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1. Bakgrund 

Hur skolor har sett på mobbning och dess orsaker och hur man inom skolan ska jobba för att 

åtgärda och förebygga problemet har varit olika. 1969 uppmärksammades det att elever 

isolerades från kamratgemenskapen, det var även främst ”elevvårdande personal som skulle 

hantera problemet” (Skolverket 2011). Ordet mobbning introducerades 1980 i grundskolans 

läroplan, Lgr 1980 (Skolöverstyrelsen, 1980), och därmed blev också kravet på att skapa en 

skolmiljö fri från våld och trakasserier en allt tydligare del av skolans uppdrag. (Skolverket 

2010). Så sent som 2010 gjordes en undersökning av Skolinspektionen (SI) där de synade 50 

skolor och där alla skolor utom en fick underkänt i arbetet mot kränkande behandling (SI, 

2010).   

Om någon eller några utsätter någon för obehagliga och kränkande handlingar vid upprepade 

tillfällen och under en viss tid så är det mobbning (Olweus, 1999). Kränkande och obehagliga 

handlingar kan ske både indirekt och direkt. Indirekt kan vara utfrysning, bli hindrad från att 

kunna hitta kompisar eller att bli baktalad m.m. De tre omständigheter som mobbning 

kännetecknas av är: ”1. Negativt eller elakt beteende 2. Som upprepas och pågår under en viss 

tid 3. I en relation som präglas av obalans i styrkeförhållandet mellan parterna” (Olweus, 

1999 s.10).  Enligt Høiby (2004) så visar forskning att barn som utsätts för mobbning 

generellt sett är mer försiktiga, känsliga, ängsliga och osäkra. Høiby skriver vidare att den 

effekt som mobbning har på barn som utsätts för mobbning är enligt forskare att de får samma 

självbild som den de möter från ”mobbarna”. Därför kan barnen som utsätts för mobbning få 

en bild av att de är fula, dumma, misslyckade och/eller oönskade. Eftersom de som utsätts för 

mobbning förändrar sin självbild så kan det resultera med att mobbarna ”får rätt” eftersom de 

som blivit utsatta för mobbningen framstår i efterhand som misslyckande eller osäkra m.m. 

Enligt SCB (2012) som gjort en undersökning om barns upplevelser i skolan, så uppger en 

fjärdedel att de vet någon i sin klass som utsätts för mobbning. Där mobbningen förkommer 

mest är i årskurs 7-9, där 29 procent har sett någon bli mobbad.  

Enligt Friends (2015), så är 60 000 barn utsatta för mobbning i Sverige, varav 20 procent har 

känt sig kränkta av skolkamrater under året. Detta visar att många utsatts för mobbning och 

att det kan vara ett problem som kan påverka elevers skolgång. Vilken påverkan mobbningen 

som en person får erfara, påverkar dennes liv som vuxen är något som det ej talas om lika 

ofta. Inom socialt arbete kan vi möta dessa vuxna som har utsatt för mobbning och därav 

behöver vi en förståelse för vad mobbning i skolan kan ge för effekter i vuxenlivet.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att, genom kvalitativa intervjuer, undersöka om och på vilket sätt 

mobbning har påverkat utsatta personers liv som vuxna.  I vidare mening om dessa personer 

upplever att deras liv har påverkats av de erfarenheter de har av mobbning.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

– På vilket sätt hanterade intervjupersonerna den mobbning-situation de hamnade i på 

högstadiet?  

 

– Hur upplever intervjupersonerna att erfarenheten av mobbning påverkar och har påverkat 

deras nuvarande liv? 

 

– Har de, och i så fall på vilket sätt, bearbetat (t.ex. via professionell hjälp eller på egen hand) 

sina upplevelser?  

 

1.3 Aktuella lagrum 

Om en elev utsätts för mobbning är det två lagar som kan bli aktuella, den ena är skollagen 

(2010:800) och den andra diskrimineringslagen (2008:567). I skollagen är det kapitel 6, som 

fokuserar på diskriminering inom skolmiljö. Det kapitlets ändamål är att motverka kränkande 

behandling av barn och elever. I skollagen 6 kap, 3 § definieras kränkande behandling: ”Ett 

uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker 

ett barns eller en elevs värdighet” (Riksdagen, 2010). Det står även i 6-10 § angående 

skolpersonal och huvudmannens ansvar. I diskrimineringslagen 2 kap 7 § står det: ”Om en 

utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller studerande som 

deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband med 

verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är 

utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna 

och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 

trakasserier i framtiden.” (Riksdagen, 2008)  

 

Innan den nuvarande skollagen som infördes 2010, fanns en annan skollag, Skollag 

(1985:1100). I 14 a kap 10 § i den tidigare lagen stod detta angående skolans ansvar gällande 
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kränkande behandling: ”Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller 

en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är 

huvudmannen skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 

förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 

behandling i framtiden.”  

Den nuvarande diskrimineringslagen infördes 2009, vilket gjorde att ett antal lagar som skulle 

motverka diskriminering upphävdes och ersattes av diskrimineringslagen. I en av de lagarna 

som ersattes av diskrimineringslagen, lagen om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever stod det detta i 8 §: ”Om huvudmannen för 

verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får 

kännedom om att ett barn eller en elev i verksamheten anser sig ha blivit utsatt för trakasserier 

eller annan kränkande behandling i samband med att verksamheten genomförs, skall 

huvudmannen eller den huvudmannen bestämmer utreda omständigheterna och i 

förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta 

trakasserier eller annan kränkande behandling.” (Notisum, 2006)  

 

De intervjupersoner som intervjuades för denna studie är över 18 år, vilket innebär att den 

nuvarande skollagen (som infördes 2010) gällde för vissa av intervjupersonerna när de gick på 

högstadiet, men den ej gällde för alla intervjupersoner. Samma sak är det med den nuvarande 

diskrimineringslagen (som infördes 2009). Att se på den lag som gällde när 

intervjupersonerna i studien gick på högstadiet kan ge en förståelse för skolans ansvar och 

därav även den effekt som skolans agerande kan ha på en persons vuxenliv.  

 

1.4 Tidigare forskning 

Mobbning under skoltiden 

Olweus (1999) menar att forskning har visat att de som utsätts för mobbning oftast är 

stillsamma, försiktiga och har nära till gråt. De har också en dålig självbild, har inga eller 

väldigt få vänner och har en negativ syn på våld. Olweus nämner även att barn som blir 

utsatta för mobbning har en bättre relation till vuxna än till folk som är jämnåriga.  

Coloroso (2004) menar att mobbning är ett beteende som inte är normalt, utan ett asocialt 

beteende. Hon skriver till skillnad från Olweus att en person som blir utsatt för mobbning ej 

behöver ha särskilda egenskaper för att bli utsatt. Således motsäger hon Olweus. Några av de 

orsaker som hon nämner angående anledningen till att människor utsätts för mobbning är att 

de oftast är personer som undviker våld och de betraktas som underlägsna av ”mobbaren” på 
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grund av exempelvis kön eller sexuell läggning m.m. Dock menar Coloroso att vem som helst 

kan utsättas för mobbning. Hon menar att det räcker med att en person råkar befinna sig på fel 

plats vid fel tillfälle för att en ”mobbare” ska utsätta en för mobbning. Coloroso menar också 

att den som utsätter människor för mobbning har lätt att hitta ursäkter för sitt handlade och 

behöver trycka ner någon för att bland annat bekräfta sin status. 

 

 

Mobbnings påverkan på vuxenlivet 

I en brittisk studie gjord av Takizawa, Maughan & Arseneault (2014) framkommer det att 

mobbning under barndomen kan ha en stor påverkan på en människas vuxenliv och att ”ärr” 

kan finnas mer än 40 år efter att någon utsatts för mobbning (Takizawa et al. 2014). Studien 

gjordes på 7 771 människor födda år 1958 och som bor i Storbritannien. 15 procent av de som 

deltog i studien uppgav att de utsatts för mobbning mellan 7-11 årsåldern. Forskarna gjorde 

sedan en jämförelse mellan de som utsatts för mobbning och de som inte utsatts. Det de bland 

annat kunde se var att de som utsatts för mobbning hade mycket fler psykiska problem och 

många av de ända upp till 50 års ålder, alltså cirka 40 år efter att de utsatts för mobbning. De 

kunde även se att folk som utsatts för mobbning hade större risk att få depression, ångest, 

samt självmordstankar i 40-årsåldern. Dessutom hade människor som utsatts för mobbning 

större risk att hamna i arbetslöshet i medelåldern. Forskarna redogjorde också att dessa 

människors sociala relationer påverkats av den mobbning de fått erfara. De såg bland annat att 

risken för att en person vid 50-årsåldern skulle leva utan partner eller make/maka var hög 

bland de som utsatts för mobbning. De kunde även se att dessa hade väldigt få nära vänner 

och risken för att de ej skulle få socialt stöd vid sjukdom var hög. Forskarna noterade även att 

dessa människor hade lägre livstillfredsställelse än folk som inte utsatts för mobbning. Denna 

icke tillfredställelse med livet sträckte sig åtminstone till 50-årsåldern, vad som händer senare 

i livet framkommer inte i studien. I en annan studie gjord av Engström, Hallqvist, Möller och 

Laflamme (2005) undersöktes det om det finns ett samband mellan mobbning bland barn och 

psykisk ohälsa. De undersökte barn i åldern 10-15 och som bor i Stockholm. Det forskarna 

visar i sin studie är att folk som blir utsatta för mobbning under sin skoltid har en ökad risk att 

få olika ”ärr” senare i livet. De kunde se att folk som blivit mobbade hade större risk att b.la 

hamna i psykisk ohälsa, än de som inte utsatts för mobbning. Carlisle och Rofes (2007) 

studerade 15 män, från USA och Storbritannien, i åldern 27-57 som varit utsatta för mobbning 

i skolan när de varit yngre och vilka effekter mobbningen har haft på deras vuxenliv. Det 

visades i studien att de som blivit utsatta för mobbning i större utsträckning gått ut gymnasiet, 



 

 

 9 

men att dessa individers risk att få posttraumatisk stress är större. Det framkommer även att 

dessa människor har svårare att skapa en egen personlighet och de har svårt för intimitet och 

har det svårare för att vara självständiga. De ”ärr” som är kvar gör så att många kan ha svårt 

att gå in i relationer under sitt vuxna liv och när de väl går in i ett förhållande gör de det med 

dåligt självförtroende.  Studien visar även att många tror att ”hela världen” är emot dem och 

att de inte kan lita på någon. Boden, van Stockum, Horwood och Fergusson (2016) har i sin 

studie studerat 768 människor från åldern 13-16 som blivit utsatta för mobbning för att se 

vilken påverkan mobbningen har på dem i olika åldrar. De har undersökt detta när personerna 

har varit 18, 21, 25, 30 och 35 år. De kunde se att 191 av dessa människor fortfarande 

påverkades i alla åldrar av mobbningen de erfarit, medan 59 av dem fortfarande påverkades 

mycket av mobbningen. Enligt Emdad (2011) som är hjärnforskare i medicinsk psykologi vid 

Karolinska institutet, så får hjärnan samma påverkan av mobbning, som tortyroffer får från 

krigszoner. Emdad har sett att flera tortyroffer från krigszoner har haft bland annat 

posttraumatiskt stressyndrom på grund av den påverkan som det de erfarit har på hjärnan, 

samma påverkan kunde han även se gällande folk som utsatts för mobbning. Newman, 

Holden & Delville (2005) visar även de i sin studie att folk som utsätts för mobbning under 

högstadiet får i högre grad stressymptom än de som ej utsätts för mobbning.  

 

 

2. Metod  

I det här metodavsnittet redogörs och introduceras studiens utgångspunkter och 

metodteoretiska perspektiv. Det kommer även att redovisas val av metod, urval, 

tillvägagångssätt, avgränsningar och etiska övervägningar kring denna studie och även 

överväganden kring de olika formerna av validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

 

2.1 Metodens teoretiska utgångspunkter 

Individers erfarenhet, upplevelse och uppfattning är något som den fenomenologiska ansatsen 

fokuserar på, detta för att beskriva gemensamma fenomen genom utsagor (Bryman, 2011). 

Därför passar den ansatsen bra, då jag via intervjuer undersökte intervjupersonernas påverkan 

och erfarenheter av mobbning. Utifrån en fenomenologisk inriktning är forskarens uppgift att 

försöka sätta sig in i intervjupersonens perspektiv, vilket även Bryman (2011) belyser. Detta 

innebär att det centrala i det fenomenologiska perspektivet är att inte låta sina egna 

erfarenheter eller liknande påverka den som man har intervjuat.  
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2.2 Kvalitativ metod 

Med denna studie ville jag undersöka hur mobbning kan påverka ens vuxenliv. Bryman 

(2011) menar att en studie som är kvalitativ brukar vara mer inriktad på ord än siffror och 

också mer för att skapa förståelse än att generalisera. Det nämns även att en kvalitativ studie 

fokuserar mycket på hur en individ i en viss miljö tolkar verkligenheten.  

Bryman (2011, s.345-346) nämner 6 viktiga steg i en kvalitativ studie:  

1. Generella frågeställningar, att man skapar generella frågeställningar för sin studie  

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner, att man väljer en arena där man tror 

sig hitta rätt intervjupersoner för sin studie  

3. Insamling av relevant data, alltså exempelvis att man ser till de som intervjuas ger svar av 

den karaktär som kan vara användbart för ens studie genom att ställa frågor så att dessa svar 

”kommer fram”.  

4. Tolkning av data, ett exempel på det kan vara om folk som utsatts för mobbning säger att 

de upplever att det inte finns mycket mobbning på högstadium, trots att forskning visar att den 

är hög på högstadium. I ett sådant fall kanske man tolkar det som att det bland mobboffer inte 

upplevs att mobbningen är ett problem.  

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete, att man ur tolkning skapar nya begrepp eller att man 

formulerar tydligare samband mellan frågeställningarna. Detta steg och tolkningen av data är 

det som kommer utgöra studiens resultat.  

6. Formulering av forskningsrapporten, att den som läser rapporten och de tolkningar som 

beskrivs där, kan tro på att de är hållbara och betydelsefulla.  

 

2.3 Internetforskning 

Internetforskning kan innebära olika saker, exempelvis kan det innebära forskning om 

fenomen på internet som exempelvis internetkulturer, men med internetforskning kan också 

menas forskning som använder internet som ett redskap i forskningen för att exempelvis 

komma i kontakt med intervjupersoner (Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen & 

Jacobsson, 2008). Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen och Jacobsson menar även att 

internet kan öppna för att studera välkända fenomen på nya sätt, men att det även finns 

problem med denna metod. En nackdel är exempelvis att det är svårt att värdera och betrakta 

utsagor från människor på ett visst fält, eftersom tillförlitligheten kan vara svår att bedöma. 

Detta kan enligt författarna ha att göra med att man inte sitter ”öga mot öga” med sina 

intervjupersoner och att man inte vet vem eller vilka dessa intervjupersoner är och därav blir 
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förtroendet för deras utsagor osäkert. Författarna skriver vidare att andra intervjuformer som 

exempelvis ”ansikte mot ansikte” och telefonintervjuer har nackdelar när det gäller 

transkriberingen. De menar att transkriberingen har visat sig kunna utgöra en felkälla i dessa 

intervjuformer, det vill säga att skrifterna ej stämmer överens med det intervjupersonerna sagt 

i intervjun. Författarna menar därav att en intervju som genomförts via chattforum eller 

liknande på internet kan vara en fördel när det kommer till transkriberingen, då 

intervjupersonerna själva formulerar sina svar i skriven text och därav svarar på likaledes 

nedskrivna frågor i en pågående dialog. Samtalet kan sedan sparas i sin helhet och bearbetas. 

Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen och Jacobsson skriver vidare att den anonymiteten 

som kan bli av liknande intervjuer, då man ej ser den man intervjuar kan vara positiv i vissa 

avseenden. Bland intervjupersoner och speciellt bland de som är yngre handlar anonymiteten i 

första hand om någonting annat än att dölja sin identitet. Det brukar istället handla om att 

intervjupersonerna har en ovilja att prata ”ansikte mot ansikte” om ett ämne som kan upplevas 

privat eller känsligt. Problemet med detta kan bli att man ej kan veta vem man pratar med, då 

man ej ser personen. Det forskning, dock, har visat är att människor inte ljuger om sin 

identitet på internet i den utsträckning som många befarar. En annan nackdel som författarna 

nämner är att internetintervjuer ej medger eller främjar några längre verbala utläggningar, 

vilket kan resultera i att intervjupersonerna försöker korta ner det de vill säga, eftersom det 

kan vara jobbigt att skriva ner allt man vill säga. Författarna nämner, dock, att det inte alltid 

behöver vara negativt. Fördelar som författarna nämner med denna metod är bland annat att 

den är geografiskt obunden, intervjupersonerna kan befinnas sig var som helst och bli 

intervjuade, samt att den som intervjuar kan känna en flexibilitet i att denne kan intervjua 

intervjupersonen i princip var som helst. Andra fördelar som nämns är intervjupersonernas 

valmöjlighet och att det är lätt för den som intervjuar att kontakta intervjupersonerna för att 

ställa ytterligare frågor eller liknande. En nackdel kan vara att intervjuerna tar ganska långt tid 

med denna metod än andra intervjumetoder.  
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2.4 Urval 

Urvalet utgjordes av urvalsmetoden självselektion. Fem personer som idag är vuxna (över 18 

år och upplever att de startat sitt vuxenliv) och som har utsatts för mobbning på högstadiet 

intervjuades via chatt på Facebook.  

Självselektion innebär enligt Bryman (2011) att de olika aktörerna informeras om studien och 

själva väljer huruvida de vill delta i studien eller ej. För mig var självselektion relevant, då 

intervjupersonerna själva valde om de ville medverka i studien och därmed visade ett intresse 

och även var villiga att lägga sin tid på detta. En konsekvens som kunde ha blivit av detta var 

att folk som fortfarande lider av de erfarenheter de har av mobbning inte skulle höra av sig, 

men jag tänkte att det även kunde finnas de som ville höra av sig, trots att de fortfarande lider 

av sina erfarenheter, då de vill berätta om hur de lider av den tidigare mobbningen.  

Det jag gjorde var att jag skrev ett inlägg i två olika antimobbning-grupper på Facebook samt 

på antimobbning-organisationen Friends sida på Facebook, där jag förklarade vilken sorts 

studie jag skulle göra och vilka intervjupersoner som jag var intresserad av. Jag såg därav hur 

många som visade intresse och kontaktade mig. Min plan var att om antalet intresserade 

skulle bli många till exempel runt 100 stycken, att jag skulle välja på ett sätt, där det skulle bli 

jämt fördelat mellan kön. Om antalet intresserade skulle bli färre till exempel runt 5-10 

stycken, så skulle jag använda mig av det material som inkom.  Det var sammanlagt fem 

personer (tre kvinnor och två män) som kontaktade mig och därav blev antalet 

intervjupersoner fem stycken.  

 

Problem som jag tänkte kunde uppstå med denna metod var att jag inte kunde vara säker på 

att de som hör av sig till mig verkligen är de, de uppgav sig för att vara eller att det 

intervjupersonerna berättade var sanna historier, vilket även är en risk som Meeuwisse, 

Swärd, Eliasson-Lappalainen och Jacobsson (2008) nämner. De konsekvenser som jag tänkte 

att det kunde bli av det var att jag ej får en sanningsenlig bild av det jag ville studera. Jag 

litade, dock, på att intervjupersonerna berättade om sina upplevelser utifrån vad de anser är 

sanning.  
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2.5 Tillvägagångssätt  

Enligt Bryman (2011) så riktar en kvalitativ forskningsintervju fokus mot svaren som 

intervjupersonerna ger, där man kan variera i sin flexibilitet och därmed även kunna 

formulera sina frågor på ett sätt, som det ej var tänkt från början. Det kan bli att man inte 

följer den ordningsföljd som man gjort innan intervjun samt att man kan lägga till frågor som 

inte finns med bland de frågor man förberett i den s.k. intervjuguiden. Exempel på detta kan 

vara om intervjupersonen börjar nämna saker man vill fråga om, i ett sådant fall behöver man 

inte ställa vissa frågor i intervjuguiden. I den här studien användes semistrukturerad intervju. 

Det finns olika sorters kvalitativa steg och angreppsätt som man kan tillämpa när man gör en 

intervjuguide som semistrukturerad intervju (Bryman 2011). Denna studies intervjuguide 

(Bilaga 1) innehöll likadana frågor som ställdes till intervjupersonerna. Om någon av 

intervjupersonerna gav svar på en av frågorna i intervjuguiden under en annan fråga, så 

ställdes inte den besvarade frågan igen. Frågorna hade öppna svarsmöjligheter. Även 

följdfrågor tillades om något svar behövde förtydligas. För att säkerställa att de som 

intervjuades skulle svara på ett sådant vis så att syftet, frågeställningar och metoden i 

undersökningen ej ”försvann” så hade frågorna en viss struktur. Anledningen till att en 

semistrukturerad intervjuform valdes var för att det skulle finnas en öppenhet i intervjun, samt 

att jag skulle kunna anpassa frågorna efter det intervjupersonerna berättade. Om någon av 

intervjupersonerna började berätta något intressant, så anpassade jag mina frågor efter det för 

att få ett intressantare material.  

Datainsamling gjordes genom intervjuer via chatt på Facebook. Jag skrev ett inlägg (Bilaga 2) 

med information om studien och liknande på två olika antimobbning-grupper på Facebook. 

De två grupper jag skrev inlägget på var: ”Vi som är emot mobbning” och ”Mobbning på 

arbetsplats och skola samt näthat”. Jag skrev även ett inlägg på antimobbningsorganisationen 

Friends sida på Facebook.  

 Intervjupersonernas svar kopierades ”rakt av” och analyserades sedan. Eftersom intervjuerna 

skedde via chatt på Facebook, så behövde intervjuerna ej transkriberas, då de exakta svaren 

som intervjupersonerna gav, gavs i chatten. Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen och 

Jacobsson (2008) skriver även att en av fördelarna med internetintervjuer via chatt är att man 

ej behöver ”oroa sig” för att man texten med vad intervjupersonerna sagt blir fel. Några 

nackdelar som uppstod var att kroppsspråk och ”tonen” i rösten på intervjupersoner ej kunde 

analyseras under intervjun, vilket även Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen och 

Jacobsson nämner som en nackdel som kan uppstå. Det var också svårt att veta när 
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intervjupersonerna var klara med att svara på en viss fråga, då det var svårt att se om de höll 

på att skriva eller inte. Ibland kunde intervjupersoner svara på en fråga och sedan fortsätta 

svara på samma fråga. Detta skapade problem eftersom jag tolkade det som att de vara klara 

med att svara på frågan och ställde nästa fråga osv. Efter att jag upptäckte denna svårighet så 

väntade jag några minuter innan jag började ställa nästa fråga, så att intervjupersoner kunde 

svara på frågan lugnt och ej känna sig stressade. Det var även svårt med bekräftelse, eftersom 

jag inte ville stressa intervjupersonerna när de höll på att skriva, så jag kunde ej ge så mycket 

bekräftelse under intervjun. Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen och Jacobsson (2008) 

nämner att en positiv fördel med internetintervjuer via chatt är att både intervjupersonerna och 

intervjuaren kan befinna sig på två olika ställen i världen och ändå genomföra intervjun. 

Vilket var något som jag noterade under min studie.  Det positiva med att intervjua via chatt 

var b.la att det var mycket tidssparande. Jag kom överens med intervjupersonerna ganska 

snabbt om tid och dag och sedan genomfördes intervjuerna via datorn/internet. En annan 

positiv sak var att jag ej behövde transkribera intervjuerna då de exakta svaren som 

intervjupersonerna gav, gavs i chatten, så jag behövde enbart kopiera och klistra. En annan 

fördel med att intervjua via chatt var att det inte fanns någon riktigt ”tidsgräns” för hur lång 

intervjun bör vara, utan jag kunde intervjua personerna så länge jag upplevde att det 

behövdes, eftersom jag inte behövde tänka på tiden för transkribering. Detta är något som, 

dock, Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen och Jacobsson (2008) ser som både en fördel 

och en nackdel.  

 

2.6 Analysmetod 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ innehållsanalys. Denna analysmetod ger ett 

utrymme att tyda och analysera innehållet i ens material (Bryman, 2011). Bryman nämner 

även att vid en innehållsanalys kodar den som forskar, sin text i termer av olika 

ämnesområden och teman. Mitt mål var att försöka kategorisera händelser eller liknande som 

exempelvis intervjupersonerna berättar om.  

Efter att intervjuerna var genomförda började jag att se närmare på vad intervjupersonerna 

hade svarat.  

 

2.7 Etiska överväganden 

Det finns några forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

och Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra stycken huvudkrav. Det första kravet är 

informationskravet, det innebär bland annat att man ska informera intervjupersonerna eller 
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andra personer som deltar i din studie vad det är de ska göra för din studie och de villkor som 

ställs för att de ska kunna deltaga i studien. Intervjupersonerna måste få veta att deras 

deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när som helst. Den information 

som ges till intervjupersonerna bör också därför omfatta det som kan påverka deras vilja att 

delta i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Det andra kravet är samtyckeskravet, det innebär att 

man ska få intervjupersonernas samtycke om att använda viss information eller liknande. 

(Vetenskapsrådet, 2002).  Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, detta innebär att alla 

intervjupersoner och liknande i studien ska känna så mycket förtroende som möjligt och inte 

vara orolig över att deras personuppgifter tas del av obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

fjärde kravet är nyttjandekravet, alltså att det material som samlas in angående enskilda 

personer bara får användas för forskningsändamål.  

Enligt Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen och Jacobsson (2008) så kan de etiska 

riktlinjer, som nämnts ovan, anses vara både tillräckliga och ändamålsenliga för forskning på 

och om internet.   

 

När jag inför mina intervjuer skrev inlägg på Facebook, var jag b.la tydlig med deras 

samtycke, att informationen om dem enbart kommer användas för studien, att all information 

förvaras utom räckhåll för andra och att de har 3 dagar på sig efter att intervjun är genomförd 

att ändra sina svar. Anledning till att jag gjorde detta var för att intervjupersonerna skulle få 

tid att ändra sig och för att svaren skulle bli så rätt som möjligt och anledningen till att de fick 

3 dagar på sig, var på grund av min tidsmarginal.  

 

2.8 Tillförlitlighet  

Reliabilitet och validitet, dessa begrepp är något som utgör grunden inom kvantitativ 

forskning. Bryman (2011) påtalar exempelvis att validitet och reliabilitet inte känns relevant 

inom kvalitativ forskning, då man oftast inte mäter saker inom kvalitativ forskning. Bryman 

menar istället att man ska utgå ifrån fyra stycken delkriterier inom tillförlitlighet: 

Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Trovärdighet är en motsvarighet till intern validitet. Enligt Bryman (2011) så måste man 

säkerställa att den forskning som man utfört har säkerställts enligt de regler som finns samt att 

man meddelar sina intervjupersoner om att de har rätt till att ändra sina svar för att vara säker 

på att man har uppfattat deras historia på ett korrekt sätt.  

Överförbarhet är en motsvarighet till extern validitet, Bryman (2011) förklarar att kvalitativa 

forskningar ofta fokuserar på att undersöka en liten grupp individer med exempelvis liknande 
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erfarenheter, så fokuserar kvalitativ forskning inte på bredd, utan djup. Kvalitativa resultat 

brukar därför ha fokus på det kontextuella unika.    

Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet, Bryman (2011) menar att man inom kvalitativ 

forskning försöker säkerställa det skapas en tydlig redogörelse för de faser som förekommer i 

forskningsprocessen, t.ex. val av intervjupersoner, problemformulering m.m. Man kan sedan 

låta några exempelvis studiekamrater läsa studien för att de ska granska och se om kvalitén är 

god.  

En möjlighet att styrka och konfirmera är en motsvarighet till objektivitet, detta innebär enligt 

Bryman (2011) att en forskare inte ska ha låtit sina egna värderingar eller teoretiska 

inriktningar påverka slutsatserna eller utförandet av studien.  

Eftersom individer som väljer att delta i en kvalitativ studie ej kan ses som representanter för 

en majoritet, kan man därför inte heller generalisera sina slutsatser utan vidare studier 

(Bryman, 2011).  Bryman skriver att det dock är så i kvalitativ studie att man generaliserar 

mot en teori, inte en population.     

 

3.0 Teori för empirin 

Jag valde att i denna studie bland annat utgå ifrån Hall (2006). Hall nämner att de 

konsekvenser som kan bli efter att någon blivit utsatt för mobbning är att den som blivit utsatt 

kan få ångest, kan socialt isolera sig, vara dålig på social anpassning, ha lätt att få 

depressioner samt ha låg självkänsla. Hall skriver även att utbildningen kan påverkas negativt 

för en person som utsätts för mobbning, då den som blir utsatt vill skolka från lektionerna och 

inte gå till skolan, vilket resulterar i att de missar viktigt kunskap. Detta menar Hall kan 

påverka en persons framtida arbetsliv på ett negativt sätt.  

Hall (2006) skriver även att de som blivit utsatta för mobbning som unga, kan känna av 

konsekvenser som exempelvis depressiva symtom i vuxenlivet många år efter att mobbning 

upphört. Hall nämner även att longitudinell forskning har visat att mobbning och liknande 

negativa handlingar som man har erfarit som ung påverkar en i vuxenlivet. Ett exempel som 

nämns är att den som har varit utsatt för mobbning, i relation till andra, inte kan värdera sig 

själv. Hall skriver vidare att folk som blivit utsatt för mobbning succesivt har fått sämre tillit 

till andra människor. Därför finns det en rädsla över att släppa in människor i sitt liv och det 

finns även en rädsla hos dem att de i sociala sammanhang ska bli uteslutna. De väljer därav att 

undvika liknande situationer.  
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4. Resultatredovisning och analys 

Jag intervjuade fem personer som har varit utsatta för mobbning under högstadiet. Jag har 

ställt många frågor kring deras erfarenheter av mobbning, men har försökt fokusera på hur de 

upplever att mobbningen har påverkat deras vuxenliv. Jag kommer senare under det här 

avsnittet att analysera mitt resultat utifrån Hall (2006), men även annan tidigare forskning. 

Jag har valt att använda mig av fiktiva namn: Charlotte, Ruslana, Lena, Alexander och Måns.   

 

 

4.1 Intervjuerna 

Intervju 1: Charlotte, 20 år 

Charlotte blev utsatt för både psykisk och fysisk mobbning. Hon sa att mobbningen började 

med att folk viskade elaka saker om henne eller kallade henne för öknamn. Sedan när 

mobbarna tröttnade på den psykiska mobbningen, så fortsatte mobbningen fysiskt med att folk 

började slå henne och jaga henne. Charlotte nämnde även att skolan la skulden på henne och 

sa att det var hennes fel att hon blev mobbad.  

Hon hanterade situationen genom att bland annat prata med sin klassföreståndare, kurator och 

med BUP, men Charlotte upplevde att inget av detta hjälpte. Hon började även umgås i 

kriminella gäng och därav ta droger. Hon tyckte att dessa gäng fick henne att känna en 

vänskap och gemenskap som hon tidigare inte känt. Hon tyckte, dock, att det negativa med 

dessa gäng var att hon utförde kriminella handlingar. Efter mobbningen försökte hon bearbeta 

det hon varit med om. Hon bodde på behandlingshem, sökte hjälp hos socialtjänsten och 

psykolog med mera, men upplevde att ingenting hjälpte.  

Hon tycker att mobbningen har påverkat hennes vuxenliv på ett negativt sätt. Hon sa att hon 

inte har någon socialomkrets och hon litar inte på någon. Hon skrev även att hon på grund av 

mobbningen har fått socialfobi och panikångest. Gällande kärlekslivet nämnde hon att hon har 

svårt att känna sig tillräcklig, hon har dåligt självförtroende i förhållanden och har svårt med 

tilliten. Hon valde även att inte plugga vidare på gymnasiet, eftersom hon var rädd att utsättas 

för mobbning även där. Detta har gjort att hon idag är arbetslös. Hon sa att hon tror att hon 

aldrig kommer att må bra och att hon än idag kan ta droger.  
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Intervju 2: Ruslana, 27 år 

Ruslana blev utsatt för psykisk mobbning av killar. De kallade henne för olika glåpord och 

berättade för henne hur illa hon luktade med mera. Hon sa att skolan inte gjorde någonting åt 

situationen, men nämnde samtidigt att hon inte pratade med någon personal på skolan om 

detta. Hon hanterade situationen genom att hon intalade sig själv att det kommer bli bättre. 

Hon levde i förnekelse och berättade inget till sina vänner eller familj. 

Ruslana sa att hon tycker att det har varit lite svårt att bearbeta mobbningen, då hennes familj 

fortfarande inte vet att hon blev utsatt för mobbning. Hon menade, dock, att hon har bearbetat 

mobbningen genom att tänka att hon har vunnit över mobbarna, eftersom hon har kommit 

längre i sitt liv än några av hennes tidigare mobbare.   

Ruslana sa att hon upplever att den påverkan som mobbning har på hennes nuvarande 

vuxenliv är att hon trots det hon har varit med om kan känna empati och att hon aldrig 

kommer acceptera mobbning. Hon tycker även att hon har blivit ödmjuk och kan förlåta. Hon 

tycker, dock inte om stora folksamlingar, hon kan vara ganska reserverad inför nya människor 

och har svårt att lita på killar. Hon kan även känna en oro för vad andra ska tycka och tänka 

om henne och varken vågar eller vill stå i centrum. Kärlekslivet har också påverkats, hon har 

svårt med tillit och har i förhållanden hon varit i, ibland nästan letat efter anledningar att inte 

lita på personen. Hon känner att hon också blivit en ”ensamvarg” och tycker det är skönt att 

vara själv.  

 

Intervju 3: Lena, 33 år 

Lena berättade att hon blev utsatt för psykisk mobbning. Mobbningen började med att folk 

började mobba henne för hennes namn och sedan blev det värre och värre. Hon blev även 

utfryst av sina vänner. Hon sa att hon blev utsatt för fysisk mobbning en gång då hon var på 

väg hem och, helt provocerat, blev påhoppad. Lena sa att skolan såg problemet, till exempel 

att ingen ville samarbeta med henne i grupparbeten, men gjorde ingenting.  

Hon berättade aldrig för någon att hon var mobbad. Hon polisanmälde, dock, påhoppet, men 

drog senare tillbaka sin anmälan, då hon ej orkade gå igenom det.  

Lena berättade att hon inte förstod hur mobbningen påverkat henne förrän för cirka 10 år 

sedan, då hon på grund av social fobi och självmordstankar blev sjukskriven. Hon fick då via 

en tidigare vän hjälp med att få samtalskontakt på sjukhus och det var först då som hon 

påbörjade att bearbeta det hon varit med om på ett sunt sätt, innan hade hon hanterat det 
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genom att dricka mycket alkohol. Lena berättade vidare att hennes val av yrke har påverkats 

av mobbningen. Hon arbetar idag som socionom och vill hjälpa utsatta barn. Hon sa att hon 

fortfarande påverkas mycket av den mobbning hon erfarit exempelvis att hon har dålig 

självkänsla och självförtroende, tar det personligt om någon avbokar en träff och tänker ofta 

att det är hennes fel, med mera.   

 

Intervju 4: Alexander, 22 år 

Alexander blev utsatt för psykisk och fysisk mobbning. Psykiskt genom utfrysning och 

namnkallande, och när han sa ifrån blev det fysiskt. Han tyckte att det var tufft och ensamt. 

Det fanns även en period då han fick självmordstankar. Eftersom Alexander var ny i Sverige 

så hade han inte många människor runt omkring sig.  

Han hanterade situationen genom att försöka gå vidare, hans lärare kunde inte handskas med 

problemet, så han försökte undvika skolan och aktiviteter som hade med skolan att göra som 

så mycket som möjligt. 

Han berättade för sina föräldrar och de hade ett möte med skolan, men det blev bara bättre 

temporärt. Han försökte att inte skilja sig från mängden, ha på sig samma kläder, skratta åt 

samma saker eller heja på samma lag, men detta funkade inte. Han fick ett bra stöd hemifrån, 

vilket gjorde att han glömde bort en del som hände i skolan när han var hemma.  

Han försökte bearbetat det han har varit med om, genom att gå till en psykolog, men det 

hjälpte inte.  

Han sa att mobbningen både har påverkat honom negativt och positivt. Han känner sig idag 

starkare på individnivå. Han hade tidigare grov ångest, som han handskas bättre med idag. 

Han sa även att han är väldigt mån om de relationer han har idag och håller de väldigt nära, 

eftersom han ej hade vänner när han var yngre. Han är mer vaksam över de ord han använder 

för att ej ge någon ”mobboffer” bild, han känner en skyldighet att inte ge någon person någon 

anledning till att ogilla honom eller försöka göra narr av honom. Detta har även påverkat hans 

relation med sitt syskon då han blivit väldigt överbeskyddande, eftersom han ej vill att hen 

ska vara med om samma sak.  

 

 

Intervju 5: Måns, 32 år 

Måns blev utsatt för både psykiskt och fysisk mobbning. Han kom från en mindre ”fin” familj 

och blev därav mobbad bland annat för att han hade fel märken på kläderna. Folk kunde till 

exempel dra ner hans byxor eller sätta hans jacka i brand. Han blev även fysiskt mobbad 



 

 

 20 

genom att bli sparkad på huvudet.  

Måns gjorde en polisanmälan gällande jackan som sattes i brand och efter det blev det värre.  

Han blev kallad för ”golbög” och den fysiska misshandeln blev värre. Han hade en kompis, 

men denne drog sig undan då det ”hettade” till. Skolan gjorde ingenting för att förbättra 

situationen, förutom att han enbart fick byta klass och hemma hade han det mycket jobbigt. 

Han hanterade situationen genom att skolka mycket eller sitta längst bak i klassrummet, han 

gjorde sig därav ”osynlig”.  

Måns känner ej idag att han har några ”ärr” kvar från mobbning, det enda ”ärret” är dåliga 

betyg. Han hanterar mycket av det han upplevt genom att skämta om det för han tycker att det 

inte blir en så ”stor grej” då. Han tänker även mer på sin klädsel idag och på vilka produkter 

han använder.  Han har en del vänner, men väldigt få nära vänner. Han upplever att det känns 

bättre att ha några att kunna del allt med. Han anser att han har ett ordnat socialt liv.  

 

 

4.2 Analys 

Hantering av mobbning-situationen 

Om man utsätts för obehagliga och kränkande handlingar vid upprepade tillfällen och under 

en viss tid så är det mobbning (Olweus, 1999). Dessa handlingar kan både ske direkt och 

indirekt. De omständigheter som mobbning kännetecknas av är negativt eller elakt beteende 

som upprepas och pågår under en viss tid i en relation som präglas av styrkeförhållandet 

mellan parterna (Olweus, 1999). Olweus skriver även att ett barn som utsätts för mobbning 

ofta inte berättar om det de är med om för någon vuxen (varken på skolan eller hemma), då de 

kan se utsattheten som ett personligt underlag eller har fått hot från mobbarna. Olweus skriver 

vidare att det även kan vara så att barnet har försökt berätta för en vuxen, men upplevt att den 

inte får någon hjälp, det kan även vara så att barnet ej vill blanda in vuxna, då det finns en 

rädsla för att det ska bli värre.  

 

Hjälp från skolan 

I skollagen 6 kap 10 § står det om skolans ansvar när en elev utsätts för kränkande 

behandling: ”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn 

eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten 

är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som 

får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 

samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är 
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skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 

förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 

behandling i framtiden.” (Riksdagen, 2010) I den tidigare skollagen som gällde innan 2010, 

stod detta i 14 a kap 10 §: ”Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn 

eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, 

är huvudmannen skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 

förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 

behandling i framtiden.” 

 

Detta sa intervjupersonerna angående om de sökte hjälp på skolan: 

 

”Jag pratade många gånger med kurator, klassföreståndare, rektor och andra lärare. Jag 

bytte parallell klass också för att det skulle bli bättre men det blev sämre för då fick jag nya 

mobbare på mig. Lärare och rektor la skulden på mig.” (Charlotte)  

 

”Dock gjorde jag ingenting åt det på egen hand, så att skylla på skolan vore fel, sedan känns 

det inte rätt att skylla på mig själv heller…” (Ruslana) 

 

”Jag minns inte att jag berättade det för någon. Jag tänkte att vuxenvärlden ändå måste se att 

jag alltid sitter ensam på lektionerna. Att ingen ville jobba med mig i grupparbeten och att 

jag blev kallad öknamn i korridoren...” (Lena)  

 

”Efter ett tag så togs det tag i och möten med skolan planerades efter ett par ganska grova 

slagsmål... Skolan blandades i men något drastiskt ändring skedde aldrig. Saker förbättrades 

under X antal dagar efter samtal med personerna och sedan återgick till det vanliga igen…” 

(Alexander) 

 

”Skolan gjorde inte mycket, jag fick byta till en parallellklass, det var allt.” (Måns) 

 

Charlotte, Alexander och Måns nämnde att de pratade med skolan om deras situation, men att 

de upplevde att det inte hjälpte. Alla tre berättade även om tillfälliga lösningar som ej 

förbättrade situationen. Det är vanligt att när elever berättar om sin mobbningssituation för en 

vuxen, att de upplever att det ej hjälper (Olweus, 1999).  
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Jag känner en ilska hos Charlotte, Alexander och Måns, som att de fortfarande än idag är arga 

på att deras situation inte förbättrades. Det beror, kanske, på att de än idag känner att de 

påverkats av det de varit med om. Boden, van Stockum, Horwood och Fergusson (2016) 

skriver att det är mycket vanligt att man påverkas av mobbning under flera år efter att 

mobbningen avtagit. Det känns, dock, som att de inte riktigt har gått vidare, att de fortfarande 

lever i det förflutna lite och inte kan släppa ilskan och besvikelsen över skolans hantering av 

situationen, vilket även Olweus (1999) nämner att många kan känna.   

Ruslana och Lena sa att de ej pratade med någon på skolan om det de var med om, vilket även 

Olweus (1999) nämner är vanligt. Hos både Ruslana och Lena känns det som att de längtade 

efter någon ”hjälte” som skulle komma och rädda dem, att någon skulle agera, att någon 

skulle se dem, vilket Olewus också skriver om. Jag tror att de båda kände en uppgivenhet 

under sin skoltid, samtidigt känns det som att Ruslana levde i förnekelse, vilket jag kommer 

analysera senare. Jag upplever inte att Ruslana och Lena är arga på att deras situation inte 

hanterades, utan att de är mer sorgsna över att det.  

Alla intervjupersoner nämnde även att skolan inte gjorde något eller gjorde väldigt lite för att 

förbättra deras situationer, vilket kan betyda att de ej tog det ansvar de måste ta, enligt både 

dagens skollag och den dåvarande. Det kan, dock, ha varit så att skolan utförde åtgärder och 

egentligen gjorde ganska mycket, men att intervjupersonerna minns det som att skolan gjorde 

”ingenting”. Intervjupersonerna berättade om sina upplevelser och hur de minns situationen, 

men verkligheten kan vara någon annan.  Skolinspektionen (2010) har, dock, visat att många 

skolor är dåliga på antimobbning-arbete, så kanske ligger det någon sanning i det 

intervjupersonerna säger.  

 

Egen hantering 

Detta berättade intervjupersonerna om hur de själva hanterade situationen: 

 

”Pratade med psykiatriker, soc, BUP, behandlingsassistenter... Till slut började jag med 

droger och umgås med kriminella och lära mig kriminella handlingar.”. (Charlotte) 

 

”Så ärligt talat försökte jag hantera det genom att intala mig själv att det skulle bli bättre. Att 

någon gång tröttnar killen. Jag levde lite i förnekelse för jag minns att jag många gånger om 

nätterna drömde om att en kille kom till skolan och "räddade" mig och alla som hade sagt 

något stod helt stumma. Jag och mitt tjejgäng pratade aldrig om att jag blev mobbad tex. och 

jag sa aldrig något hemma heller. Min familj vet fortfarande inget... de skulle inte behöva ha 
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en dotter som blir mobbad, så jag tyckte synd om mina föräldrar och ville inte dra in dem i 

det… jag sökte aldrig hjälp hos en kurator” (Ruslana)  

 

”Det var ett gäng "tuffa tjejer" som gärna hängde med "tuffa killar" som mötte mig när jag 

var på väg hem... Då kallade de mig öknamn och hoppade på mig helt oprovocerat. Jag 

anmälde henne med mammas hjälp och hon anmälde i sin tur mig... Det slutade med att vi 

drog tillbaka anmälan för att jag inte orkade gå igenom det.”  (Lena) 

 

”Till en början försökte man ändra på sig, att inte skilja sig från mängden. Alltså samma 

kläder, skratta åt samma saker kanske gå på samma sport eller heja på samma lag. Men det 

fungerade inte så jag vände mig ofta till tv-spel då det var ända tiden jag fick vara för mig 

själv och inte bli störd. Hade två fantastiska föräldrar som gjorde vardagen hemma väldigt 

bra så man glömde bort en del som skedde i skolan... Man försökte undvika skolan så mycket 

som möjligt samt aktiviteter som hade med skolan att göra” (Alexander) 

 

”Jag blev van med allt skit, jag höll mig mer för mig själv. Satt längst bak i klassrummet om 

jag ens var på lektionerna, jag kunde skolka en hel dag. Sen frågade jag om vilka sidor vi 

skulle ha i uppgift till nästa lektion.” (Måns) 

 

En gemensam nämnare som jag kan se bland alla intervjupersoner är att de på olika sett 

flydde från ångest. Folk som utsatts för mobbning på högstadiet löper större risk att fly från 

ångest och få stressyndrom senare i livet, enligt Newman, Holden och Delville (2005). 

Charlotte började ta droger, Ruslana levde i förnekelse, Lena drog tillbaka sin anmälan, 

Alexander undvek skolan och spelade mycket Tv-spel och Måns försökte undvika skolan. Jag 

tycker att alla visar på flyktbeteende, de mår dåligt och hanterar det genom att fly ifrån sin 

ångest. Charlotte sa att hon började umgås i kriminella gäng och ta droger. 

Ruslana levde i förnekelse och trodde att det skulle gå över, hon levde även i en fantasivärld 

där hon drömde om ”ett bättre liv”. Hon kanske levde i denna förnekelse och ej berättade för 

någon om hennes situation eftersom hon inte vill erkänna för sig själv att hon var utsatt, vilket 

är vanligt enligt Newman, Holden och Delville (2005). 

Anledningen till att Lena drog tillbaka sin anmälan kanske inte enbart berodde på att hon inte 

orkade gå igenom det. Det kan ha berott på att hon var rädd för att mobbningen skulle 

eskalera om hon ej drog tillbaka anmälan och fick ångest på grund av det. Denna rädsla är 
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ganska vanlig (Olweus, 1999). Sedan för att inte må dåligt flydde hon från ångesten genom att 

dra tillbaka anmälan.  

Alexander försökte till en början ”bli som alla andra”, men kände att det inte fungerade. Jag 

tolkar det som att han då började må dåligt och få ångest. Det enda sättet han då kunde koppla 

av var via Tv-spel. För Alexander kan Tv-spelandet blivit som att gå in i en annan värld. Han 

kunde drömma sig bort och leva sig in i Tv-spelsvärlden. Att fly på liknande sätt är vanligt 

enligt Olweus (1999).  

Måns sa att han försökte undvika skolan mycket, vilket är, enligt Olweus (1999), en vanlig 

hantering. Jag tolkar det som att Måns flydde från mobbningen och den ångest som 

mobbningen medförde genom att göra sig själv ”osynlig”. Han mådde så dåligt av att gå till 

skolan, att han fick ångest av bara tanken, vilket gjorde att hans lösning på problemet kan ha 

varit att inte närvara på skolan, vilket Hall (2006) nämner som en vanlig hantering.  

 

Vuxenlivets påverkan 

 

Tillit och vänskap 

Bland andra Hall (2006), Carlisle och Rofes (2007) och Takizawa, Maughan & Arseneault 

(2014) nämner att människor som utsätts för mobbning har det svårare att lita på andra 

människor. Takizawa, Maughan & Arseneault (2014) redogör att människors sociala 

relationer påverkats av den mobbning de får erfara.  

Alla fem intervjupersoner nämnde under sina intervjuer att de har svårt att lita på människor 

och därav har en liten eller ingen social omkrets.  

 

”Har ingen som helst social omkrets förutom föräldrar och sambo. Litar inte på någon. Det 

är ett levande helvete att inte våga lita på någon. Att inte ha någon vän är det värsta som 

finns, man känner sig ensam.” (Charlotte)  

 

”De få nära vänner jag har litar jag på. Men jag släpper inte in människor i livet hur som 

helst, jag har många bekanta och kanske är det ett resultat av bristen på tillit?” (Ruslana)  

 

”Jag är alltid misstänksam än idag gentemot folks ärlighet eller om de bara ska dra nytta av 

en på något vis. Jag tror att mobbningen påverkade självkänslan på det sättet att man aldrig 

kan lita fullt ut på människor, då de kan vända kappan efter vinden och helt plötsligt bli din 

fiende.” (Lena) 
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”Med tanke på att jag inte hade några vänner under min barndom så försöker jag idag ha 

mina nära vänner runt mig konstant. Jag känner att jag har någon form av skyldighet att inte 

ge någon person någon anledning till att ogilla mig eller försöka göra narr av mig.”  

(Alexander) 

 

”Jag har en del kompisar, men få väldigt nära vänner. Det känns bättre att ha några att 

kunna dela allt med. Resten kan jag hålla på lite avstånd. Jag har ett ordnat socialt liv så som 

jag ser det. Jag ger alla en chans, blir jag sviken så vet jag vart de står. Det är lite från 

person till person och på vilket sätt min tillit är skadad på.” (Måns) 

 

Både Charlotte och Lena beskrev det som Carlisle och Rofes (2007) skriver gällande tron om 

att ”hela världen” är emot en.  Charlotte och Lena beskrev båda sin sociala omkrets som 

begränsad och att de ej känner tillit, samt att de är rädda att bli svikna. Samtidigt beskrev alla 

intervjupersoner någon form av tillitsproblem. De litar inte på vem som helst och släpper inte 

in allt för många i sina liv.  

 

När jag läser igenom intervjuerna så känner jag en rädsla som uttrycks hos alla 

intervjupersoner. En rädsla för släppa in människor i sitt liv, men även en rädsla för att hamna 

i samma situation igen, vilket Hall (2006) också nämner som en vanlig rädsla. Jag tror att 

båda dessa påverkar deras sociala nätverk, mer än de tror. Vissa av intervjupersonerna sa det 

ganska direkt, medan vissa sa det indirekt. Jag tror även, som Engström, Hallqvist, Möller och 

Laflamme (2005) skriver om, att några av dem ej är medvetna om den här rädslan. Charlotte 

och Lena beskrev sin rädsla ganska direkt. Det känns som att det någonstans finns en 

medvetenhet hos Charlotte och Lena om den här rädslan. De vill inte bli svikna igen eller 

mobbade igen, så därför undviker de människor mer eller mindre. Samma är det med Ruslana 

och Måns som håller sig till sin vänkrets och inte riktigt vågar släppa in fler, vilket kan visa på 

en svårighet att gå in i olika relationer som Carlise och Rofes (2007) skriver om.  Det kanske 

beror på att de måste känna trygghet med vissa människor innan de kan lita på dessa 

människor fullt ut och är därför rädda för ”otrygga” människor. Hall (2006) skriver att 

människor som har utsatts för mobbning succesivt får sämre tillit till andra.  

Alexander nämnde i sin intervju att han försöker vara mån om de relationer han har idag, 

eftersom han ej hade vänner när han var yngre. Det visar att han kan ha tillitsproblem, 

eftersom det kan tolkas som att han har en ganska snäv vänkrets, som Carlisle och Rofes 
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(2007) beskriver som vanliga ”ärr”. Jag tror också att det kan vara en sorts trygghet för 

Alexander och en tillhörighetskänsla, som han ej kände som yngre och nu ”håller hårt” i. 

Kanske är han omedvetet rädd för ensamheten. Han nämnde även att han ej vill ge någon, 

någon anledning att ogilla eller göra narr av honom. Han kan ha en rädsla för att bli ogillad 

eftersom han associerar att vara ogillad med att ha inga vänner. Rädslan för att göras narr av 

kan vara en rädsla för att bli ett ”mobboffer” igen (Olweus, 1999). Han vill ej ge någon en 

anledning till att göra narr av honom. Det kan innebära att han jämt går runt med en rädsla för 

att göras narr av. Denna rädsla kan antingen ge honom skinn på nästan, men också göra 

honom känslig. Han kan vara så rädd för att göras narr av, att han tolkar ”allt” folk säger som 

förlöjligande av honom. 

Jag tycker mig hela tiden se en rädsla för att hamna i samma situation igen. Därför kan man 

anta att alla fem intervjupersoner känner en rädsla för att drabbas av mobbning igen.  

 

Kärleksliv och tillit 

 

Takizawa, Maughan & Arseneault (2014) skriver om de problem som kan uppstå i en persons 

kärleksliv. De skriver bland annat att risken för att en person vid 50-årsåldern skulle leva utan 

partner eller make/maka är hög bland de som utsatts för mobbning. Även Carlisle och Rofes 

(2007) nämner i sin forskning att folk som utsätts för mobbning har svårt för intimitet senare i 

livet. Carlisle och Rofes skriver även att många som utsatts för mobbning kan ha svårt att gå 

in i relationer under sitt vuxna liv och när de väl går in i ett förhållande gör de det med dåligt 

självförtroende.  

Detta har intervjupersonerna sagt angående påverkan på deras kärleksliv: 

 

”Jag tycker jag inte är tillräcklig, har dåligt självförtroende och så har jag svårt att lita på 

personen.” (Charlotte)  

 

”Det har påverkat kärlekslivet i den mån att jag har svårt för att lita på folk, vilket ofta gjort 

att motparten tröttnat. Jag har ju ständigt ifrågasatt saker som skett eller sagts, ungefär som 

att jag letat efter anledningar att inte lita på personen, fastän det egentligen inte funnits.” 

(Ruslana) 

 

”Jag har nog undermedvetet också valt partner till följd av det utan att reflektera över det så 

mycket. Men min första riktiga relation varade i säkert 10 år utan att jag egentligen var kär. 

Det var nog mer av trygghetsskäl som man valde den partnern.” (Lena)  
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”Jag värdesätter mina relationer otroligt högt och ser de som något sällsynt.” (Alexander)  

 

Medan Måns upplever att hans kärleksliv ej har påverkats. 

”Vad gäller partner så har det inte fått påverka mig” (Måns) 

 

Charlotte, Ruslana och Lena beskrev den påverkan mobbningen har haft på deras kärleksliv 

som svår. De nämnde dåligt självförtroende och trygghetsskäl som några av orsakerna. 

Charlotte och Ruslana nämnde även bristen på tillit som ett problem. Alexander beskrev 

påverkan som en aning mer positiv. Medan Måns upplever att den inte har påverkats. Detta 

innebär att i Charlotte, Ruslana och Lenas fall, så stämmer Takizawa, Maughan & Arseneault 

(2014) och Carlisle och Rofes (2007) beskrivningar, medan det i Alexander och Måns fall inte 

stämmer så väl, eftersom varken Alexander eller Måns beskrivit sitt kärleksliv som den 

tidigare forskningen beskriver.  

 

Om jag ska försöka kolla lite ”mellan raderna”, så kan jag även när det gäller kärlekslivet 

känna en rädsla hos intervjupersonerna. Det kan finnas en rädsla för att blotta sig, rädsla för 

att bli sviken och en rädsla för att bli ensam. Charlotte beskriver dåligt självförtroende och 

problem med tillit som ett problem. Tillitsproblemet är även något som Ruslana nämner. Jag 

kan känna att Charlotte och Ruslana verkar vara rädda för att bli svikna, vilket är en rädsla 

som även Hall (2006) skriver om, ungefär som att de alltid går runt med rädslan att en dag 

vakna och se att den de har ett förhållande med lurat dem. Rädslan för att blotta sig kan 

finnas, eftersom om de blottar sig så kan de bli sårbara, något de vill undvika, som även 

Carlisle och Rofes (2007) nämner som en rädsla. Hos Lena och Alexander upplever jag att det 

finns en rädsla för att vara ensam, men också att de ser att ha partners som en trygghet. Lena 

nämner ju tydligt att hon har varit i långa förhållanden, där hon ej hade känslor, men hon 

stannade kvar i förhållandet på grund av trygghetsskäl. Jag tror att Lena kanske var rädd för 

att vara ensam och att hon kände att hennes före detta partner blev hennes ”räddning” från 

ensamheten, dessa partnerproblem är även något Carlisle och Rofes (2007) nämner. 

Alexander nämnde att han värdesätter relationerna högt och ser det som något sällsynt. I hans 

fall kan man även tolka det som att han håller fast vid sina förhållanden för att ej känna 

ensamhet och känna trygghet. Jag tolkar det även som att han tar hand om sina förhållanden, 

vilket kan vara positivt, men även negativt. Negativt i den mening att han kanske har svårt att 

släppa en relation eftersom han ser det som något sällsynt i sitt liv. Han kanske vill hålla fast 
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vid relationen oavsett vad som händer, som även Carlisle och Rofes (2007) beskriver som ett 

vanligt ”ärr”.   

Måns sa i intervjun att relationer ej har påverkats av mobbningen, han nämnde även senare i 

intervjun att han upplever att han ej har några ”ärr” kvar av mobbningen, detta är något jag 

ställer mig fundersam till, vilket jag kommer ta upp senare.  

 

 

Utbildning och arbetsliv  

Hall (2006) skriver om de negativa effekter som mobbning har en persons utbildning och 

framtida arbetsliv, då den som blir utsatt vill skolka från lektionerna och inte gå till skolan och 

därav missar mycket kunskap. 

Detta är något som Charlotte, Alexander och Måns har nämnt i sina intervjuer: 

 

”Jag är arbetslös. Eftersom jag inte pluggade vidare i gymnasiet för att jag var rädd att bli 

mobbad där i flera år till.” (Charlotte)  

 

”Man försökte undvika skolan så mycket som möjligt samt aktiviteter som hade med skolan 

att göra. Men man kom inte så långt med den taktiken.” (Alexander) 

 

”Jag höll mig mer för mig själv. Satt längst bak i klassrummet om jag ens var på lektionerna, 

jag kunde skolka en hel dag. Vad gäller yrke så har det inte fått påverka mig” (Måns)  

När jag sedan frågar Måns angående om han upplever att han har några ”ärr” kvar från 

mobbningen svarar han: ”Nej inte utom dåliga betyg”.  

 

Carlisle och Rofes (2007) menar, till skillnad från Hall, att folk som utsätts för mobbning går 

ut gymnasiet i större utsträckning än andra.  

Angående arbetsliv berättade Ruslana och Lena detta: 

 

”Jobben har däremot gjort att jag bekämpat många rädslor. T.ex. inom mitt serveringsyrke 

på en restaurang där man träffar mycket folk. När du ska servera riktas alla blickar mot dig. I 

början var det väldigt läskigt, men jag tänkte att "jag kan inte bryta ihop på grund av det", 

vad skulle jag säga till chefen? Så jag kämpade på och för varje gång blev det mindre läskigt 

att göra just den biten av jobbet.” (Ruslana) 
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”Ja, jag kan säga att det har varit en stor del i att jag utbildade mig till socionom. Min dröm 

är att jobba med barn som är utsatta, likt "det barn jag var då". Men även att få jobba med 

"de barn som mobbade" då man som vuxen kan se från andra perspektiv och verkligen inse 

att de barnen kanske inte heller mådde så bra” (Lena)  

 

Här ser man en skillnad mellan intervjupersonerna, där Charlotte, Alexander och Måns, 

beskrev en mer negativ påverkan på skolresultaten, där även Charlotte och Alexander, 

nämnde att deras arbetsliv påverkades negativt. Måns berättade, dock, inte mycket om sitt 

arbetsliv. Om jag ska utgå ifrån Hall (2006), så påverkas arbetslivet av dåliga betyg i skolan 

eller mycket frånvaro, vilket Hall såg som ett problem bland folk som utsatts för mobbning.  

Ruslana och Lena sa att de har ett bra arbetsliv. Båda nämnde i intervjuerna att de känner att 

de har kommit långt. Ruslana sa även att hon känner att hon har vunnit över mobbarna, 

eftersom mobbarna idag är arbetslösa. Carlisle och Rofes (2007) nämner i sin studie att 

chansen för att man har fullgjort sin gymnasiala utbildning under gymnasiet är större om man 

har utsatts för mobbning.  

Charlotte, Alexander och Måns skolresultat påverkades av mobbningen. Charlotte sa att hon 

valde att inte plugga vidare på gymnasiet, eftersom rädslan för att bli utsatt för mobbning 

även där, i flera år till, fanns. Jag tror att det kan finnas flera faktorer som påverkade att 

Charlotte valde att ej gå på gymnasiet. Hon blev utsatt för mobbning under hela sin 

högstadietid, jag tror att det kan ha påverkat hennes resultat i skolan. Hon kan ha mått dåligt, 

gått runt med rädslan att utsättas för mobbning på lektionerna, i korridorerna eller i matsalen, 

som även Hall (2006) nämner som vanligt. Denna oro och stress över att alltid ”vara på sin 

vakt” eller vara rädd för att utsättas kan ha påverkat hennes koncentration på bland annat 

lektioner på ett negativt sätt och om hennes koncentration på lektioner påverkas negativt, så 

finns även risken att skolresultaten påverkas. De dåliga skolresultaten kan, i sin tur, innebära 

att hon inte kommer in på gymnasiet eller kanske inte kommer in på det program hon vill på 

gymnasiet. Detta, i sin tur, kan påverka arbetslivet på ett negativt sätt, vilket även Hall (2006) 

nämner.  I Charlottes situation verkar det stämma då hon sa i intervjun att hon är arbetslös.  

Sedan tror jag att även rädslan för att utsättas för mobbning på gymnasiet inte gjorde viljan att 

börja på gymnasiet starkare.  

Alexander och Måns nämnde mer att de undvek skolan så mycket som möjligt. Vilket kan 

påverkat betygen (Hall, 2006), vilket också Måns nämner i sin intervju, och i sin tur kan det 

innebära ett sämre arbetsliv, eftersom det kan bli svårare att hitta något arbete.  

Ruslana och Lena berättade mer om hur mobbningen påverkat deras nuvarande arbetsliv. 
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Ruslana sa att hon jobbar på restaurang och att det i början var läskigt att jobba där med tanke 

på att hon var i fokus, men upplever att det har blivit bättre nu. Lena sa att hon utbildade sig 

till socionom för att kunna hjälpa människor som är i samma situation som hon en gång var. 

Jag upplever att både Ruslana och Lena har vänt sin erfarenhet till något positivt och har med 

hjälp av sitt yrke börjat må bättre. Jag kände en känsla av stolthet hos Ruslana när hon 

berättade om sitt yrke. Hon verkade vara stolt över att hon övervunnit sina känslor och är 

starkare. Hon nämnde i intervjun att hon känner att hon ”vunnit” över de som utsatte henne 

för mobbning. Jag tror detta att hon känner sig som en vinnare kan vara positivt för henne och 

hjälpa henne att göra ett gott arbete. Det som är positivt i Lenas situation är att hon har vänt 

sin mobbning-erfarenhet till något positivt. Hon vill hjälpa andra och hon vill jobba med 

antimobbning. Det som är viktigt för Lena är att hon inte jämför sina erfarenheter av 

mobbning med någon annans situation. Hon sa även att hon har vissa ”ärr” kvar från 

mobbningen och då är det viktigt att dessa ”ärr” ej påverkar hennes arbete med folk som 

utsätts för mobbning.  

 

Psykisk ohälsa 

Flera av de tidigare forskningarna bland andra Takizawa, Maughan & Arseneault (2014), 

Engström, Hallqvist, Möller och Laflamme (2005), Carlisle och Rofes (2007), Emdad (2011), 

Newman, Holden & Delville (2005) och Hall (2006) skriver om att folk som fått erfara 

mobbning löper större risk att hamna i psykisk ohälsa.  

Så här beskriver intervjupersonerna sina situationer gällande detta:  

 

”Jag har problem att vara i stora folkmassor för att jag fått med tiden socialfobi och 

panikångest. Att få vänner är väldigt svårt för mig.” (Charlotte) 

 

” Jag tycker t.ex. inte om stora folksamlingar, är ganska reserverad inför nya människor och 

har haft svårt för att lita på framför allt killar. En kille jag hade känslor för under högstadiet, 

som jag dessutom hade umgåtts lite med, mobbade mig under hela nian. Så jag tror det 

skapade mycket osäkerhet hos mig som person.” (Ruslana) 

 

”Jag blev sjukskriven... Då blev jag sjukskriven för att jag tillslut påbörjade att utveckla 

social fobi. Jag vågade inte gå ut och träffa människor. Jag ville bara ta mitt liv…” (Lena) 
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”Till exempel jag hade grov ångest och problem med sömnen under den perioden. Vilket har 

gjort att jag kanske handskas bättre med liknande situationer idag. Sen finns det problem som 

jag fick under den perioden som jag bär med mig än idag, som tillexempel tics… Fast än det 

inte är lika grovt så finns det kvar som nån reflex” (Alexander) 

 

”I övrigt så har de onda tankarna inte fått ta över. Mina mobbare har inte vunnit, långt ifrån. 

Sedan är det så att jag tänker mer på min klädsel och på vilka produkter jag använder. 

Numera är det officiella och eller licensierade produkter jag köper.” (Måns) 

 

Alla intervjupersoner utom Måns nämner att de på ett eller annat sätt har påverkats eller 

fortfarande påverkas psykiskt av den mobbning som de erfarit. Måns nämnde flera gånger 

under intervjun att han inte upplever att han har några ”ärr” eller liknande kvar av 

mobbningen. Han nämner att han fortfarande påverkats av sin svåra uppväxt, men ej av 

mobbningen.  

 

Charlotte, Ruslana och Lena nämnde att de har socialfobi. En anledning till att de har 

socialfobi kan vara den bristande tilliten de har för nya människor. De har nog alla tre känts 

sig väldigt svikna i sina liv och känner därav att nya människor är något okänt och läskigt, 

vilket är en påverkan som bland annat Takizawa, Maughan och Arseneault (2014) nämner. 

Det känns som att när jag går igenom intervjuerna kommer jag, hela tiden, tillbaka till rädslan 

att hamna i samma situation som när de var yngre och även här ser jag denna rädsla. På ett 

sätt kan jag se ett undvikande beteende, de undviker att utsätta sig för situationer där de anser 

att risken är hög för de ska bli utsatta igen. Jag tror också att det kan finnas lite självhat, det 

gillar inte sig själva och tycker inte de är bra nog, så därför tror de att risken finns att de kan 

bli utsatta igen. Självkänslan finns inte riktigt där. Hall (2006) nämner att självkänsla och att 

kunna värdera sig själv är sämre hos många som utsatts för mobbning. Ruslana och Lena 

verkar ha ett hyfsat gott självförtroende, de kan känna en stolthet över det de åstadkommer, 

men blir aldrig helt nöjda med sig själva, det är nog här självkänsla saknas.  

Alexander sa att ett problem som han fick under mobbningsperioden och som fortfarande 

finns kvar är tics. Tics innebär att man har svårt att styra och hålla tillbaka vissa rörelser eller 

ljud och det är vanligt att man får det om man är spänd eller stressad (Vårdguiden, 2015).  

Det kan innebära att Alexander har svårt för att slappna av, det kan vara så att han jämt har en 

stress om att något kommer hända. Newman, Holden & Delville (2005) nämner att folk som 

utsätts för mobbning under högstadiet får i högre grad stressymptom. Alexander nämnde i 



 

 

 32 

intervjun att han blev fysiskt mobbad också, där han hamnade i slagsmål. Detta kan vara en av 

anledningarna till att har tics.  

Måns nämnde att de onda tankarna ej har fått ta över. Han har också nämnt att han ej upplever 

att han har några ”ärr” kvar (förutom dåliga betyg). Jag ställer frågandes till detta, eftersom 

jag tycker att han motsäger sig själv under intervjun. Han sa exempelvis under intervjun att 

han tänker på hur han klär sig och vilka kläder/produkter han använder, han sa att han har 

tillitsproblem, han väljer att skämta om det han varit med om med mera, som är vanligt enligt 

Olweus (1999). Så visst har han åtminstone sviter kvar. Han gör en hel del för att inte sticka 

ut. Jag tror att Måns påverkas av mobbningen än idag och att han har ”ärr” kvar från 

mobbningen, men att han lever i förnekelse. Han kanske sätter på ett ”tufft” yttre för att 

skydda sig själv från sorg och ångest, som även Newman, Holden och Delville (2005) nämner 

som vanligt. Han kanske intalar sig själv att ”jag är stark” eller ”jag har inte påverkats”, så att 

han inte ska må dåligt och känna sig glad och lycklig. Frågan är bara om han verkligen blir 

glad och lycklig om han alltid ”går runt” med en stress över att klä sig i rätt kläder eller 

liknande.  

 

Bearbetning  

Lindberg (2015) skriver att människor som utsatts för mobbning under sin skoltid, men som 

inte har haft möjligheten att bearbeta mobbningen löper större risk att som vuxen ha dåligt 

självkänsla, ha svårare att bygga relationer och ha svårare att lita på andra människor.  

 

Professionell bearbetning 

Charlotte, Lena och Alexander nämnde i sina intervjuer att de har försökt bearbeta 

mobbningen via professionell hjälp: 

 

”Jag har som sagt bott på behandlingshem i 3 år för att soc skulle "fixa" mig. Men det var 

inget fel på mig. Har varit med om väldigt mycket under den tiden för att jag rymde ifrån 

behandlingshemmen. Jag har gått hos psykolog till och från men det hjälper mig inte att 

bearbeta. Jag kommer aldrig att må bra på riktigt hur mycket jag än vill att jag ska må bra” 

(Charlotte)  

 

”Första gången jag kunde se allting utifrån och hur allt hade påverkat mig och den jag är 

idag var då jag blev sjukskriven... Då blev jag sjukskriven för att jag tillslut påbörjade att 

utveckla social fobi. Jag vågade inte gå ut och träffa människor. Jag ville bara ta mitt liv och 
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min dåvarande bästa vän hjälpte mig att få en samtalskontakt på sjukhuset… Jag kunde börja 

bearbeta saker på ett "sunt sätt" men då insåg jag också att jag försökt att bearbeta saker på 

ett "dåligt sätt" innan... Druckit mig alldeles för berusad många gånger…” (Lena) 

 

”Jag träffade en psykolog… och jag ansåg det inte alls hjälpte” (Alexander) 

 

Charlotte och Alexander verkar ha en ganska negativ erfarenhet av professionell hjälp, de 

upplever att det inte har hjälpt så mycket.  

Charlotte tror att hon aldrig kommer att må bra. Hon nämnde i intervjun att hon fortfarande än 

idag kan ta droger. Jag tror att eftersom hon har upplevt att professionell hjälp inte har hjälpt 

henne, så ”bearbetar” hon sina ”ärr” med droger. Drogerna blir, dock, bara en tillfällig lösning 

och hon får ångest och mår ännu sämre av det och det kan vara en av anledningarna till att 

hon känner att hon aldrig kommer må bra. Många av de ”ärr” som Charlotte beskrev att hon 

har, som exempelvis tillitsproblem, kan hon ha eftersom hon ej bearbetat sina ”ärr”, något 

som Lindberg (2015) nämner angående folk som ej bearbetat sin mobbning.  

Alexander berättade han varit hos psykolog, men att det inte har hjälpt. Det är möjligt att 

Alexander gått till en psykolog och upplevt att just denna psykolog inte har hjälpt honom på 

det sättet han hade önskat. Därför har han fått en dålig bild av psykologer.  

Lena har däremot en mer positivt erfarenhet av professionell hjälp. Hon känner att hon har lärt 

sig hur hon ska bearbeta sina ”ärr”, dock framkommer det i intervjun att hon fortfarande har 

”ärr” kvar. Det känns som att den professionella hjälpen har varit bra för Lena, men att hon 

fortfarande påverkas av mobbningen.  

 

 

Egen bearbetning  

Ruslana har bearbetat sin mobbning via egen bearbetning: 

 

”Eftersom jag valde att inte berätta för någon i familjen så har ju mobbningen egentligen 

funnits med mig hela tiden. Jag menar jag har ju en ganska stor s.k. hemlighet som familjen 

inte vet om. Och att ha det inom sig gör att det är och har varit svårt att bearbeta… Jag tror 

att enda sättet jag faktiskt bearbetat det på är genom att intala mig själv att jag vunnit mer än 

mobbarna gjort. Jag träffade en av mobbarna en gång på ett ställe för arbetslösa ungdomar, 

och kort därefter fick jag mitt första jobb. Jag kände att jag hade lyckats och kommit längre 

än honom” (Ruslana) 
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När jag frågade Måns angående bearbetning, så svarar han att han upplever att han inte har 

några ”ärr” från mobbningen.  

 

Ruslana sa att hon har haft svårt att bearbeta, eftersom hon inte har berättat något för familjen 

angående det hon erfarit. Ruslana kan fortfarande vara rädd för att såra sina föräldrar eller 

göra de ledsna. Hon sa, dock, att hon har kommit längre i livet än sina mobbare och att hon 

därav känner att hon bearbetat lite. Hon känner sig kanske inte längre sämre än sina mobbare, 

vilket kan ha gett henne ett bättre självförtroende.  

 

Måns nämnde flera gånger i intervjun att han upplever att han ej har några ”ärr” och sa därför 

att han ej behöver bearbeta något. Som jag tagit upp tidigare har han sagt emot sig själv under 

intervjun också, då han exempelvis tänker mycket på sin klädsel idag.  

 

Sammanfattning av analys 

Gällande hantering av mobbningssituationen, så nämnde de personer som berättade för 

skolan, att de ej fick det stöd de ville ha. Alla hanterande, dock, situationen på andra sätt och 

det som framkom där är många flydde från den jobbiga verkligenheten på olika sätt. Antigen 

genom att leva i en drömvärld, undvika skolan eller dra tillbaka anmälningar.  

 

Gällande påverkan, så fanns en påverkan som alla intervjupersoner nämnde, påverkan på 

tilliten. Många nämner att tilliten har påverkat deras relation till nya människor och vissa 

säger även att det har påverkats deras kärleksrelationer.  

 

Gällande bearbetning, så nämner tre av intervjupersonerna att de har sökt professionell hjälp 

för att bearbeta mobbning, två av dessa upplever att de inte fick hjälp med bearbetning, medan 

en tyckte att det hade hjälpt. En av intervjupersoner sa att hon bearbetat mobbning via 

personlig bearbetning, medan en tyckte att han ej behövde bearbeta något.  

 

5. Diskussion 

I detta avsnitt ämnar jag att diskutera metodernas för-och nackdelar och det resultat som 

framkommit i analysen.  
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Metoddiskussion  

Urvalsmetoden som jag använde mig av tyckte jag fungerade väl. Fördelarna med den 

metoden var att intervjupersonerna själva valde att medverka i studien och därmed visade en 

vilja att berätta om det de varit med om. Det nackdelen var att det var ganska få som hörde av 

sig. Jag la in ett inlägg på tre olika sidor/grupper på Facebook och det var enbart 5 stycken 

som hörde av sig. Det kan vara så att många inte orkade läsa mitt inlägg eftersom det var 

ganska långt. En annan anledning kan vara att många kanske kände att de ej ville prata om 

sina personliga och privata erfarenheter med en person de ej känner.  

 

Jag tycker att den intervjumetod jag använde mig av under denna studie hade sina för och 

nackdelar. Fördelarna med att intervjua via chatt var de svar som intervjupersonerna gav 

under chatten, kunde kopieras rakt av. Man behövde inte lägga ner tid på att transkribera 

något, vilket var mycket tidsparande. Sedan kunde man intervjua intervjupersonerna ”hur 

länge som helst” utan att behöva tänka på att intervjun blir för lång och ha en ”tidgräns”, 

eftersom man ej behövde tänka på transkriberingen. En till fördel med detta är att 

intervjupersoner i lugn och ro kunde svara på frågorna och svara utförligt. Detta gjorde så att 

intervjupersonerna kunde få komma på saker de ville ta upp i intervjun och därmed minskade 

risken för att de missade att berätta något. Nackdelar med denna intervjumetod är att  man ej 

kan höra tonen i rösten och se en persons kroppsspråk. En svårighet med denna intervjumetod 

var att man inte visste om intervjupersonerna svarat klart på en fråga eller inte, jag kunde se i 

början att de höll på att skriva något, medan ”försvann” det och det var svårt att veta om de 

fortfarande skrev eller om de var klara. Ibland svarade de på en viss fråga och fortsatte sedan 

skriva mer, men eftersom jag inte kunde om de höll på att skriva eller inte, antog jag att de var 

klara och ställa nästa fråga. Sedan var det ganska svårt att ge bekräftelse via chatt, jag 

upplevde att jag kanske skulle stressa upp intervjupersonerna om jag gav för mycket 

bekräftelse.  

 

Kvalitativ innehållsanalys tyckte jag var bra för min studie, då jag kunde kategorisera det 

intervjupersonerna nämnde och jämföra, vad intervjupersoner sagt om exempelvis kärleksliv, 

med varandra. Det negativa var att jag ibland inte visste i vilken kategori jag skulle skriva 

vissa saker eller hur långa citaten skulle vara.  
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Resultat diskussion  

Denna studie avsåg att öka förståelsen kring den påverkan som mobbning på högstadiet har på 

en persons vuxenliv.  

Utifrån det som framkommit i studien så kan jag dra slutsatsen att mobbning på högstadiet 

påverkar en persons vuxenliv. Alla intervjupersoner nämnde att tilliten till andra människor 

påverkats av den mobbning de utsatts för, även påverkan på utbildning, arbetsliv, kärleksliv 

och psykisk ohälsan har nämnts.  

Problemet kan ligga i skolans hantering av problemet. Alla intervjupersonerna nämnde i sina 

intervjuer att skolan gjort lite eller ingenting för att motverka den mobbning som de utsattes 

för. Många skolor har likabehandlingsplaner, där det finns en plan över hur mobbningen skall 

motverkas, trots detta utsätts många barn idag av mobbning. Jag tror att om personalen på en 

skola är mer uppmärksamma på när ett barn är utsatt, så kan det upptäckas tidigare och 

bekämpas. Lärare borde utbildas mer i antimobbningsarbete för att kunna veta hur och på 

vilket sätt de ska agera för att en elevs risk att bli utsatt för mobbning minskar.  Om fler 

skolor skulle uppmärksamma mobbning och förbättra antimobbningsarbetet, så kan många av 

de ”ärr”, likt det intervjupersonerna berättat om, undvikas.  

Det som måste nämnas är, dock, att detta är hur intervjupersonerna minns det, skolor kanske 

utförde åtgärder för att motverka mobbningen, men att intervjupersonerna inte minns eller såg 

det.  

Det jag kan se när jag läser intervjuerna är att det finns en rädsla för att hamna i en 

mobbningssituation igen, den rädslan tar sig i uttryck på olika sätt, men den finns där. Många 

av intervjupersonerna tänker exempelvis hur de klär sig, har svårt att lita på nya människor 

och när de är i relationer har de svårt att lita på partnern. Det känns som att denna rädsla styr 

deras liv. Vissa skulle nog mena att det sättet som intervjupersonerna handlar på är förståeligt, 

de vill inte hamna i samma situation igen. Samtidigt uppkommer frågan om att anpassa sig till 

majoriteten är det bästa sättet att undvika diskriminering. Kommer man sluta bli mobbad och 

diskriminerad så fort man börjar bära det senaste modet eller undviker situationer där man 

syns eller sticker ut? Ska vi människor sluta våga sticka ut och vara annorlunda, för att 

undvika att bli diskriminerade? Jag tror inte på den lösningen. En anpassning till majoriteten 

är ingen garanti för ett liv utan diskriminering. Det kan jämföras med killen med det 

”utländska” namnet som byter namn till ett ”svenskt” namn för att undvika diskriminering. 

Undviker han den verkligen? Mitt svar på den frågan är nog: Nja.  
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Hur mycket man än försöker anpassa sig till en viss grupp eller majoritet i ett samhälle, så 

finns alltid en risk för att du blir mobbad eller diskriminerad. Anpassar du dig till majoriteten 

kan minoriteten börja diskriminera dig eller så kan majoriteten tycka du är en ”wannabe”.  

När rädslan för att utsättas för kränkande behandling finns så är många redo att ”göra allt” för 

att undvika den. Undvika ett kärleksliv tror jag inte heller är en lösning. Oavsett vem du är 

eller var i världen du befinner dig så kan du träffa en människa som handlar på ett felaktigt 

sätt. Den risken ökar inte om du blivit utsatt för mobbning. Jag har förståelse för den rädsla 

som intervjupersonerna har och att de därav anpassar sig till majoriteten eller väljer undvika 

vissa relationer/situationer. Jag är, dock, osäker om den här ”taktiken” är effektiv. Jag tror att 

många tror att den är effektiv och att risken för att utsättas för kränkande behandling minskar. 

Frågan kvarstår, dock. Hjälper denna ”taktik” eller är det bara en illusion och ett sätt att lura 

sig själv om att det kan hjälpa? 

 

 

 

6. Fortsatta studier 

Fortsatta studier inom mobbning tror jag är viktigt och relevant. Kunskapen kring mobbning, 

dess effekter och orsaker behöver belysas och tas upp mer på agendan.  

 

Jag tror att det skulle vara intressant att undersöka vidare om skolans ansvar i en 

mobbningssituation. Många av intervjupersonerna i denna studie nämner att skolan ej utfört 

eller utfört väldigt få åtgärder för att bekämpa mobbningen. Därför anser jag att det skulle 

vara intressant för fortsatta studier att undersöka hur skolan handlar när en 

mobbningssituation uppstår.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

1. Berätta om tiden du blev mobbad 

2. Berätta om och i så fall hur du hanterade situationen 

3. Kan du berätta om du har gjort något speciellt för att bearbeta mobbningen.  

 

 

Bilaga 2. Informationsbrev/inlägg 
 

Hej!  

Mitt namn är Omid Rashidi och jag pluggar 6:e terminen på Socionomprogrammet på 

Mittuniveristetet i Östersund.  

Jag skriver en C-uppsats som handlar om vilken påverkan mobbning på högstadiet har på en 

persons vuxenliv. Jag gör en kvalitativ studie och jag kommer att intervjua folk som blivit 

utsatta för mobbning och söker nu personer att intervjua. 

Här kommer lite information om intervjuerna: 

Intervjuerna kommer att ske via chatten här på Facebook. Du som väljer och delta i min studie 

måste ha fyllt 18 år, känna att du har börjat ditt vuxenliv och måste ha varit utsatt för 

mobbning under din högstadietid. Ditt deltagande är självfallet frivilligt och du har rätt att dra 

tillbaka ditt deltagande eller avbryta intervjun när som helst. 

Genom att delta i studien så ger ni ert samtycke. Den information som samlas in om er, 

kommer enbart att användas för studien och ej användas för något annat ändamål. 

All information kommer att förvaras utom räckhåll för andra och kommer att förstöras inom 

tre månader efter studien. Deltagarna i studien kommer att vara helt anonyma. 

För att säkerställa att era svar blir så bra som möjligt, så har ni möjligheten att ändra era svar. 

Ni har 3 dagar på er (efter att intervjun har ägt rum) att meddela mig om det är något som ni 

vill ändra i era svar eller liknande. 

Är du intresserad av att delta i studien? 

För att ni ska kunna ha möjligheten att vara så anonyma som möjligt så kan ni, om ni är 

intresserade av att delta i studien, maila mig på: omra1300@student.miun.se eller enbart 

skicka ett PM här på Facebook.  

Men det går självfallet även bra att skriva en kommentar på detta inlägg om man så önskar. 

Har ni andra frågor, så kan ni kontakta min handledare Birgitta Forsberg: 

Birgitta.Forsberg@miun.se 

 

 


