskrets och kände att han var någon av betydelse, sedan blev det mer och mer. 
  Varför just Isak stöttade honom tror han beror på att han har en tendens att se personer som 
behöver hjälp och som inte riktigt är med i gemenskapen. Isak tror att han var väldigt viktigt 
för X eftersom Isak var den enda som han kunde gå till och vara med utan att bli mobbad. 
 
Familjestruktur  
Den personen som blev mobbad levde med sin ensamstående mamma. Hon kom från Sverige, 
men pappan kom från ett sydeuropeiskt land. 
 
Vuxenlivet 
Hur den mobbades liv ser ut idag vet Isak mycket lite om, men han vet att han har flyttat till 
en annan ort där det finns mycket droger. Isak hoppas att X inte har utvecklat drogberoende. 
Han träffade honom för några år sedan och då var X ”illa däran”. 
  Isak har kommit i kontakt med många andra utsatta personer i och med att han har jobbat på 
anstalt. Under de åren Isak har jobbat har han sett att det finns ett mönster. Inom jobbet träffar 
han många med avvikande beteenden och dessa beteenden tror Isak kommer någonstans ifrån. 
Det kan vara p.g.a. många olika anledningar, t.ex. missbruk i hemmet eller mobbning. Han 
tror att har man varit mobbad så vill man hävda sig på ett eller annat sätt senare i livet. Isak 
har bara jobbat med män så han vill inte dra några kopplingar till hur det påverkar kvinnor. 
Isak vill inte heller dra alla över en kam och säga att det går dåligt för alla som har blivit 
utsatta, men han understryker att det finns en viss risk.  
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4.2.6 Möte med Linn 
Linn är uppvuxen i ett litet samhälle, men bodde under en tid i en stor stad. Hon är 
ensamstående och har inga barn.  
 
Upplevelsen av mobbning  
Mobbning för Linn är att bli utsatt för kränkning av någon vid flera tillfällen. Hon tror att det 
beror på osäkerhet hos de som mobbar, att de är osäkra i sig själva och att det inte är något fel 
på den mobbade. Mobbarna vill få andra att känna sig mindre värda. Det var flera som 
mobbade henne och ett tag var det i princip hela klassen. Det hela började när hon gick i 
sexan och hade flyttat till en annan ort. Linn berättar att hon i sexan blev utsatt av ett gäng 
killar p.g.a. hennes dialekt, övervikt och att hon hade hår på armarna. Tjejerna fryste ut henne 
och lärarna gjorde ingenting. I sjuan blev Linn retad av tjejerna för att de tyckte hon hade 
attitydproblem och i åttan var hon trakasserad för att hon hade utländsk bakgrund. De skrev 
fula ord på hennes skåp. Sedan var Linn kompis med en populär kille och tjejen som mobbade 
henne gillade honom. Vissa dagar ville Linn inte gå till skolan. 
  Det som sårade henne mest var känslan av att vara ensam, att ingen ville vara med henne. 
Linn upplevde att hon hade ångest över att behöva gå till skolan. Några av de personer som 
mobbade har Linn konfronterat senare i livet och hon tycker att det känts bra att berätta hur 
det kändes. Linn vill poängtera att det är lärarnas uppgift att se vad som pågår i skolan och 
göra någonting åt det.  
  Hon berättar om en incident i åttan då ett gäng killar ”snömulade” henne på väg hem från 
skolan. Rektorn var den enda som hjälpte, de hade samtal några gånger med henne och 
mobbarna. Linn upplevde att det var svårt att konfrontera de som mobbade henne. Efter detta 
blev det lugnt ett tag och en av tjejerna som mobbade har sedan berättat för Linn att det var på 
grund av svartsjuka och inte attitydproblem. Men samtidigt berättar Linn att hon tror att 
mobbningen också berodde på att hon hade en utländsk bakgrund och pratade annorlunda.  
  Linn hade också p.g.a. mobbningen dåliga betyg. Hon berättar att hon inte blev mobbad i 
gymnasiet, men att det var en bra kompis som svek henne. Kompisen berättade allt som var 
sagt i förtroende. Linn påpekar att det är svårt med tjejer, de är taskiga, fryser ut och 
ignorerar.  
  Linn berättar att det är svårt att tro, men att det även förekommer på vuxenutbildning. Hon 
har svårt att förstå att vuxna människor kan behandla andra på det viset. I början av sjuan 
träffade hon en kompis som blev betydelsefull för henne. Kompisen som var rätt stor och 
respekterad gick i nian, då blev även Linn respekterad. Hon berättar att man såg upp till de 
äldre. Hon uppger att det inte fanns någon i skolan som hjälpte henne, förutom rektorn, hon 
tror att det hade hjälpt henne om inte lärarna varit så blinda.  
   
Familjestruktur 
Linns mamma och pappa skilde sig när hon var tio år och det har satt djupa spår. Hon 
upplever att det var då allting började. När pappan flyttade hemifrån blev Linn ensam för hon 
beskriver sig som pappas flicka. Hon har också en lillasyster och en lillebror.  
Hennes mamma jobbar som elevassistent och pappan på ett filmlager.  
  Föräldrarnas skilsmässa har påverkat Linn väldigt mycket. Hon blev inåtvänd och isolerad 
och det har i sin tur påverkat henne i skolan. Hennes mamma fick veta om mobbningen efter 
att det hade pågått ett år. Linn tvekade att berätta eftersom hon vet hur hennes mamma skulle 
reagera. Mamman skulle gå till skolan och skrika och det gjorde hon också. Linn och hennes 
mamma har alltid haft en bra relation. Hennes pappa visste inget om mobbningen. Hon 
beskriver sin pappa som väldigt hetsig och att han idag vet om det. Linn vet inte vad som hade 
hänt om inte hennes mamma fanns, hon hade nog inte funnits idag. Hennes mamma var som 
en psykolog, hennes allt.  
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Vuxenlivet 
Linn utbildar sig till socionom. Hennes upplevelser av mobbning har gjort att hon avvaktar 
med människor, hon väntar innan hon blir kompis med någon. Linn är mer försiktig nu och 
håller sig hellre utanför. Hennes motto är att hellre vara själv än att vara i dåligt sällskap. 
  Hennes upplevelser har gjort henne starkare, men samtidigt vet hon att hon hade haft ett 
starkare självförtroende om hon inte hade upplevt mobbning och föräldrarnas separation. Idag 
blir Linn arg när hon ser någon blir utsatt, då säger hon till.  
  Linn tror inte att mobbningen har påverkat henne i hennes yrkesval. Hon berättar att hon 
alltid har varit den som vill hjälpa, lyssna och skapa rättvisa. Linn har inte bearbetat sina 
upplevelser än, hon har inte fått stödsamtal förrän nu. Människor runt henne har hjälpt henne. 
När vi frågar henne om framtiden berättar hon att hon vill bli klar med sin utbildning och 
påpekar att allt som händer i livet har en mening. 
 

4.2.7 Möte med Sara 
Sara kommer från ett litet samhälle. Hon är gift och har två barn. 
 
Upplevelsen av mobbning  
Saras definition på mobbning är att det är ett sätt för andra att hävda sig själva och de som blir 
utsatta är ofta svaga och kanske annorlunda. De som mobbar är osäkra på sig själva. 
  Sara var sju år när hon började bli mobbad och det pågick hela låg- och mellanstadiet av ett 
speciellt gäng. Några av dem bodde på samma gata och levde i kärnfamiljer, till skillnad från 
Sara som levde ensam med sin mamma. Hon blev mest mobbad av tjejer. Hon berättar att 
ibland fick hon vara med och ibland inte. Sara beskriver mobbningen som både psykiskt och 
fysiskt. Mobbarna skrev lappar och kallade henne alla möjliga könsord, trots att de flesta inte 
visste vad de orden betydde. Hon beskriver sig själv då som en nyfiken tjej som inte var rädd 
för att räcka upp handen och svara på frågor. Hon berättar att hon blev aggressiv senare i 
tonåren, men det är svårt att säga om det var för att hon blev mobbad.  
  Det som sårade Sara mest var känslan av att duga vissa dagar och helt plötsligt skickades 
lappar runt där det stod t.ex. att Sara var dum i huvudet. Sara hoppades hela tiden att hon en 
dag skulle få vara med och känna gemenskap på riktigt. Hon hade andra kompisar på gården, 
men ingen som hon kunde anförtro sig åt, och Sara tror att de visste om det. Det fanns en 
speciell kompis som Sara har haft sedan dagis och de är kompisar än idag, den personen har 
betytt mycket för henne.  
  Sara berättar att det fanns vuxna som visste om vad som pågick. Hennes mamma fick veta 
att hon blev mobbad när hon gick i trean. Sara tror att hon inte vågade berätta p.g.a. att hon 
skämdes för det som hände. Det fanns en lärare som visste om det, men hon blev gravid och 
slutade och ersattes sedan av en vikarie som Sara tror inte visste något. I mellanstadiet fick de 
en ny lärare som Sara är helt övertygad om att han visste om det och vet det än idag. Han 
ingrep inte och det har Sara inte förlåtit honom för. Av honom fick hon ofta höra att det var 
hennes fel att hon var som hon var.  
  Sara kan inte ge en förklaring till varför mobbningen slutade, men det tog slut när hon kom 
upp till högstadiet. Hon tror att det har att göra med mognaden. Sedan fanns det en tjej som 
var rätt stark, både fysiskt och psykiskt och de började umgås och då var det ingen som 
vågade sätta sig på henne. Sara säger att det viktigaste var att mobbningen tog slut och att de 
inblandade kan ha en relation idag, utan att beröra saker som hände då.  
  Inte någon gång kände Sara att det skulle ordna sig. Hon tror att mobbning bl.a. har att göra 
med föräldrars värderingar, inte för att hon vill ge dem hela skulden, men de har en del i det. 
Sara tycker att föräldrarna till dem som mobbade henne borde ha reagerat. Hon berättar att de 
inte ens tog kontakt med hennes mamma för att höra hur det stod till när föräldrarna var väl 
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medvetna om vad som hände. Sara berättar att det var mycket festande när hon var mellan 
tretton och arton år. Hon säger att det inte var ett bra sätt, men för henne har det varit en slags 
bearbetning. Hon lärde sig med tiden att man inte behövde söka bekräftelse hela tiden, utan 
den kunde komma automatiskt. Sara tror att det hade hjälpt henne om någon hade ingripit och 
pratat med tjejerna som mobbade henne. 
 
Familjestruktur 
Saras mamma jobbar inom barnomsorgen och hennes pappa har aldrig funnits med i bilden. 
Hon känner honom, men de har aldrig levt tillsammans. Hon har inga syskon.  
  Sara vet att hennes mamma brydde sig mycket om det som hände, men var oförmögen att 
kunna göra något åt situationen. Sara beskriver sitt familjeförhållande som bra. Hon hade och 
har fortfarande en god relation till sin mamma. I närheten fanns alltid hennes mormor och 
morfar och farmor och farfar. Sara har aldrig tyckt att hennes familj har haft det dåligt 
ekonomiskt. De reste aldrig utomlands, men Sara uppskattade de gånger hon följde med sin 
mormor och morfar på semester.  
  På frågan om Sara har saknat sin pappa svarar hon att det är svårt att säga, han var 
missbrukare och Sara visste hur han var, så hon tror inte att hon saknade honom. Men hon 
önskade att hon hade haft en fadersgestalt, fast inte på det sättet hennes pappa var. Sara är 
övertygad om att en av orsakerna till att hon blivit mobbad för att hennes mamma var 
ensamstående.  
 
Vuxenlivet  
Sara studerar till sjuksköterska. Hon tycker absolut att hennes upplevelser har påverkat henne 
som person. Hon säger att hon är väldigt mån om sina barn och att det ibland kan gå överstyr. 
Idag upplever Sara sig själv som mera ödmjuk. Det som har påverkat henne mest är att hon tar 
åt sig lätt. Är det någon som säger något tror Sara att det är hennes fel och letar efter tecken på 
mobbning. Det har påverkat henne inte bara i relation till sina vänner, utan även till sin man. 
Han har sagt att Sara måste släppa det, men det är svårt för henne att göra det. Hon tror inte 
att hon någonsin kommer att göra det. Sara berättar att hon fungerar som en svamp, hon suger 
åt sig händelser och saker hela tiden och tillslut brister det. Idag känner Sara att hon ibland 
reagerar som om hon vore i en mobbningssituation och upplever sig då ha alla taggarna utåt, 
även om hon försöker tona ned dem. Det har hänt att hennes son har blivit kränkt, han var lite 
stökig och Sara berättar att hon genast funderade på om det berodde på henne. 
  Sara har inte bearbetat sina upplevelser. Hon har svårt att avgöra om hon har blivit den hon 
är idag på grund av mobbningen. Hon uppger att hon många gånger har funderat över varför 
mobbarna sa som de sa och varför hon blev slagen och spottad på. Sara berättar att hon 
reflekterar mycket om vad som är orsaken till varför individer gör som de gör och hon undrar 
om mobbarna egentligen hade det bra hemma. Sara anser att samhället har ett stort ansvar och 
hon påpekar igen att mobbarnas föräldrar också har ett ansvar. Hon tror att de som mobbar 
inte mår bra och behöver hjälp och stöd.  
  Idag vet Sara att ingen av dem som mobbade henne har skaffat sig en utbildning och Sara 
tror att det säger mycket. Hon tycker att dagens lärare tar för lätt på mobbning, de ser inte att 
det kanske finns en orsak till att en elev har ont i magen eller huvudet. Sara tror att det är 
viktigt att vuxna finns med överallt, t.ex. på rasterna. Det är på platser där ingen lärare finns 
som mobbning inträffar. 
  Sara hade från början inte lust att jobba med människor överhuvudtaget, men blev övertalad 
att söka sommarjobb inom vården och på den vägen är det. Det stod mellan att utbilda sig till 
socionom eller sjuksköterska, men det blev tillslut det sistnämnda. Hennes framtidsplaner är 
att bli klar med sin utbildning och vidareutbilda sig till operationssjuksköterska.  
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4.2.8 Möte med Emma 
Emma är adopterad och kommer från en mellanstor stad. Hon är sambo sedan tio år tillbaka 
och har inga barn. 
 
Upplevelsen av mobbning 
Emmas definition på mobbning är att vara utsatt under en längre tid. Hon berättar att hon gick 
i trean då allting började. Emma blev utfryst, fick inte vara med och leka och kallades för 
kränkande ord. Det var inte bara en person, utan flera. Emma tror att hon blev mobbad för att 
hon hade en annan hudfärg. Emma tyckte att det var jobbigt, hon grät ofta på toaletten och 
gick ofta runt ensam på skolgården för ingen annan ville vara med henne. Ensamheten fanns 
där hela tiden.  
  Det som sårade Emma mest var just det att ingen ville vara med henne och hennes 
självförtroende blev sämre och sämre. Emma uppger att det inte fanns någon som visste vad 
hon gick igenom. Mobbningen pågick ända upp till nian och det tog en vändning när en lärare 
äntligen fick reda på vad som hände. Läraren blev ledsen och irriterad och vägrade att ge upp. 
Emma kände att hon verkligen blev tagen på allvar och hon fick hopp om att det skulle ordna 
sig. Även om hon fick peka ut mobbaren slutade det inte riktigt, men det blev inte heller 
värre. Hon hoppades på att allt skulle bli bra och att mobbarna skulle be om förlåtelse och 
kanske låta henne vara med. Emma uppger att det aldrig hände och att hon alltid har lekt 
ensam. Det har även hänt incidenter senare på gymnasiet till dess att hon bytte utbildning. 
Sedan har hon även blivit mobbad på ett jobb och det tog 1½ år innan Emma återhämtade sig. 
Läkaren ville först inte sjukskriva henne, utan tyckte hon skulle ”hela” sig själv. Hennes 
pojkvän har stöttat henne väldigt mycket. På frågan vad mobbning beror på rent generellt 
svarar hon att mobbaren är osäker, mår dåligt och vill hävda sig, fast på fel sätt och oftast mot 
de svaga personerna. 
 
Familjestruktur 
Emmas mamma jobbar som specialisttandläkare och hennes pappa som hälsovårdsinspektör. 
Föräldrarna är skilda sedan 1982. Emma har en bror. Hon har bra kontakt med sina föräldrar, 
men hon uppger att hennes relation till sin pappa är bättre än till sin mamma. Emma kan inte 
riktigt förklara varför, men hon tror att det beror på att hon och hennes pappa är mer lika 
varandra på många sätt och de kan prata med varandra.  
  Emma beskriver sina familjeförhållanden som bra och att hennes mamma var hård men 
rättvis. Hon och hennes bror fick hjälpa till mycket hemma. Det var mycket bråk mellan 
föräldrarna och även mellan hennes mamma och farmor. Emma har själv funderat på om detta 
har påverkat henne i skolan, men hon kan inte ge något svar. 
  Efter att föräldrarna hade skilt sig mådde Emma dåligt. De skilde sig när Emma var 8-9 år 
och efter det blev hennes pappa inlagd på sjukhus en längre tid och Emma upplevde det som 
en väldigt jobbig period. 
  Emmas föräldrar vet inte än idag vad hon har gått igenom. Hon vet inte riktigt varför hon 
inte berättat det, men hon säger att hennes mamma en gång sa till hennes bror som också blev 
kränkt att han inte skulle bry sig. Hon tror att detta kan ligga till grund.  
  Den enda i familjen som vet om Emmas upplevelser är hennes farmor, hon berättade för 
henne långt efter skoltiden. Emma beskriver sin farmor som en mycket betydelsefull person i 
hennes liv och säger att hon är ljuset i hennes liv.  
 
Vuxenlivet 
Emma pluggar till lärare på distans och tycker att det var rätt yrkesval. Hon beskriver sin 
sambo som hennes bästa vän och allt, dessutom är det bara han som vet allt.  
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  Såhär i efterhand önskar hon att hon hade berättat det för någon. Då kanske det hade tagit 
slut fortare, men hon ställer sig frågan om hjälpen finns där när den behövs? Emma berättar 
att hon tidigare jobbat med lärare som inte vet vad som ska göras och som är konflikträdda. 
Men Emma säger också att all mobbning inte är så lätt att märka, tyst mobbning är svårare att 
märka. Hennes upplevelser av mobbning beskriver hon som mest verbal, men också tyst, 
eftersom hon blev utfryst. Emma säger att hennes tid som mobbad var kränkande och 
outhärdligt. 
  Emma tror att hennes upplevelser har gjort henne till en person som tar individer för hur de 
är och det spelar ingen roll om de är tjocka, mörkhyade o.s.v. Hon bryr sig om insidan, inte 
om utsidan. Hon beskriver inte sig själv som en ”glad prick” längre, men den som lär känna 
henne får ”hela” henne. Hon beskriver sitt sociala liv som bra. Hon har några få vänner, som 
varken sviker eller mobbar, de tar henne för den hon är.  
  Emma har inte bearbetat sina upplevelser och hon finner det väldigt svårt att prata om det 
ibland men hon tror ändå att hon under tidens gång bearbetar dem genom att hjälpa andra. 
Emma skulle vilja ställa mobbarna mot väggen, nu när hon är starkare och våga säga vad hon 
tycker. Hon uppger att hon har blivit mera kaxig och vet vad hon vill. I framtiden vill hon ha 
många barn och hon kommer att göra allt för att de ska känna sig älskade. Hon vill jobba med 
ungdomar som har det svårt. Hon tror att hennes erfarenhet av mobbning har hjälpt henne att 
lättare se om det förekommer mobbning och det har fått henne att vilja hjälpa de utsatta.  
 

4.3 Sammanställning av resultat 
 

4.3.1 Olika typer av mobbning 
Mobbning kan se ut på olika sätt. Enligt Höistad111 och Lyznicki m.fl.112 finns det fyra olika 
typer av mobbning och vi har i vår studie sett att de flesta har någon gång upplevt alla typer. 
Det är 5 av 7 intervjupersoner som varit utsatta för fysisk mobbning, 6 av 7 för verbal 
mobbning, 1 av 7 för tyst mobbning, och 7 av 7 för manipulativ mobbning.  
 

4.3.2 När mobbning upphörde 
Mobbningen har tagit slut vid olika tidpunkter i livet för våra intervjupersoner, 2 av 7 på 
mellanstadiet, 3 av 7 på högstadiet, 1 av 7 på gymnasiet. För 1 av 7 tog det inte slut vare sig i 
grundskolan eller i gymnasiet utan det fortsattes vidare under gymnasiet och/eller vuxenlivet. 
För 2 av 7 hade skolan inte kontaktat föräldrarna utan de fick veta i efterhand. I de fall som 
det har funnits någon som har vetat vad som pågick så var ingripandet inte starkt nog för att 
mobbningen skulle ta slut. Anledningarna var många bl.a. att lärarna slutade av olika orsaker 
eller så orkade de inte kämpa p.g.a. att de inte fick stöd av sina kollegor och/eller skolans 
rektor.  
 

4.3.3 Familjestruktur 
Vår studie visar att 3 av 7 har haft oharmoniska hemförhållanden och 2 av 7 har haft stränga 
fäder, där det har förekommit aga. Vad gäller deras familjestruktur så har 3 av 7 vuxit upp i en 
kärnfamilj, 1 av 7 har vuxit upp enbart med modern och 3 av 7 kommer från familjer med 
skilsmässoproblematik. 1 av 7 har blivit misshandlad av sin far. 

                                                 
111 Höistad (2001). 
112 Artikel av Lyznicki (2004). 
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4.3.4 Bearbetning av upplevelser 
Som vi ser det är 4 av 7 i behov av professionell hjälp, varav 2 av dessa 4 har sökt 
professionell hjälp idag som börjar inom en snar framtid. Resterande 2 har ännu inte sökt 
hjälp. Vidare har 3 av 7 på något sätt bearbetat genom att t.ex. samtala med en betydelsefull 
person, att föreläsa eller att ha sett sitt socialt umgänge som mycket viktigt.  
 

4.3.5 Vuxenlivet 
Samtliga intervjupersoner anser att deras upplevelser har påverkat dem i det vuxna livet och 
de är medvetna om att det inte var deras fel att de blev mobbade. Alla tror att de som mobbar 
inte har det bra hemma och det är det som utlöser mobbningen, de vill hävda sig genom att 
sätta sig på någon annan som är underlägsen. En annan tydlig sak som vi har sett men valt att 
inte analysera är grupperspektivet. De kvinnor som vi intervjuat understryker att tjejer om tre 
inte fungerar i grupp, alltid är det någon som utesluts från gruppen.  
  Samtliga ip ser ljust på framtiden. De säger sig ha utvecklat egenskaper att se andra personer 
som är utsatta och de har en stor vilja att hjälpa andra.  
 
5. ANALYS 
    

5.1 Inledning 
Lisa, Per, Sofi, Åsa, Linn, Sara och Emma har alla varit utsatta för mobbning under skolåren.  
De har alla en klar definition på vad mobbning betyder för dem. Samtliga har beskrivit 
mobbning som en negativ handling som sker flera gånger övertid. Det har förekommit alla 
typer av mobbning hos våra ip, fysisk, verbal och tyst mobbning113. Deras beskrivningar 
stämmer överens med litteraturens, fast det ibland har varit svårt för dem att namnge att de har 
varit utsatta för t.ex. fysisk mobbning. 
 
Exempel på fysisk mobbning: 
”Det var lite knuffar ibland och sådär, men det var mest häftstift i skorna, för att man var 
tvungen att ta av sig skorna innan man gick in i klassrummet, eller att dom var vattenfyllda 
eller att min bänk kanske var vattenfylld eller sönderrivna böcker.” (Per) 
 
 
Exempel på verbal mobbning: 
”Dom skrek jävla hora åk tillbaka till ditt land, skyllde på att jag hade attitydproblem liksom, 
att jag trodde mig för mycket, skrek mobboffer, släng dig.” (Linn) 
 
Exempel på tyst mobbning: 
”Det var mycket det här tysta orden, blickar som flackar och dom bara registrerar att din 
mun rör sig men vi lyssnar inte, det tycker jag är, tycker jag fortfarande är fruktansvärt 
förnedrande.” (Sofi) 
 
Lyznicki, m.fl.114 skriver att mobbning sker på olika sätt och att det är en könsmässig 
skillnad. I vår studie är det representativt att det är killarna som står för det fysiska och 
tjejerna för utfrysning och ryktesspridning s.k. manipulativ mobbning. Vår studie stämmer 
väldigt bra med Lyznickis artikel.  
                                                 
113 Höistad (2001). 
114 Artikel av Lyznicki, m.fl. (2004). 
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”Jag har blivit mobbad för att min mamma är tjock, jag har blivit mobbad för att jag fick 
glasögon och tandställning, tjejer skriver hora på väggar på skolan, utfrysning 
överhuvudtaget, utelämnad från grupparbeten. Så det är mest den här utfrysningsfasen.” 
(Åsa) 
 
”Av killarna var fysiskt men av tjejerna var psykiskt.” (Sara) 
 
Författarna115 skriver vidare att de som mobbar inte har det bra hemma och vissa av 
intervjupersonerna visste att mobbarna blev misshandlade hemma. Samtliga av våra 
intervjupersoner berättar att mobbning sker på grund av att mobbarna vill hävda sig och 
trycka ned andra, för att de inte mår bra. 
 
”Det var ju inte tal om polisanmälan då. Hade det varit idag då hade ju dom tagit dom här 
barnen eller pojken framförallt, han hade kanske till och med blivit fosterhemsplacerad.” 
(Lisa) 
 
”Mobbaren själv är osäker och hoppar på någon som själv verkar svag. Jag tror också att 
mobbare mår dåligt själv och vill hävda sig, fast på fel sätt.” (Emma) 
 
Detta visas även i Olweus116 forskning. Då hans resultat är att mobbarens föräldrar ofta 
tenderar att vara fientliga, avvisande och likgiltiga mot sina barn. Ett barn som mår dåligt 
och/eller blir slagen lär sig att slåss och behandla andra illa. Föräldrarna accepterar att deras 
barn mobbar andra barn, de negligerar situationen. Det stämmer överens med vår 
undersökning bland intervjupersonernas berättelser. 
 
”Jag tror att mobbning grundar sig mycket i vad vuxnas, vuxnas värderingar, för jag tror inte 
att barnen själva ärligt talat gör så, nej det tror jag inte.” (Sara) 
 

5.2 Familjestruktur 
Vi föds alla med tillit och enligt författaren Höistad117 är det avgörande för framtida relationer 
och vår psykiska existens. Vår tolkning av våra intervjupersoners relation till sina föräldrar är 
att några av dem har bristande tillit. Vi tänker på att många av dem inte har berättat för sina 
föräldrar att de blivit utsatta och de kan inte heller ge någon förklaring till detta. De som har 
berättat har mött bristande förmåga att kunna göra något och de föräldrar som verkligen har 
försökt har inte lyckats.  
  Det är viktigt att barn känner sig trygga hemma och i relation till sina föräldrar för att kunna 
utvecklas positivt. I en artikel av Zuo och Tao118 menar Adam och Jones, och Papini att det 
finns tre viktiga faktorer för barnets psykologiska utveckling:  

• Föräldrarnas uppmuntran för barnets självständighet 
• Bra anknytning mellan barn och föräldrar 
• Föräldrarnas förmåga att kunna hjälpa barnen att lösa sina konflikter.  

  I enlighet med våra intervjupersoners berättelser har vi sett att det finns samma uppfattning 
om vad som ingår i en förälders uppgift119, vilket är att ge barnet engagemang, tid, utrymme, 
                                                 
115 Artikel av Lyznicki, m.fl. (2004). 
116 Olweus (1994) se Smokowski, m.fl. (2005) Bullying in School: An Overview of Types, Effects, Family Characteristics, 
and Intervention Strategies, s.103. 
117 Höistad (2001). 
118 Adams and Jones (1983), Papini (1994) se Zuo and Tao (2001) Importance of Personality in Gifted Children's Identity 
Formation.
119 Pipher (1998). 
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uppmärksamhet, ömhet, vägledning och samtal. Det är väldigt viktigt för utvecklingen att 
barn känner sig trygga. Vi kan inte annat än att hålla med Pipher120 då hon skriver att det barn 
mest av allt behöver är att få känna sig älskad.  
 
”Hade jag vart en stark person och kanske fått mer kärlek hemifrån då från mina föräldrar, 
för som sagt dom jobbade ju väldigt mycket då. Hade inte tid och möjlighet med det liksom, 
jag kanske hade varit tryggare i mig själv redan från början liksom och då hade jag säkert 
börjat säga ifrån det jag faktiskt upplevde, men det gjorde inte dom. Jag var ju inte trygg i 
mig själv liksom.” (Per) 
 
En annan sak som vi ser är att dagens föräldrar har mindre tid med sina barn än förr i tiden. 
Om vi utgår från vår studie så är det oftast fäderna som är frånvarande av olika anledningar 
och det sätter sina spår.  
 
”Hade du velat ha en fadersgestalt? Ja, verkligen, det hade jag velat ha, men inte just på det 
sättet. Nej, inte hur han var då. Inte om man tittar på den pappan som mina barn har, om 
man tänker så, jag hade aldrig kunnat få en pappa som mina två barn har. Men jag saknade 
honom säkert, det gjorde jag säkert.” (Sara) 
 
Vi är eniga med Pickens och Field121 när de säger att föräldrars psykiska status och 
välbefinnande påverkar barnets utveckling, antingen positivt eller negativt. Detta har vi sett i 
våra resultat då många av våra ip under den perioden de blev mobbade hade föräldrar som 
inte mådde bra. Det har förekommit äktenskapsproblematik, misshandel och/eller oenigheter i 
familjen. Vi ser även det som en viktig faktor till varför våra ip inte har mått bra hemma.  
  Faber122 skriver att stränga gränser håller barnet utan kontakt från sina föräldrar. Detta ser vi 
tydligt hos våra ip som har haft stränga fäder och som inte har haft en nära anknytning till 
dem. Detta kan ligga till grund till varför våra intervjupersoner inte vågade berätta när 
mobbningen inträffade. Åsa, var den enda som beskrev att hon hade ett bra 
familjeförhållande. Hon berättade för sina föräldrar och de tog tag i det på en gång. Vi ser 
därför att föräldrarnas välmående påverkar hur barnet utvecklas, inte minst vad gäller deras 
anknytning till deras föräldrar.   
 
”Hur mådde du innan mobbningen inträffade? Hur hade du det hemma? Det var där det 
började, när jag var nio år, när mina föräldrar skildes, det var då allting började. Hur då? 
Jag kände mig ensam, för jag var min pappas flicka, och min pappa lämnade mig, eller 
lämnade mig, han skildes från min mamma och a men, han lämnade mig faktiskt och mina 
syskon” (Linn) 
 
”Jag tror att skulle min mamma och pappa varit i till exempel skilsmässa eller att någon utav 
dom hade gått bort eller att mamma hade gått bort, så hade det nog blivit otroligt tufft. Att 
genomgå en skilsmässa kan jag tänka mig att jag hade slitit otroligt mycket ändå. Så jag tror 
att jag hade gått och burit med mig det själv för att inte belasta mamma eller pappa, nej, tack 
och lov har jag haft ett bra hemförhållande.” (Åsa) 
 
Pipher123 skriver vidare att dagens ungdomar behöver sina föräldrar mera idag eftersom det 
finns få vuxna att vända sig till och världen är mer komplicerad. 

                                                 
120 Pipher (1998). 
121 Pickens and Field (1993) se Sommer (1996) Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld, s.95. 
122 Artikel av Faber, m.fl. (2003). 
123 Pipher (1998). 
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  Vi har hittat en artikel av Smokowski och Kopasz124  som beskriver hur de mobbades 
familjesituation ser ut. Generellt sett kommer de mobbade från familjer där föräldrarna ofta är 
överbeskyddande för att de upplever sina barn som ängsliga och osäkra. Offrets125 föräldrar 
undviker konflikter med barnet för att de tror att barnet inte klarar av det. På det viset lär sig 
inte barnet konfliktlösning och förmågan att kunna stå upp för sig själv. Vi anser efter 
resultatet av intervjuerna att familjens agerande kan både vara orsaken och konsekvensen till 
mobbning.   
  Vi har sett att några av våra intervjupersoner har haft oharmoniska familjeförhållanden. Med 
det menar vi att de har blivit agade av sina fäder, en av dem har blivit grovt misshandlad. De 
som har upplevt våld i hemmet på ett eller annat sätt kan utveckla en tidig uppfattning att man 
löser konflikter via våld126. Vi ser ett mönster hos dessa individer, nämligen att ingen av dem 
vågade berätta för sina föräldrar, allra minst pappan. Våra ip som inte har haft det bra hemma 
hävdar att om de hade haft mer stöd hemifrån hade det sett annorlunda ut i skolan. De är 
övertygade om att hemförhållanden påverkar mobbning, både när det gäller orsak till och 
styrkan att ta itu med det. Det handlar också om individernas olika bakgrund och karaktärer. 
 
”Vi hade respekt för honom och det är klart att när man har respekt för någon så vill man 
inte visa att man är svag liksom.” (Lisa) 
 
”Det var bara av min pappa. Men det hände väl ganska ofta i alla fall under en period. Fram 
tills man kanske var, a, sexton kanske. Det var kanske örfilar och sånt där, någon gång var 
det väl kanske någon spark eller nåt sånt, men det var väl inte så farligt, då blir man ju också 
väldigt tillknäpp av såna situationer.” (Per) 
 
Ett liknande förhållande som finns mellan dessa två ip som blev agade är att de har visat ett 
aggressivt beteende efter att mobbningen pågått en tid. Det yttrade sig genom att de började 
hamna i slagsmål både i skolan och i hemmet.  
 
”Att jag, alltså jag kunde väl slåss med alla möjliga i andra klasser och sånt där liksom och 
på skolgården och sådär.” (Per) 
 
Två av våra intervjupersoner har även blivit hårt hållna i hemmet, inte fått göra saker i samma 
utsträckning.  
 
”Tonårsperiod börjar oftast när man är tretton år, men min började när jag slutade skolan 
och började i gymnasium.” (Lisa)  
 
Det förekom även sjukdomar och mödrar som var ensamstående, samt misshandel. Vi ser att 
våra ip har mått dåligt både psykiskt och emotionellt, detta kan ha lett i sin tur till att de har 
befunnit sig i en utsatt situation127, inte bara på grund av mobbningen utan också p.g.a. 
hemförhållanden. En blandning av dessa två faktorer kan ha skapat en känsla av övergivenhet 
och ensamhet. 
 

                                                 
124 Artikel av Smokowski and Kopasz (2005). 
125 McNamara and McNamara (1997) se Smokowski and Kopasz (2005) Bullying in School: An Overview of Types, Effects, 
Family Characteristics, and Intervention Strategies, s.104. 
126 Perosa and Perosa (1993) se Faber, m.fl. (2003) Family Structure: Its Effects on Adolescent Attachment and Identity 
Formation, s.245.
127 Eriksson, m.fl. (2002). 
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”Min pappa var alkoholist och misshandlade. Det var ju så, rent familjemässigt så blev det 
nästan som en överlevnad varje dag. Han misshandlade mig och min mamma, men inte min 
storasyster.” (Sofi) 
 
”Sedan blev min far inlagd på sjukhus en längre period. Var och hälsa på vilket var otroligt 
hemskt och jobbigt för mig när jag bara vara 8-9år.” (Emma) 
 
Vi kan även se att familjerna som vår studie representerar har på ett eller annat sätt 
egenskaper av murfamiljen128, som författaren Coloroso beskriver i sin bok. Geléfamiljen typ 
B129 var också representerad i vår studie, många föräldrar svek våra ip både fysiskt och 
emotionellt, detta ser vi kan ha påverkat dem att se sig själva och omvärlden med optimism. 
Många av våra ip har haft en uppväxt där de har tvingats till lydnad, vilket på ett eller annat 
sett påverkat att deras känslor har förnekats, förlöjligats och/eller ignorerats. Genom att 
föräldrarna har en auktoritär roll lär sig barnen att göra som de blir tillsagda, utan att 
ifrågasätta vare sig den som säger åt dem vad de ska göra eller syftet och konsekvenserna av 
handlingen. Många gånger kunde ip inte se sina misslyckanden och besvikelser som något de 
kunde ha kontroll över. Vågar man inte säga emot hemma så är det inte så lätt att säga emot i 
skolan där de blev utsatta för mobbning. Det här anser vi har stor påverkan i en 
mobbningssituation, då de som har haft en auktoritär fader berättar att de respekterade denne 
och vi fick en känsla av att de inte vågade säga emot. 
 
”Ja, det blev aldrig så att jag tog upp det, så det var mamman som fick jobba på och pappan 
tyckte herregud ska hon gå till psykologen? Gud va löjligt!” (Lisa) 
 
”Min bror hade blivit kallad för neger av en kille som var äldre. Vi sa det senare till mamma, 
men hon sa att det var inget att bry sig om. Det var därför jag inget sa.” (Emma) 
 
”Man är inte så stark att man kan säga emot, har man inte bra hemförhållanden, men man 
kan visserligen bli mobbad även fast man har det, men jag tror att det är större chans att 
säga du behandlar inte mig på det här sättet till exempel, har man haft möjligheten och fått 
lära sig att ditt nej betyder ett nej då är det jättebra, säg det när du behöver, då tror jag att 
risken kan bli mindre.” (Sofi) 
 

5.3 Identitetsbildning 
Adolescensen kännetecknas av att tonåringarna är mitt i processen att finna sin egen identitet. 
De rör sig inom alla samhällsskikt, men deras främsta institution är skolan. Som Bliding130 
påpekar så fungerar skolan som en central arena för socialt samspel. Barn och tonåringar möts 
här, utbyter tankar, idéer, traditioner och testar gränser. Detta gör att de påverkar varandras 
identiteter. Faber m.fl.131 skriver att identitet är en sammanhållning av personliga värderingar 
som har att göra med yrkesval, relationer, politiska och religiösa värderingar. Genom att 
skapa en egen identitet skapar man inte bara en integritet om sig själv utan det ger också en 
möjlighet att i framtiden utveckla och uppnå ett framgångsrikt liv. Vi är helt övertygade om 
att omgivningen påverkar identitetsbildningen, detta märks genom att våra ip nämnde att det 
fanns en betydelsefull person utanför familjen, som betydde väldigt mycket för dem under 

                                                 
128 Coloroso (2004). 
129 Ibid. 
130 Bliding (2004). 
131 Artikel av Faber, m.fl. (2003). 
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tiden som mobbad. Vi anser även att ett socialt nätverk inte bara är viktigt för barnet, utan 
även för föräldrarna. Här finns det stöd och hjälp att få när man är i behov av det. 
  I vår undersökning kunde vi se att det bara var en av våra intervjupersoner som hade en bra 
anknytning till båda sina föräldrar. Fäderna var för det mesta frånvarande och därmed saknade 
våra ip en anknytning till sina fäder. Dessa faktorer kan ha påverkat intervjupersonernas 
identitetsbildning gällande autonomi och initiativförmåga att utforska och skapa en 
identitet132.  
  Zuo och Tao133 skriver i sin artikel att det finns vissa faktorer som påverkar 
identitetsbildning, dessa faktorer är; åldern, den kognitiva och psykologiska utvecklingen, 
familjestrukturen, förebilder, samhällsskikt, samt sociala och kulturella inflytanden. De 
påpekar också att levnadsförhållanden i hemmet och föräldrarnas barnuppfostran är väldigt 
viktig för deras identitetsbildning. Santrock134 skriver att adolescensen ofta domineras av 
biologiska, känslomässiga och psykosociala konflikter. Under den perioden försöker 
tonåringarna ta reda på vilka de är, vad de vill göra och vart de ska i livet.    
 
”Då var jag mycket ute, jämt, sökte en sorts bekräftelse hos vänner, hos pojkvänner, drack 
mycket. Det kanske inte var så bra då.” (Sara) 
 
  Lopez, Campell och Watkins135  skriver att föräldrarnas äktenskapsproblematik påverkar 
anknytningen till deras barn på ett negativt sätt, som kan leda till att barnet utvecklar en sämre 
anpassningsförmåga, därmed påverkas deras identitetsbildning. Vi ser att våra ip har 
påverkats väldigt mycket av föräldrarnas skilsmässoproblematik. Detta kan troligen ha 
påverkat deras identitetsbildning.  
 
”Dessutom så hamnade jag i en depression efter mina föräldrars skilsmässa. Jag var inåt och 
isolerad, och jag var mycket själv under den tiden.” (Linn) 
 
De som representerar vår studie hävdar att de har blivit påverkade av tiden som mobbad. De 
flesta säger sig ha utvecklat egenskaper att se andra personer som är utsatta och de har en stor 
vilja att hjälpa andra. Det finns också mindre bra egenskaper136 som utvecklats med tiden och 
det är bl.a. depressioner, social fobi, aktsam för nya kontakter, oroskänslor och rädsla som 
leder till att vara överskyddande gentemot sina barn. Vår studie stämmer överens med 
Smokwoski och Kopasz artikel137 då många av våra ip har känt oro, ångest och depressioner 
särskilt när det gällde skolan.  
 
”Jag var väldigt rädd och nervös då liksom, och blyg, och inte tog plats, så tror jag att det 
var.” (Per)  
 
”Jag ville inte gå till skolan på morgonen. Typ på sommarloven så var det också så att a men 
Gud nu börjar det närma sig liksom, det var ångest, det var nog det. Jag var rädd för att gå 
till skolan.” (Linn) 
 
                                                 
132 Adams and Jones (1983), Papini (1994) se Zuo and Tao (2001) Importance of Personality in Gifted Children's Identity 
Formation.
133 Artikel av Zuo and Tao (2001).
134 Santrock (2001) se Powell (2004). Developmental Phychology of Adolescent Girls: Conflicts and Identity Issues, s.77.
135 Lopez, Campell and Watkins (1998) se Faber, m.fl. (2003) Family Structure: Its Effects on Adolescent Attachment and 
Identity Formation, s.245.
136 Brockenbrough, m.fl. (2002) Kaltiala-Heino (2000) se Smokwoski and Kopasz (2005) Bullying in School: An Overview of 
Types, Effects, Family Characteristics, and Intervention Strategies, s.104. 
137 Brockenbrough, m.fl. (2002) Kaltiala-Heino (2000) se Smokwoski and Kopasz (2005) Bullying in School: An Overview of 
Types, Effects, Family Characteristics, and Intervention Strategies, s.104. 
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Vår resultatredovisning visar också att många av dem som blivit mobbade och känt sig 
deprimerade, har i vuxenlivet svårt att hantera relationer till andra. Detta stämmer också med 
Smokwoski och Kopasz artikel 138. 
 
”Man tänker på olika tankar, det kan ha varit att dom kanske har en dålig dag men sen tar 
jag det som att det är mig det är fel på, det är mig, och nu börjar det igen, det sätter igång 
igen, letar efter på dom tecknen liksom.” (Sara)   
 
Det är ett tydligt resultat som vår studie bekräftar i enlighet med Hugh-Jones och Smith139, då 
många av våra intervjupersoner säger sig ha få vänner idag som de litar på och de är vänner 
som inte mobbar. De väljer på något sätt vilka de skapar relationer med och de säger sig ha 
utvecklat den förmågan att kunna läsa av människor runt omkring dem.   
 
”Jag har nog ganska svårt att lita på människor, eh, är det någon som kommer och är 
onödigt snäll, så backar jag och tänker efter, vad vill dom ha av mig? Och jag blir mer och 
mer aktsam på att knyta alltför starka band då jag inte känner personen sådär jätteväl. Eh, 
man är väl rädd att få ett bakslag.” (Åsa) 
 
Att känna tillit140 är en betydelsefull egenskap och det behövs inte många situationer för att en 
individ ska bli sårad och mista tilliten till andra. Det kan förtydligas med att återigen säga att 
det är många av dem som ingått i vår studie som har svårt att lita på folk i det vuxna livet. De 
är försiktiga när det gäller att skapa kontakter. 
  De kvinnor som i vår studie har barn upplever sig vara överbeskyddande och överreagerar 
och en stor orsak är att de naturligtvis inte vill att deras barn ska bli mobbade. För två av våra 
kvinnliga intervjupersoner som har barn har även barnen blivit mobbade och de säger att de 
många gånger funderat på om det är deras fel. Detta kan bekräftas av tidigare forskning som 
visar att de som tidigare varit utsatta för mobbning och som i vuxenlivet141 skaffar barn vill 
naturligtvis inte att deras barn ska uppleva samma saker. Därför kan de överreagera och 
ibland kanske hitta beteenden som uppfattas som mobbning, fast de egentligen inte finns. Det 
kan bidra till att dessa föräldrar ofta är överbeskyddande. Detta beteende kan i sin tur hämma 
deras barns utveckling av konflikthantering och forskare skriver att det kan leda till 
mobbning.  
 
”Jag är ju väldigt försiktigt vad det gäller mina barn, minsta lilla tecken så är jag ju, ja, jag 
vet inte, att man ställer kanske ledande frågor, vilket inte är så där jätte bra, men det är ju så 
man funkar, och man vill ta reda på, och hur märker vi detta, man vill ju veta, är det så att 
någon är utsatt för någonting så gräver jag ju mellan himmel och jord, det är ju så.” (Sara) 
 
”Det kan jag se liksom att min rädsla för att hon ska bli mobbad eller mobbare påverkar mig 
hur jag behandlar henne vilket gör att jag nästan sätter mig på henne och då blir det ju, på 
nåt sätt så ökar ju riskerna att, om jag liksom blir för mycket för henne.” (Sofi) 
 

                                                 
138 Hugh-Jones and Smith (1999) se Smokwoski and Kopasz (2005) Bullying in School: An Overview of Types, Effects, 
Family Characteristics, and Intervention Strategies, s.105. 
139 Hugh-Jones and Smith (1999) se Smokwoski and Kopasz (2005) Bullying in School: An Overview of Types, Effects, 
Family Characteristics, and Intervention Strategies, s.105. 
140 Höistad (2001). 
141 McNamara and McNamara (1997) se Smokwoski and Kopasz (2005) Bullying in School: An Overview of Types, Effects, 
Family Characteristics, and Intervention Strategies, s.105. 
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Något som också stämmer överens med McNamara och McNamara142 är att känslor av 
ensamhet och övergivenhet gör sig gällande i en mobbningssituation samt att man känner 
rädsla inför muntliga redovisningar, och det är vanligt att man skolkar. Detta var väldigt 
tydligt för en av våra ip. 
 
”Men just det där att man inte kunde klara av situationer, jag skolkade mycket i nian och 
sådär, självförtroendet var totalt i botten. Och jag vet inte, jag tyckte att det var jätte jobbigt 
att stå och prata inför människor.” (Per) 
 
Oroskänslor och andra känslor av ensamhet och övergivenhet kan ibland leda till 
självmordsförsök143. Detta kan vi se väldigt tydligt hos en av våra ip.   
 
”I sexan då försökte jag ta mitt liv. Först på skolan och sedan hemma. Skolan våga jag aldrig 
eller hemma vågade jag inte, för jag var ensam. I skolan hoppade jag från balkongen.” (Lisa) 
 
De allra flesta i vår studie nämner åtminstone en betydelsefull person, och hade det inte varit 
för denne så uppgav några att de inte hade funnits idag. 
 
”Hur tror du att ditt liv hade sett ut om du inte hade fått den hjälp du fick? Å Gud, ja, jag 
har ju hört vad som hänt med andra tjejer liksom typ andra människor dom har inte vart så 
starka, dom har typ tagit livet av sig och sånt där. Men, jag som sagt, jag har ju haft min 
mamma. Min mamma är min mamma, min psykolog, mitt allt. Hon har vart allt för mig. Så 
om du inte hade haft henne Jag kanske inte skulle ha vart här i dag.” (Linn) 
 

5.4 Skolans ansvar 
Skolan har också en betydelsefull roll i intervjupersonernas upplevelser och bearbetning. I 
studien som Zuo och Tao144 presenterar kan vi se att lärarna kan bidra till att utveckla barnets 
kognitiva tänkande och hjälpa barnet med deras identitetsbildning. Dessvärre har det inte varit 
så för våra ip. De flesta har en form av dålig erfarenhet, besvikelser samt önskan att skolan 
hade gripit in och gjort något åt mobbningen. Våra ip berättar att det inte fanns någon i skolan 
som hjälpte dem på ett sådant sätt att mobbningen tog slut.  
 
”Min lågstadielärare hjälpte ju mig och sen när jag kom till mellanstadiet, den lärare som 
jag egentligen skulle söka hjälp hos var en utav mobbarna, så var det. Där kunde jag inte 
söka hjälp. Sen när jag kom till högstadiet då var ju vår klassföreståndare pappa till en utav 
dom som mobbade mig värst.” (Sofi) 
 
Höistad145 skriver i sin bok att det är viktigt att veta att en individ som har haft det svårt en 
längre tid kan regera väldigt starkt på en bagatell. En specifik händelse kan få alla instängda 
känslor att välla fram och många utvecklar ett aggressivt beteende som i sin tur påverkar 
omgivningens syn på individen. Många av våra ip blev negligerade, bortglömda och en del av 
dem fick t.o.m. skulden och sågs som problemet, för att de inte orkade hålla alla känslor 
inombords längre. Några ip blev till och med mobbade av lärarna, något som absolut 

                                                 
142 McNamara and McNamara (1997) se Smokwoski and Kopasz (2005) Bullying in School: An Overview of Types, Effects, 
Family Characteristics, and Intervention Strategies, s.105. 
143 McNamara and McNamara (1997) se Smokwoski and Kopasz (2005) Bullying in School: An Overview of Types, Effects, 
Family Characteristics, and Intervention Strategies, s.105. 
144 Artikel av Zuo and Tao (2001).
145 Höistad (1994). 
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upplevdes som mycket smärtsamt. Höistad146 argumenterar för att det är viktigt att läraren 
och/eller andra vuxna ser dessa barn och bemöter dem med respekt för vad de går igenom. 
Detta är viktigt för att de mobbade ska återfå sin självkänsla. De individer som deltagit i vår 
studie har verkligen ingen bra erfarenheter av skolans värld. Skolan svek dessa individer i 
många avseenden.  
 
”I mellanstadiet så fick vi en ny lärare, en manlig lärare, och han visste om det och vet om 
det fortfarande idag. Han umgicks med en utav föräldrarna eller en utav familjerna som 
mobbade mig och ansåg kanske inte heller att man var fin nog om man inte kom från en 
kärnfamilj. Man fick ju ofta höra att, ja men som du beter dig så är det inte så konstigt. 
Honom däremot har jag inte förlåtit, honom kan jag säga, honom har jag inte förlåtit.” (Sara) 
 
”Det borde ha gjorts väldigt mycket alltså, kanske prata med vår kurator, sen så tycker jag 
att skolan är, mellan ettan och sexan då, för jag har överhuvudtaget ingen respekt för lärarna 
där. Jag tycker att det är många inkompetenta idioter rätt ut sagt som inte tar itu med några 
problem överhuvudtaget. Jag tror alltså att dom blundar, som tycker väl att det är jobbigt, jag 
menar, dom kanske inte tycker att det ingår i deras arbetsuppgifter.” (Per) 
 

5.5 Kritik mot tidigare forskning 
Björk147 skriver i sin bok att mobbningen ofta sker i det fördolda och många gånger är det så. 
Men det finns även belägg i vår studie för att en stor del av mobbningen skedde öppet, bl.a. i 
klassrummet och i lärarnas närvaro, men trots det så reagerade ingen. Samtliga känner att 
skolan borde ha gjort mera och agerat tidigare. Lyznicki, m.fl.148 samt Olweus149 har gjort 
undersökningar som visar att de mobbade inte är mer avvikande i yttre bemärkelser jämfört 
med andra. De menar att yttre attribut inte har någon större betydelse för uppkomsten av 
mobbning. Vi håller med om detta till en viss del, då samtliga ip har en uppfattning om att det 
inte går att utpeka vem som blir mobbad. Men de flesta påpekade också väldigt tydligt att om 
man har ett avvikande beteende eller ser annorlunda ut så påverkar det absolut risken för att 
utsättas.  
  Smokowski och Kopasz150 beskriver att generellt sett kommer de mobbade från familjer där 
föräldrarna ofta är överbeskyddande för att de upplever sina barn som ängsliga och osäkra. 
Det är verkligen något som vi har tänkt på. Vår studie visar att ingen av våra intervjupersoner 
har kommit från familjer där föräldrarna har varit överbeskyddande. Tvärtom, vi anser att de 
är uppvuxna i familjer som saknar kärlek, omsorg och beskydd. Vi tolkar utifrån våra 
intervjupersoners berättelser, att om de hade fått stöd hemifrån hade de kunnat hanterat 
situationen bättre. De menar också att om de hade fått mer stöd och värme så är det inte säkert 
att de hade blivit utsatta för mobbning. Detta kan bekräftas av det Lyznicki m.fl. 151 har skrivit 
där de belyser att barn som har motståndkraft mot mobbning är de som är stärkta av personer i 
deras närhet som ger dem stöd och värme. De betonar vidare vikten av att det finns ett starkt 
socialt nätverk runt barnet. Vi vill påpeka att trots att man har haft det bra hemma, så utesluter 
det inte risken för att bli mobbad. Vi har sett i vår undersökning att en av våra ip som kom 
från en kärnfamilj hade mycket stöd hemifrån. Det hjälpte henne att hantera sina upplevelser, 

                                                 
146 Höistad (1994). 
147 Björk (1999). 
148 Artikel av Lyznicki, m.fl. (2004). 
149 Eriksson, m.fl. (2002). 
150 Artikel av Smokowski and Kopasz (2005). 
151 Artikel av Lyznicki, m.fl. (2004). 
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men trots det blev hon utsatt. Hon är också en av dem som blivit mobbad även senare i 
vuxenlivet. 
 

5.6 Sammanfattning av analys 
I varje intervju följde en röd tråd, ett mönster som utmärkte alla intervjupersonernas 
berättelser. Det handlade om deras familjeförhållanden, deras identitet i skolåldern då de blev 
mobbade och hur de uppfattar sig själva idag. Varje berättelse är unik i sin form och vi fick 
mycket information av alla ip, som med engagemang och öppenhet berättade för oss om sina 
upplevelser. Det var intressant och givande att lyssna till dem. De fick oss att reflektera och 
utforska mer om vad som finns skrivet vad gäller deras upplevelser och erfarenheter av 
mobbning.  
  Vi anser att vi har uppfyllt vårt syfte och fått svar på våra frågor om hur mobbade barn blivit 
påverkade som vuxna utifrån två viktiga aspekter; familjestruktur och identitetsbildning.   
  När det gäller familjestrukturen kunde vi se ett mönster som präglades av en låg anknytning 
till sina fäder, förutom en ip som kom från en kärnfamilj. I de representerade familjerna 
förekom bl.a. aga, fysisk och psykisk misshandel, stränga gränssättningar, ensamstående 
mödrar, skilsmässoproblematik och separationer. Endast en av våra intervjupersoner hade en 
trygg anknytning till båda sina föräldrar, de andra hade mest en bra relation till sina mödrar. 
Det fanns många olika orsaker till varför intervjupersonerna inte berättade för sina föräldrar. 
Några av dessa anledningar var: 

• skamkänslor 
• oroskänslor för familjesituationen  
• ville inte belasta föräldrarna att man var mobbad 
• bristande kommunikation med föräldrarna.  

  För det mesta var det bara mödrarna som fick reda på mobbningen efter att det hade pågått 
en tid, det kunde sträcka sig till ett år eller mer.   
 När det gäller intervjupersonernas identitetsbildning var det tydligt att de bildade en identitet 
som präglades av en låg självkänsla, ensamhet, isolering och utanförskap. De upplevde också 
en känsla av att inte duga. För två av våra ip, har deras identitet präglats av kaxighet och 
aggression. Vi såg också tydligt att föräldrarnas konflikter hade en stor påverkan på 
intervjupersonernas identitetsbildning. Några upplevde sin pubertet under senare tonåren, vid 
femton, sexton år. Familjeförhållanden påverkade dem även inom andra områden i deras liv, 
inte minst deras psykiska hälsa, men också deras sociala liv.    
  Syftet med arbetet var också att få information om intervjupersonernas vuxna liv sedan tiden 
som mobbad, detta anser vi ha uppfyllt i vår resultatredovisning av intervjuerna. Vi har även 
besvarat hur intervjupersonernas familjestruktur har sett ut när de blev mobbade och även fått 
svar på hur deras upplevelser har påverkat deras identitet idag. Vi har väldigt klart för oss att 
många av intervjupersonerna inte har bearbetat sina upplevelser. Vi vill ännu en gång påpeka 
att dessa personer har otroligt mycket att ge. Deras mod och styrka har verkligen inspirerat 
oss.  
  Studiens styrka är att den röda tråden har följt arbetet från början. Redan från vår första 
intervju kunde vi se kopplingar till tidigare forskning. Sedan har varje intervju verifierat vissa 
mönster som genuint visat sig hos alla våra intervjupersoner, inte minst gällande deras 
familjestruktur och identitetsbildning. En annan punkt som belyser studiens trovärdighet är 
berättelsen av vår ip Isak som jobbar med människor och som har delat med sig av sina 
erfarenheter. Detta har också bekräftat den röda tråden och givit oss mer information ur ett 
yrkesverksamt perspektiv, inte minst inom socialt arbete. Han studerar till socionom samt 
jobbar på en anstalt och möter många individer som befinner sig i utsatta situationer. 
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  I vår studie har det varit svårt att visa på ett tydligt genusperspektiv när det gäller 
upplevelsen av mobbning eftersom vi endast hade två manliga ip. Däremot har vår studie 
presenterat och bekräftat tidigare forskning bl.a. gällande killars och tjejers sätt att mobbas, 
vilket yttrar sig olika152. Vi anser att vår studie är relevant inom olika områden för socialt 
arbete, i och med att mobbning inte bara är en fråga för barnomsorgen. Mobbning153 är en 
känsla av utanförskap och kränkning, därmed en upplevelse av ensamhet och att inte bli 
accepterad för den man är. Vi anser detta vara relevant för våra uppgifter som socialarbetare 
som ständigt möter individer som känner sig ensamma och bortglömda, kränkta och utfrysta. 
Kuratorer som många gånger blundar och tar lätt på mobbningen. Våra ip har också bekräftat 
att mobbning förekommer även bland vuxna, på arbetsplatser och på universitetsnivå.  
 
 
6. DISKUSSION 
 
I Sverige har vi skolplikt och med det följer att alla måste gå i skolan oavsett om man trivs 
eller inte. Det innebär ett stort ansvar att se till att alla mår bra och att ingen utsätts för 
mobbning. Trots detta fortgår mobbning bland barn och unga. Mobbning förekommer inte 
bara mellan barn, även vuxna kan mobba barn. Vi är ganska övertygade om att nästan var och 
varannan har någon erfarenhet av mobbning. Antingen har man blivit mobbad själv, mobbat 
någon eller sett det hända. Det är ett svårupptäckt problem som kan uppstå var som helst och 
som lämnar djupa ärr. Läraren ser ofta inte mobbningen och den som blir mobbad vill inte 
berätta på grund av skamkänslor eller att de känner sig otillräcklig. Mobboffret tar ofta på sig 
skulden för mobbningen, vilket resulterar i skamkänslor och sviktande självkänsla. Mobbning 
gentemot andra människor, vare sig det gäller mobbning mot barn eller vuxna är vanligt och 
kommer alltid att vara ett problem. All typ av mobbning har samma utgång, offret blir 
förnedrad och självförtroendet försvagas. Pågår mobbningen under lång tid är risken stor att 
självförtroendet bryts ned och det tar lång tid att bygga upp det igen. Det är vi andra som är 
kapabla att avgöra om problemet skall vara ett stort eller litet problem! Vi kan hjälpa till att 
förebygga mobbning genom att vara en god förebild, bry sig oss och att våga se.  
  Efter att ha läst litteraturer, artiklar samt tagit del av intervjupersonernas unika berättelser 
har vi sett en röd tråd som löper genom vår studie, som beskriver mobbning som ett vanligt 
men svårupptäckt fenomen. Mobbning är ofta dold och det maskeras som skoj. De som blir 
utsatta vill inte visa sig svaga. De beskriver vikten av att känna tillit och tillhörighet. Den som 
upplever sig mobbad eller illa behandlad har rätt att bli tagen på allvar. 
  Vi anser att det måste vara svårt för ett mobbat barn att ta sig ur en sådan situation på egen 
hand. Det är därför viktigt att vuxna, inte minst personal inom barnomsorg samt de som 
arbetar med socialt arbete, blir medvetna om mobbningens innebörd och hur illa ett mobbat 
barn kan må. Vi betraktar denna fråga, mobbning, som något allvarligt som kan få förfärliga 
konsekvenser för ett barns liv. Orsaken till mobbning kan vara olika. Vi och våra 
intervjupersoner är eniga när vi säger att alla kan bli mobbade, men det är helt klart en 
riskfaktor om man har det dåligt familjemässigt och inte är trygg i sig själv. 
  Många skolor skapar handlingsplaner för att agera mot mobbning, trots detta fortsätter barn 
och ungdomar att mobbas och mår därför psykisk dåligt. Alla våra intervjupersoner påpekar 
att deras situation hade blivit bättre om vuxna, skola och myndigheter hade tagit sitt ansvar 
och gjort något åt problemet.  
 

                                                 
152 Artikel av Lyznicki, m.fl. (2004). 
153 Ibid. 
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”Jag tycker att lärarna borde vara kompetenta nog att se ifall barn far illa ut. Dom struntar i 
konsekvenserna, dom måste se barnets bästa  och dom gör inte det.” (Linn) 
 
Vi ser mobbning som ett samhälls- och folkhälsoproblem som måste bekämpas för att vi i 
framtiden ska få en tryggare skolgång och trygga arbetsplatser. Det måste bli självklart för 
alla att bekämpa och inte acceptera mobbning. Vi tror att det är viktigt att se mobbningen 
både från mobbaren och den mobbades synvinkel. Ingen kan påstå att det är offrets fel att 
han/hon blir utsatt, ofta har mobbarna dåliga hemförhållanden och detta kan vara en 
bakomliggande orsak. Båda behöver hjälp och stöd. 
  Ett problem som vi noterat är att det är många som inte tar vuxenmobbning på allvar, det 
området är tabubelagt. Vi är övertygade om att en del av dem som är långtidssjukskrivna, 
förtidspensionerade o.s.v. har varit mobbade på sin arbetsplats och ingen har lagt märke till 
detta och tagit det på allvar. Som sagt så medför mobbning ett stort lidande hos de drabbade.  
  Vi anser att skolorna bör arbeta mer i förebyggande syfte för att motkämpa mobbning. Detta 
bör också ske i samarbete med olika organisationer t.ex. Friends. Ju bättre samarbetsalliansen 
mellan föräldrarna, skolor samt andra myndigheter är desto bättre gagnar det barnen. Vi anser 
att myndigheter bör jobba mer utifrån ett barnperspektiv och sätta barnet i fokus. Vi bör inte 
glömma att barnet är en del av sin familj och därmed ingår i ett sammanhang. 
Familjestrukturen bör granskas mera för att se dolda faktorer som påverkar ett barns 
välbefinnande. Vi anser att det är viktigt att en individ mår fysiskt, mentalt, socialt och 
emotionellt bra för att kunna fungera i vardagen. Varför vi belyser barndomen är bl.a. för att 
våra ip har hjälpt oss att få mer insikt att en mobbningssituation också har att göra med hur 
man mår familjemässigt, detta påverkar självbilden och identiteten på ett eller annat sätt. 
Dessa faktorer är viktiga att studera när man vill förstå en människas utsatta situation.   
  Denna studie har lett till många frågor och funderingar bl.a. att göra en longitudinell studie 
genom att följa våra intervjupersoner under en längre tid, t.ex. 5 år, för att se om deras barn 
påverkas av föräldrarnas barndomsupplevelser av mobbning eller inte, och i så fall på vilket 
sätt och i vilken omfattning. 
  Det har varit mycket intressant att se att våra intervjupersoner har styrkan, modet och viljan 
att lyckas i livet, samt engagemang att hjälpa andra. Vi undrar var de hämtar alla dessa krafter 
ifrån? Trots svåra förhållanden och upplevelser under barndomen och tonåren så ser de ljust 
på framtiden. Detta överlåter vi till fortsatt forskning!  
  Vi vill avslutningsvis säga att vi är tacksamma över att ha fått ta del av dessa personers liv, 
känslor och tankar.  
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Bilaga 1 - ANNONS 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som är i startgroparna inför 
C-uppsatsen. Vårat ämne är mobbning, och vi 
är intresserad att komma i kontakt med 
personer som har blivit mobbade i 
grundskolan. Allt detta sker naturligtvis under 
anonymitet!!  
 
Kontakta oss senast torsdag den 16/2 på: 
kaor0200@student.miun.se
yeza0300@student.miun.se
 
eller på tfn.nr.:  
000- 000 00 00 (Karin) 
000- 000 00 00 (Yessenia) 
             
Tack på förhand!!! 
 
Karin & Yessenia 
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Bilaga 2 - INTERVJUFRÅGOR VERSION 1 
            Östersund 2006-00-00 

 
Går det bra för dig om vi använder oss av en bandspelare? Detta för att vara till hjälp när vi 
ska bearbeta materialet. Det här kommer att behandlas anonymt och vi kommer att radera bort 
intervjun, så att din berättelse inte kommer till känna.  
 
Intro  
(Kön): 
 
Födelseår: 
 
Vilken typ av samhälle kommer du ifrån? 
 
Vad jobbar dina föräldrar med? 
- Är de gifta? 
 
Civilstånd: Är du gift, sambo, särbo eller singel?  
 
Har du barn? 
 
Inledning  
Vad gör du nu? (studerar, arbetar, studerar och arbetar)  
- Och i så fall vad?  
 
Hur definierar du begreppet mobbning?  
- Vad är mobbning för dig? 
 
Hur gammal var du när mobbningen inträffade? 
 
Hur blev du mobbad?  
 
Var det en person eller var det flera som mobbade dig? 
 
Hur länge pågick det? 
 
Varför tror du att just du blivit mobbad? 
 
Skolans ansvar  
Var det någon vuxen som visste vad du gick igenom?  
- Och i så fall när? 
 
Var det du som sökte hjälp eller var det någon vuxen/vuxna som kom fram till dig? 
 
Vad fick du för hjälp?  
 
Hur kände du dig när du pratade med …? (beroende på om svaret ovan är ett ja) 
 
Blev du tagen på allvar? (beroende på om de har fått hjälp) 
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Fick du hopp att det skulle ordna sig? (beroende på om de har fått hjälp) 
- Och i så fall på vilket sätt? 
- Vilka var dina förväntningar?  
 
Hur mådde du innan mobbningen inträffade?  
- Hur hade du det hemma?  
 
Familjen  
Visste dina föräldrar om det? 
 
När fick de reda på det? 
 
Vad visste de och vad gjorde de? 
 
Identitet  
Hur upplevde du din situation då? 
 
Vad var det som sårade dig mest då?  
 
Hur påverkade det dig då? (t.ex. blev du tillbakadragen, tyst, revel, aggressiv etc.) 
 
Nätverk 
Fanns det någon kompis som visste vad du gick igenom?  
- Och i så fall vad gjorde dem?  
 
Visste din klass att du blev mobbad?  
- Gjorde de något åt problemet? 
 
Vilka och vad har varit betydelsefulla/betydelsefullt?  
- Fanns/Finns det någon nyckelperson? 
 
Vuxenlivet  
När och hur tog mobbningen slut?  
 
Såhär i efterhand, vad tyckte du borde ha gjorts med tanke på vad som gjorts? 
  
Har dina upplevelser påverkat dig som person?  
- Och i så fall hur?  
- Din personlighet 
- Ditt yrkesval 
- Ditt sociala liv (hur anser du att du har fungerat socialt?)  
- Din relation till din familj 
 
Hur har det påverkat dig i din relation till dina barn?  
 
Hur har du bearbetat dina upplevelser?  
- Har du sökt professionell hjälp efter mobbningen inträffat? (t.ex. under gymnasietiden, 
vuxenlivet?)  
- I så fall vad fick du för hjälp? (stödsamtal, eller någon slags terapi?) 
- Upplevde du att det var den hjälp du behövde? 
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Vilken typ av hjälp tror du hade hjälpt dig? (beroende på om svaret ovan är ett nej) 
 
Har din erfarenhet av mobbing hjälpt dig på något sätt?  
- Och i så fall hur? 
 
Har dessa känslor av mobbning du upplevde då kommit tillbaka någon gång efter skoltiden? 
 
Vilka egenskaper tror du att du har utvecklat p.g.a. dina upplevelser?  
  
Avslutning
Vad tror du mobbning beror på rent generellt? 
 
Hur tror du att ditt liv hade sett ut om du inte fått den hjälp du fick? 
 
Vad har du för framtidsplaner? 
 
Nu när intervjun är slut, har du något du vill tillägga?  
 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN OCH ENGAGEMANG! 
 
 

Yessenia Zamora & Karin Örjegren 
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Bilaga 3 - INTERVJUFRÅGOR VERSION 2 
Östersund 2006-00-00 

 
Intervjufrågor till en som har kommit i kontakt med mobbade personer. 

 
Intro:  
Vilket år är du född?  
 
Jobbar du eller studerar du? 
 
Du säger att du har kommit i kontakt med många utsatta personer, hur länge har du jobbat 
med dem?  
 
Inledning: 
Vet du vilket år är han född? 
 
Vet du vad han gör idag?  
 
Vet du hur hans och även de andras, som du kom i kontakt med, hur såg deras familjesituation 
ut?   
 
Berätta hur det kom sig att du kom i kontakt med honom? 
 
Vad var det som gjorde att du stöttade honom? 
 
Hur märkte du att denna personen blev mobbad? 
 
Hur såg hans situation ut då, när han blev mobbad? 
 
Varför tror du att just han blev mobbad? 
 
Hur viktig tror du att du var för honom? 
 
Hur har hans liv påverkats av tiden som mobbad?   
 
Du har arbetat med många som har varit utsatta, kan du se några mönster? 
 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN OCH ENGAGEMANG! 
 
 

Yessenia Zamora & Karin Örjegren 
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