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Sammanfattning                                                                                                                                          

I denna min uppsats har jag använt mig av Hermeneutiken som grund och den hermeneutiska 

spiralen vid studiens analys. Denna studie handlar om fenomenet mobbning som är ett stort 

samhällsproblem än idag. Jag har intervjuat fyra kvinnor som blivit utsatta för mobbning i sitt 

liv som har fått dela med sig av sina upplevelser. Jag har även använt mig av två bloggar med 

individers egna berättelser och upplevelser av mobbning. Fokus i studien är på sociala 

interaktionen som sker vid mobbning. Individer som uppmärksammas i forskningen är den 

utsatte, dem som mobbar och även klasskamrater. Centralt i studien är hur denna sociala 

interaktion där mobbning sker sedan formar individens självbild under tiden mobbning sker 

och längre fram i deras liv. Uppsatsen lyfter fram stigmatisering då det visar sig vara 

återkommande och förknippat med mobbningen i den sociala interaktionen och även den inre 

självbilden. Resultatet av studien visar hur det existerar en yttre stigmatisering av individen. 

Denna stigmatisering förändrar den sociala identiteten hos individen till att förminska sig 

själv i sociala sammanhang och den formar även individens självbild till två olika delar. Det 

existerar en positiv autentisk sida och en självstigmatiserande sida av självbilden.  

Nyckelord: stigmatisering, mobbning, social identitet, självbild, avvikare, Becker & Goffman, 

hermeneutik 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Uppsatsen börjas med en inledning, där jag redovisar bakgrundsfakta om fenomenet 

mobbning, hur utbrett det är i samhället och vad mobbning betyder. Även information om hur 

mobbning påverkar individen mer djupgående. Inledningen avrundas med att förklara vad min 

motivering med själva uppsatsen är, att föra fram den mobbade individens upplevelser om 

självbilden samt undersöka den sociala interaktionen där mobbningen sker och samverkan 

mellan dessa. Sedan kommer tidigare forskningen där jag redovisar hur forskningen ser ut 

inom områdena mobbning, stigmatisering och självbild som följs med en lucka i forskningen. 

Därefter går jag in på den teoretiska begreppsliga ramen där jag använder mig av Beckers 

stämplingsteori och Goffmans Stigma, med fokus på vissa särskilda begrepp i linje med min 

uppsats. Därefter kommer metod med en motivering till varför jag valde Hermeneutiken, 

metodens grunder och min förförståelse av mobbning. Jag redovisar även hur jag gick tillväga 

vid urvalet och diskuterar datainsamlingen, bland annat Gadamers genuina konversation. 

Sedan för jag en diskussion om hur analysen gått tillväga och hur mina teman växte fram. I 

slutet av metod delen diskuteras etiska överväganden. Vid resultatdelen redovisas först den 

preliminära tolkningen och två huvudteman samt underteman. Därefter presenteras den 

fördjupade tolkningen där mina deltagares uttalanden kopplas till mina teman samt en 

tolkning med hjälp av Goffman och Beckers teorier. Sist i analysen presenteras min 

huvudtolkning ”den yttre stigmatiseringen och två sidorna av självet”. Uppsatsen rundas av 

med en diskussion, där jag diskuterar mitt resultat i koppling till frågeställning, teoretisk 

referensram och tidigare forskning. I slutet av uppsatsen för jag även fram självkritik och 

reflektion.  
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1 INLEDNING  

                                                                                                                                             
Det var en onsdag som den 13 åriga Odin begick självmord. Vad i hela världen kan få en 13-

årig pojke att vilja avsluta sitt liv utan att ens ha hunnit påbörja det? Svaret är mobbning 

(Aftonbladet, 2014). Mobbning är något som ofta sker i dagens samhälle. Det är extremt 

viktigt att uppmärksamma, nå mer förståelse och kunskap om, Vilket är min motivation till 

den här studien genom berättelser från den utsatte individen. 60 000 individer blir utsatta bara 

under detta år av mobbning (Friends, 2017). Det är en väldigt stor siffra, som orsakar 

utsatthet, lidande och hinder i människors liv. Även detta ledde mig till intresset att 

uppmärksamma fenomenet mobbning och speciellt lyfta fram individen som är utsatt genom 

att skriva en uppsats om individens upplevelser om mobbning. Mobbning kan innebära att en 

individ kan utsättas för fysisk mobbning, exempelvis att bli slagen, verbal mobbning eller 

psykisk mobbing som innebär elaka uttalanden riktad mot individen (Friends, 2017). Enligt 

Umo (2017) kan det även betyda att den utsatte blir exkluderad från gruppen, blir utsatt av nät 

hat och helt enkelt blir behandlad på ett orättvist och negativt sätt (Umo, 2017). Hallberg 

(2016, s.35) menar att en annan definition av mobbning kan vara då personer flertalet gånger 

agerar kränkande mot den utsatte i utsträckande tid (Hallberg, 2016, s.35).  

Man kan tala om en slags gemensam bild eller generalisering om ”vad” en mobbare och en 

mobbad individ är. Mobbaren uppfattas ofta vara ”skurken”, den hemska och den mobbade är 

ett offer, rädda och försvarslösa (Frånberg & Wrethander, 2011, s.11). Är det verkligen så? 

Frånberg & Wrethander (2011, s.11) menar att dessa ”konstruktioner” av hur en mobbare 

eller mobbad är kan forma individens självbild (Frånberg & Wrethander, 2011, s.11). 

Mobbning kan enligt Frånberg & Wrethander (2011, s.13) tolkas som en social konstruktion. 

När en lärare exempelvis väljer att se förbi mobbning, medverkar de till att bilda mobbningen 

i fråga. Det är något vi skapar tillsammans i sociala interaktioner (Frånberg & Wrethander, 

2011, s.13). Friends (2017) framför även att mobbning ger den som drabbas smärta, sorg och 

lidande. Individerna skadas djupgående, något som kanske kommer finnas inom dem föralltid. 

Detta leder i sin tur till att samhället kommer behöva betala flera miljarder kronor på grund av 

mobbning (Friends, 2017). Varför blir vissa individer i samhället mobbade och kränkta men 

vissa inte? Enligt Friends (2017) är en gemensam nämnare ”att vara annorlunda”. Annorlunda 

definieras här i relation till normer. Följer ett barn inte dem rådande normerna kan hen bli 

mobbad eller kränkt (Friends, 2017).  

Med detta till bakgrund angående mobbning, uppstod det för mig nästan givet att lägga fokus 

på den utsatte individens perspektiv, men även lägga fokus på själva sociala interaktionen 

som sker under mobbning för att få en så omfattande bild som möjligt av fenomenet. Det 

finns vetskap om att individen får uppleva kränkningar, exkludering, lidande och orättvisa. 

Till bakgrund av detta växte en nyfikenhet om vad som sker med individens självbild och 

sociala identitet under mobbningen men även efter den avtagit. För att ta ett 

socialpsykologiskt perspektiv av studien vill jag lägga fokus inte bara vid relationen mellan 

den mobbade individen och dem som utsätter denna för mobbning utan även rikta ljus mot 

individens inre i relation till det som händer utanför denna. Mobbning är ett 

socialpsykologiskt problem i samhället som kommer att belysas i denna undersökning.  
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2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING  

Syftet med denna studie är att belysa fenomenet mobbning både på det yttre planet, det vill 

säga i sociala interaktioner och det inre planet, det vill säga individens självbild.  

Motiveringen till varför jag väljer att undersöka både hur mobbning ser ut i sociala 

interaktioner och individens inre självbild är för att mobbning är ett komplext problem som 

kan innebära en samverkan mellan dessa. Tidigare forskning om mobbning är omfattande och 

belyser både de yttre och inre aspekterna av fenomenet. Som inledande beskrivs detta som ett 

stort samhällsproblem där oerhört många individer blir utsatta och påverkade av mobbning. 

Även om tidigare forskning är omfattande och problemet lyfts fram i till exempel politiska 

debatter, kvarstår problemet än idag. Dessutom vet vi mindre om hur mobbning påverkar 

individernas självbild på lång sikt flera år efter den period de har blivit utsatta för mobbning. 

Det är därför mitt syfte att både undersöka hur fenomenet mobbning ser ut idag på ett 

djupgående plan där mitt främsta fokus ligger i den subjektiva upplevelsen av självbilden 

(men även den yttre sociala interaktionen där mobbning sker) och att undersöka hur 

mobbningen bidrar till hur individernas självbild ser ut längre fram i livet.  

Min huvudfråga lyder: 

Hur uttrycks sociala interaktioner i mobbning och hur upplever den mobbade självet?  

För att kunna besvara denna fråga ställer jag två underfrågor. Den första frågan berör sociala 

interaktioner och kommer ställas både i relation till de som mobbar och den som blir mobbad: 

- Hur bemöter och reagerar individer i situationer där mobbning sker? 

Den andra frågan berör den mobbades upplevelse av självet: 

- Hur ser självbilden ut hos den mobbade den period mobbningen sker och längre fram i 

livet? 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

Vid sökning av tidigare forskning använde jag mig av Sociological abstract och Swepub från 

Mälardalens högskolas databas. Jag använde mig av sökorden stigma, identity & bullied vid 

sökning på databasen Sociological abstract. Samt av sökorden stigma, mobbning och identitet 

vid databasen Swepub. Dessa sökord valdes för att hitta artiklar som berör mobbning och 

även individens självbild. Jag hämtade artiklarna den 26-27 mars och 1 april 2017.                                                                                                   

3.1 Sociala interaktionen och formandet av självbilden 

Thornberg (2015, s.2-3) gör en studie med metoden Grundad teori och Etnografiskt 

tillvägagångssätt (Thornberg, 2015, s.2-3). Något som syntes i materialet var att klassen 

tillsammans skapade en bild att ”den mobbade” var stigmatiserad & annorlunda. Det skedde 

exempelvis då mobbarna gång på gång pratade illa om den mobbade. (Thornberg, 2015, s.5). 

På grund av mobbning skapade eleverna en föreställning av den mobbade där inget annat 

förutom elevens ”dåliga” sidor syntes för klassens elever. Även om den mobbade hade andra 

positiva sidor, vilket ledde till att klassen avstod med att umgås med hen rädda att själva 

förknippas med den mobbades kända egenskaper (Thornberg, 2015, s.8-9). På grund av 

mobbningen visade resultatet en påverkan på identiteten. Individen kände sig ibland 

annorlunda, ibland normal. En pendling av hur individen identifierade sig själv skedde fram 

och tillbaka bland dessa två. Den mobbade individen hade en självbild av båda delarna. Då 

individen kände sig i linje med vad Thornberg kallar den ”avvikande identiteten” det vill säga 

annorlunda, gav det upplevelser av att inte duga och inte ha något värde. Medan den ”normala 

identiteten” det vill säga att uppleva sig som att tillhöra den normala gruppen och inte skilja 

sig eller sticka ut från gruppen, gav positiva upplevelser. Då individen får höra att hen är 

annorlunda, tar hen även åt sig denna bild och upplever sig som annorlunda (Thornberg, 

2015, s.9-11).  

I en annan kvalitativ studie om mobbning av Thornberg, Halldin, Bolmsjö & Petersson (2013, 

s.2-3) användes även Grundad teori där forskarna intervjuade elever i åldern sjutton till 

trettiofyra (Thornberg, Halldin, Bolmsjö & Petersson, 2013, s.2-3). Ett återkommande 

mönster av datamaterialet var att vid början av mobbningen, utpekades individen som 

annorlunda i relation till klassen genom att en elev sa något kränkande till den mobbade.  

”Fas två” bestod av begreppet dubbel-offerskap. Detta offerskap skedde dels på ett åskådligt 

eller offentligt sätt genom interaktioner mellan klassen och individen. Detta innebar att den 

mobbade blev utsatt för olika kränkningar om och om igen, som formade samt reproduerade 

den mobbade individens position som ”offer” bland skolans elever. Det andra 

”offerskapandet” formades genom att den mobbade också förstod och upplevde denna 

föreställning inom sig. Analysen visade att även den mobbade upplevde sig vara avvikande i 

gruppen. Tillhörande upplevelse till detta var att känna sig annorlunda, inte normal eller olik 

de andra i gruppen. Denna subjektiva upplevelse var en rädsla att felet är hos sig själv och att 

hen faktiskt besitter ett stigma (Thornberg, Halldin, Bolmsjö & Petersson, s.5-7).  

Även sociala identiteten förändrades. Individen lärde sig att använda flera mekanismer som 

skydd för mobbarnas agerande, en av denna vid namn ”självhämmande”. Här avvek individen 

från interaktioner i skolan, deltog så lite som möjligt för att synas så lite som möjligt det vill 

säga för att undvika mobbningen. Utöver detta förändrades individen av mobbningen genom 
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att hen såg ner på sig själv, såg sig själv som värdelös och tilliten hos sig själv blev svagare. 

Det innebar även att självkänslan blev omruskad och sämre, vilket ledde till att den mobbade 

individen med tiden (längre in i mobbningen) anammade mobbarnas bild av hen som sin egen 

(Thornberg et al., 2013, s.7-8). När individen längre fram i livet inte är utsatt för mobbning 

längre, ligger fortfarande vissa spår kvar hos hen. Nästan alla i studien hade fortfarande en 

svagare del av ”inre offerskap” kvar inom sig (Thornberg et al., 2013, s.10-11).  

3.2 Att bära på ett stigma 

I en studie av Mathias, Kermode, San Sebastian, Koschorke & Goicolea (2015, s.3-5) där 

forskaren intervjuat människor med psykisk ohälsa visar att omgivningen, till och med 

familjen, distanserar sig från personen med ett stigma, på grund av sin sjukdom. 

Distanseringen kan innebära ett avstånd till att umgås, som leder till en känsla av sorg, 

nedstämdhet och utanförskap. De i studien visade även upplevelser av social isolering. 

Exempelvis upplevdes isolering på grund av att bekanta avstår helt att träffa personen, som 

tidigare skedde regelbundet (Mathias, Kermode, San Sebastian, Koschorke & Goicolea (2015, 

s.3-5). Individen i besittning av den mentala ohälsan, upplevde att familjen såg dem utan 

värde på grund av sjukdomen, som inte upplevdes förut. De flesta individerna gav även en 

bild av att inte få ”vara med” och att exkluderades. Dock gav de även en bild av att ibland få 

”vara med”. Resultatet visar att individerna i större omfattning har en känsla av att 

exkluderas. I mindre omfattning har de en känsla av att inkluderas och ibland båda delarna 

samtidigt (Mathias et al., 2015, s.6-7).  

3.3 Motstånd av stigmatiseringen 

I en studie med fokus på stigma intervjuar Orne (2013) homosexuella individer och använder 

sig av begreppet ”skottlinjen” för att beskriva ett specifikt tillstånd som uppstår i interaktion 

med andra. Det innebär att en stigmatiserad individ upplever en press att behöva förklara sig 

till personen hen interagerar med. Detta på grund av att individens identitet ifrågasätts, inte 

fullkomligt accepteras och att hen känner sig obekväm i interaktionen. Den stigmatiserade 

individen känner sig här varken hundra procent accepterad eller rädd att möta extrem 

fientlighet, hen är i mitten av dessa poler i interaktionen (Orne, 2013, s.240).  

Studien visar att det finns vad Orne kallar för ”Dubbel medvetenhet” som betyder att 

individen har två ”medvetande”. Den ena medvetenheten gör att individen kan se hur 

omgivningen upplever avvikelsen och dem personerna med avvikelsen. Den andra 

medvetenheten gör att de kan visa motstånd mot stigmatiseringen, vilket hjälper dem att 

hantera sin identitet (Orne, 2013, s.234). Vid en sådan händelse (att en stigmatiserad individ 

befinner sig i skottlinjen i en interaktion) kan det dubbla medvetandet hjälpa individen att 

skyddas och stänga av omgivningens fördomsfulla press, ifrågasättande, stigmatisering och ej 

fullkomliga accepterande. De kan då följa sin inneboende syn av sin avvikelse och förbise 

omgivningens, vilket även hjälper individen att på egen hand (utan omgivningens 

stigmatisering) styra sina följande handlingar i interaktionen (Orne, 2013, s.242).   

Studien fick fram ett resultat vid namn att ta kulan. Ett exempel är att en stigmatiserad individ 

inte bryr sig om att skyla sitt stigma, utan vill representera och uppmärksamma detta. Vilket i 

sig visar på en viss acceptans, trygghet, stolthet och självsäkerhet av individen och sitt stigma. 

Det kan vara en vilja att göra motstånd för att andra med samma stigma ska våga använda sitt 
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dubbla medvetande och stå emot stigmatiseringen. Studien visar att inte alla som är medvetna 

om allmänhetens stigmatisering av individerna, väljer att vika sig utan står upp och visar sitt 

riktiga jag, sitt stigma (Orne, 2013, s.243).  

En studie av Opsal (2011, s.135) studerar villkorligt frigivna kvinnor som tidigare suttit i 

fängelset och varit dömd som en grov förbrytare och precis kommit ut (Opsal, 2011, s.135). 

Vid intervjuerna, uttalade kvinnorna sig som att de förnekade eller sa emot den stigmatiserade 

bilden som omgivningen har om ”förbrytaren” och att detta inte var kvinnornas personliga 

självbild. De sämre egenskaperna som kommer med stämplingen ”fånge” som exempelvis att 

individen är farlig, var inget de tillskrev sig själv i konversationerna i studien. Individerna i 

studien identifierade sig inte med avvikelsens ”förutfattade tillskrivande” och gjorde motstånd 

av detta samt ville inte låta sig påverkas av omgivningens negativa bild av människor i 

fängelset och stigmat (Opsal, 2011, s.147). Detta skedde med motstånds-tänkande. Exempel 

på detta är då före detta förbrytare förnekade skillnaden mellan sig själva och omgivningen 

utanför, det vill säga de som inte suttit i fängelse eller blivit ”fällda” för brott. Det vill säga att 

kvinnorna ser sitt felaktiga agerande som okej för att de jämställer sig med ”vanliga” 

människor, samtidigt som de skyddar sig mot en negativ syn av sig själv. Med motståndet av 

stigmat omskapar och förändrar individerna identiteten i linje med ”dem normala i 

omgivningen” och uppfattar sig likvärdig som och på lika nivå som de, samt ser sig tillhöra 

den större gruppen i samhället (Opsal, 2011, s.148-149).  

3.4 Sociala identiteten 

Vickers (2007, s.223) forskning är en Autoetnografi som kretsar kring författarens egna 

historia då hon blev utsatt för mobbning från sin chef vid jobbet. Det hon gör är att titta 

tillbaka på gamla anteckningar skrivna under den tiden, som hon analyserar med hjälp av 

begreppet ”meningsskapande”. Vickers (2007, s. 234-235) studie visar en förändring av 

individens beteende, på grund av mobbningen, till ett annat beteendemönster än det som var 

innan mobbningen. Exempelvis att författaren visat en passiv-aggressiv sida.  

Identiteten omformades och påverkades på grund av upplevelsen av konstant mobbning av sin 

chef. Exempelvis agerade den mobbade provocerande mot sin chef för få aningen kontroll och 

möjlighet till att orka fortsätta befinna sig i den situationen (ett annorlunda beteendemönster 

än innan mobbningen). Arbetsmiljön och arbetskamraterna normaliserade mobbning och såg 

detta som ganska ”accepterat”. Vilket gjorde det möjligt för mobbningen att fortsätta och även 

förändra den mobbade individens agerande och identitet, i linje med denna normalisering av 

mobbning i gruppen (Vickers, 2007, s.234-235).  

3.5 Mobbningens långsiktiga påverkan 

I artikeln av Lutgen-Sandvik (2008,s. 97) är intresset på individer som utsatts för mobbning 

vid arbetsplatsen och hur deras ”intensiva läkande, identitetshantering” ser ut (Lutgen-

Sandvik, 2008, s.97). I studien framförs vad författaren kallar för ”efter mobbningen” då 

individerna inte längre blev utsatta för mobbning. Här gick individens identitet och självbild 

sakta men säkert mot ett läkande. Dock visar studien att vissa individers identitet påverkades 

negativt, då självförtroende förstördes och inte uppleves finnas kvar hos individen på samma 

sätt.  (Lutgen-Sandvik, 2008, s.110). Eftersom en individs jobb kan ses som en del av 

individen och upplevs som en del av självbilden, påverkades den mobbade individens 
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självbild negativt efter att individen ”förlorat” den delen av sig själv och en känsla av att inte 

veta vem man är eller att uppleva självbilden som helt tom vid saknad av denna del av 

identiteten. 

Att bygga upp en god självbild igen var möjligt, men det tog lång tid. Detta innebar att 

individens självbild utvecklades och att individen själv såg mobbningshändelserna i positivt 

och förändrat ljus. Det vill säga, händelserna förändrade individens självbild i en positiv 

riktning. Individen kunde bland annat vara starkare i sig själv än tidigare. (Lutgen-Sandvik, 

2008, s.111). Alla individer klarade dock inte av att ”hantera” eller omskapa identiteten som 

det övre diskuterade. Det vill säga att mobbningen förstört allt för dem, gjort att de inte längre 

tror på sig själva och gett en känsla av att självbilden är en enda röra, en ovisshet och 

osäkerhet (Lutgen-Sandvik, 2008, s.112).  

3.6 Sammanfattning & lucka i tidigare forskning 

I studien av Thornberg visade resultatet att klassen tillsammans skapade bilden av den utsatte 

som att denna var annorlunda. Detta gjorde att klassen endast såg den mobbade individen i 

ljuset av sitt stigma, vilket gjorde att klassen ignorerade att umgås med den stigmatiserade, 

rädda att själva bli sedda med samma egenskaper. Studien visar att identiteten hos den utsatte 

påverkades av mobbningen så att denna kände sig annorlunda. Här visade det sig att ett yttre 

offerskap av individen som offer skapades och omskapades av klassen, vilket även den 

mobbade upplevde som ett ”inre-offerskap”. Självbilden blev mer negativ och med tiden 

upplever den utsatta denna bild som sann. Även den sociala identiteten förändrades av 

mobbningen, i form av att inte vilja synas i omgivningen. Studien visade även att det 

fortfarande fanns spår av ”det inre offerskapet” hos den utsatte längre fram i tiden. 

Studien av Vickers gav resultatet att en individ som blivit mobbad vid jobbet kan få ett 

annorlunda beteendemönster på grund av detta. En orsak till förändringarna som skedde hos 

individen (identiteten och beteendet) och mobbningens existerande, visade sig i studien kunna 

vara själva arbetsmiljöns och arbetskamraternas normalisering av mobbning.  Mathias et als 

studie visade att den stigmatiserade individen både har en känsla av att exkluderas i sin 

tillvaro vilket var den vanligaste känslan, och av att inkluderas. En stigmatiserad individ kan 

enligt studien också uppleva att omgivningen ser på hen utan värde, eller att de distanserar sig 

från hen vilket leder till en känsla av utanförskap och social isolering.  

Forskningen av Orne framförde att det finns stigmatiserade individer som trots att de är 

medvetna om denna stigmatisering ändå står upp för vem de själva är och visar sitt riktiga jag. 

Studien visar att en stigmatiserad individ kan välja att visa och uppmärksamma stigmat för att 

andra ska våga göra samma sak, nämligen att kunna se hur omgivningen upplever de 

stigmatiserade (med ena medvetandet) men samtidigt göra motstånd mot denna stigmatisering 

(med det andra medvetandet) – för att lättare hantera sin identitet. I studien av Opsal får vi 

även se hur en stigmatiserad individ som får möta omgivningens negativa förutfattade 

meningar om den stigmatiserade, förnekar denna bild till sig själv och inte alls ser sig själv ha 

denna självbild. De klarade av att göra detta med hjälp av ”motståndstänkande” som även gör 

att den stigmatiserade omskapade och förändrade sin till en självbild som sammanstämmer 

med ”de normalas” och även får dem att se sig som jämställda med ”vanliga människor”.  

Vid Lutgen-Sandviks studie ser vi hur en individs identitetshantering kan utspela sig efter hen 

varit mobbad. Att deras identitet och självbild påverkades negativt och självförtroendet kunde 

vara i botten på grund av detta samt att individen kände sig ha ”förlorat” en viktig, stor del av 
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sin självbild.  Resultatet visade att personen som blivit utsatt för mobbning efteråt inte alltid 

klarade av att hantera identiteten, utan att självbilden förstördes helt, blev splittrad och inte 

gick att laga. Dock visade resultatet även att individen ibland kunde bygga upp och få en ny, 

god självbild efter mobbningen, det vill säga att förändra självbilden i en positiv riktning på 

grund av mobbningen och laga den igen även om det inte gick över en natt.                                                                                                                        

Nu till lucka i forskningen. Tidigare forskningen visar att den mobbade individen bemöts 

utifrån som en stigmatiserad/annorlunda person och att individen då i många fall tar in denna 

till sin egen bild och ser sig som annorlunda eller stigmatiserad. Identiteten och självbilden 

visar sig formas till det sämre av mobbningen. Det finns kunskap om vad som sker med den 

mobbade individens självbild och att denna stigmatiserar sig själv eller på andra sätt får en 

sämre självbild. Jag vill med min studie dock fylla en lucka här genom att undersöka 

självbilden ännu en gång och se om jag kan bidra med något nytt inom detta område. 

Kommer jag även få resultatet att en mobbad individ upplever en självstigmatisering och 

sämre bild av sig själv under mobbningen som majoriteten av den tidigare forskningen visar 

en bild av, eller kan jag få fram något om hur individens självbild ser ut under mobbningen 

som skiljer sig eller ökar denna kunskap?  

Det finns mycket angående självbilden och identiteten i tidigare forskning. Det som sker med 

identiteten och självbilden efter mobbningens period kan tyckas behövas utforskas mer vilket 

jag med min studie kan bidra med ännu mer kunskap om hur självbilden upplevs hos 

individen långt efter mobbningen. Eftersom det sker en självstigmatisering hos individen 

under själva mobbningens period enligt min tidigare forskning skulle det vara intressant att 

undersöka om denna självstigmatisering även existerar långt efter mobbningen avtagit? Jag 

vill även med min forskning fylla en lucka genom att undersöka samverkan mellan den yttre 

sociala interaktionen där mobbningen sker och den inre självbilden för individen. Att lägga 

fokus på både den sociala aspekten av mobbning och den inre subjektiva i en och samma 

studie för att få en lite mer helhetsbild vilket kan tyckas saknas att uppmärksammas i tidigare 

forskningen. Dessa två studier visar även hur denna sociala interaktion påverkar individens 

självbild vilket kan kopplas till min frågeställning om individens självbild under mobbningen.  
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4 TEORETISK REFERENSRAM  

Jag har valt att använda mig av teorin Stigma, av Goffman och Stämplingsteorin av Becker. 

Detta eftersom jag det berör ämnen som stigma, stämpling och avvikelse, vilket passar bra vid 

en studie som handlar om just mobbning, en individ som på något sätt kan beröras av dessa 

typer av begrepp, samtidigt som böckerna även belyser individens självbild och sociala 

interaktioner, vilket även finns med i min frågeställning.   

4.1 Beckers stämplingsteori  

En människa kan bli sedd som ”utanförstående” då denne bryter en skapad regel i sociala 

sammanhang (Becker, 2005, s.17). Ett exempel kan vara att en grupp tjejer i en skolklass har 

ett rykte av att vara ”de coola” tjejerna som inte umgås med ”de töntiga” tjejerna. Om en av 

”de coola” tjejerna väljer att exempelvis prata med en av ”de töntiga” tjejerna, kan ”de coola” 

tjejerna se detta som ett regelbrytande och se individen som utanförstående. Becker (2005, 

s.24) menar att det är gruppen som avgör vad som är ett felaktigt beteende, det vill säga en 

avvikelse (Becker, 2005, s.24). menar att det är gruppen som avgör vad som är ett felaktigt 

beteende, det vill säga en avvikelse. Avvikelsen konstrueras av gruppen och även stämpeln att 

någon är en avvikare, med andra ord utanförstående. (Becker, 2005, s.22).  

Den avvikande dans musikerns karriär                                                                                      

Becker framför i sin teori utanför avvikandets sociologi, den avvikande dans musikerns 

karriär. Han menar att dans musikern har ett dilemma i sin karriär och ett ”hinder”, nämligen 

de människor som befinner sig utanför gruppen, som vill ta ifrån musikern sin konstnärliga 

frihet och kontrollera så att dem spelar i linje med vad dem vill höra, vilket såklart speglar 

samhällets normer av musik, något som dans musikern egentligen inte vill spela innerst inne 

(Becker, 2005, s. 93). Att hålla kvar vid musikerns frihet är dock väldigt kämpigt, Därav ger 

många musiker efter en del av sin frihet och ger istället sina lyssnare vad de vill höra, det vill 

säga musikern ger efter för omgivningens kontroll. Becker identifierar två typer av musiker, 

den som följer sin egen vilja och frihet; Jazz-musikern som spelar jazz trots att publiken ser 

detta som ”fel” eller avvikande musik. Den andra musikern är den kommersiella musikern 

som följer samhällets ”normer” och ger publiken det dem vill ha. Vill en musiker lyckas i sin 

karriär, bli populär, omtyckt och framgångsrik av människor gäller det att se förbi friheten (att 

spela jazz) och spela kommersiellt. Men värdet för jazzmusikern är oavsett vara sig själv.  

Människans karriär kan alltså här ta olika riktningar och utspela sig på olika sätt, utefter vilket 

val hen tar. I början av karriären värderas jazz och konstnärlig frihet högst men längre fram i 

karriären uppstår detta dilemma mer och mer. Antingen måste musikern ge ifrån sig 

”friheten” att spela det hen vill som ökar möjligheten att bli framgångsrik, eller tvärtom, välja 

att ha friheten som innebär att bli mindre omtyckt och framgångsrik av allmänheten. (Becker, 

2005, s. 97-99). Det som tar en människa in på början av spåret av avvikarkarriären är då hen 

gör något som överträder en regel. Som exempelvis då jazzmusikern väljer att spela jazz trots 

att omgivningen ser detta som fel. När en individ gör detta kan det dock vara för att denna 

inte visste att denna regel gällde (Becker, 2005, s.35). När personen avslöjas som avvikare, i 

början av karriären, har denna en chans att avbryta avvikarkarriären och inte gå ännu djupare. 

Vilket ger en chans att få tillhöra gruppen igen och bli bemött som en värdig medlem. Det vill 

säga jazzmusikern kan välja att sluta spela jazz och istället spela den accepterande 

kommersiella musiken. En avvikande person kan det vill säga kämpa för att gå ur sin 

avvikelse och bli ”normal” igen. Tar personen däremot avvikar-vägen och fortsätter spela jazz 
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(bryter mot en allmän regel) stängs denna dörr och hen blir dåligt bemött (Becker, 2005, s.43-

44). Då en människa stämplas till en avvikare som jazzmusikern i detta fall, påverkar detta 

även hennes sociala identitet och även hennes självbild. Framförallt påverkas hur andra 

uppfattar hen och bemöter hen (som en avvikare) och andra kan bemöta personen efter 

skällsord, exempelvis som ”psyko” (Becker, 2005, s.39). Becker menar att när en spelare går 

den kommersiella ”vägen” och faller för det yttre trycket, kan hen förändras till att bli en 

annan människa än hen var i början av karriären (konstnärlig jazz-spelare till kommersiell 

spelare). Att denna karriärsutveckling alltså även påverkar musikerns självbild (Becker, 2005, 

s.100).  

Utanförstående                                                                                                                               

Becker (2005, s.17-18) framför i sin teori att människor som interagerar tillsammans även 

skapar specifika regler just för deras grupp, om en medlem i gruppen går emot regeln i fråga, 

sviker hen gruppen och kan bli en stämplad utanförstående individ. I gruppen kan även 

medlemmarna tillsammans jobba för att uppehålla och kontrollera reglerna så ingen bryter 

reglerna. När en individ bryter mot en regel, kan hen dock acceptera att hen gjorde faktiskt 

var fel (2005, s.17-18).  Becker (2005, s.22) framför att avvikelse är något som konstrueras av 

sociala grupper. Då dem konstruerar regler och individen bryter mot regeln kan handlingen 

ses som en avvikelse och individen stämplas som utanförstående av gruppen (Becker, 2005, 

s.22). Ett av ”stegen” för att en individ ska stämplas som avvikande och sin handling likaså, 

är att pekas ut offentligt för sitt regelbrytande - att detta är fel. En individ kan bryta mot en 

grupps regler, men ändå inte stämplas som att ha gjort någon avvikande handling, om ingen 

gjort det ovanstående (pekat ut offentligt) (Becker, 2005, s.24-25).  

4.2 Goffmans Stigma 

                                                                                                                                 
Goffman menar att då en individ träffar låt säga en 19 årig tjej som är överviktig så kan den 

personen ”få en insikt” att hen inte riktigt ser ut som ”majoriteten” av yngre kvinnor i 

samhället. Det gör att individen får en uppfattning av denna tjej som mindre värd och att 

individen nu har ett stigma. Personen har en bild av hur denna människa ska agera eller se ut, 

går hen emot detta händer det ovanstående (Goffman, 2014, s.10). Personen som bär stigmat 

enligt omgivningen, tar in denna stigmatisering till sin egen självbild och det ger en känsla av 

otillräcklighet att inte nå upp till hur individen egentligen ”ska vara” vilket i sig leder till 

skamkänslor. Personen kan då känna att någonting är fel hos sig själv (Goffman, 2014, s.14-

15). Ett annat exempel kan vara då en tjej befinner sig i en klass där alla andra tjejer har en 

viss klädstil som anses vara dem snyggaste och nyaste kläderna, medan denna tjej inte har 

samma klädstil och bär vad som kan anses vara ”pojkiga” sportkläder. Detta kan leda till att 

dem andra upplever henne som stigmatiserad, det vill säga att dem andra tjejerna har en bild 

av hur denna person ska se ut, som hon går emot och detta skapas en stigmatiserad bild av 

henne. Hur tjejen bemöts av de andra tjejerna kan få henne att ta in denna stigmatisering till 

sin egen självbild. Det innebär att hon kan se ner på sig själv och exempelvis fråga sig själv; 

”duger jag inte som jag är?” eller ”Borde jag vara såhär istället?”. Vad räknas då till att vara 

ett stigma? Kroppsliga stigman, är exempelvis då en individ är överviktig eller har amputerat 

bort ett ben. Det kan även handla om stigman vid personliga karaktären. Med detta räknas 

exempelvis en individ som lider av psykisk ohälsa (Goffman, 2014, s.12).  
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Stigma och social identitet                                                                                                            

Goffman (2014, s.10) menar att då vi möter en människa för första gången, får vi en känsla 

för vart denna kan kategoriseras, vilket medför en förutfattad mening om hur personen också 

bör vara (i linje med vår kategorisering). Detta kallas människans virtuella sociala identitet. 

Hur denna person sedan framställer sig som, är den faktiska sociala identiteten. Då kan en 

individ som vi möter antingen leva upp till förväntningen vi har eller bete sig annorlunda, det 

vill säga på något annat vis som inte lever upp till denna förväntning. Om individen inte lever 

upp till förväntningen får vi en helt ny bild av personen, till en mindre värdig individ som inte 

är som vi. Hen blir utanförstående och bär på att stigma. Vi tänker exempelvis ”såhär ska 

personen i fråga vara, men såhär är den”. Det blir en brist vid överensstämmelsen av den 

virtuella och den faktiska identiteten. (Goffman, 2014, s.10).  

Vore det inte för stigmat, hade personen i fråga accepterats vid interaktioner. Tyvärr är det 

någonting med personen som vi inte lyckas se förbi. Det kan exempelvis vara då en människa 

är överviktig eller handikappad. Personen blir ignorerad och de likheter denna kunde haft med 

oss ignoreras och hen utestängs från gruppen (Goffman, 2014, s.12). Det sättet omgivningen 

dömer människan och hur dem uppfattar honom som stigmatiserad påverkar individen att 

själv se sitt stigma, felet hos sig. Det får honom att tänka ”jag duger inte som jag är och jag 

når inte upp till den jag bör vara”. Detta leder till skamkänslor. Men samtidigt kan individen 

innerst inne uppleva sig själv som helt normal. 

En människa kanske har ett stigma, exempelvis är överviktig, något som omgivningen inte 

förväntar sig av en 20-årig kvinna men trots detta inte bryr sig över sitt stigma. Genom att 

isolera sig från omgivningen och dess påverkan på sig själv och sitt stigma och skapa sin egna 

självbild, upplever inte individen sig själv som annorlunda, utan som helt normal samtidigt 

som omgivningen upplevs som ”onormal” (Goffman, 2014, s.14-15). När en individ besitter 

ett stigma, kan det få denna att känna sig underlägsen gentemot ”normala” människor, på 

grund av bemötandet av andra. De blir bemötta utefter detta stigma, på ett mindre värdigt sätt 

(Goffman, 2014, s.25). När personen känner sig underlägsen leder det till en känsla av 

osäkerhet vid umgänge med ”normala” individer. Osäkerheten uppstår eftersom individen vet 

att omgivningen kan se ned på hen vid mötet (Goffman, 2014, s.21).  

Att ha ett stigma kan påverka en individ och förändra dennes liv totalt. Det kan förändra 

individens personlighet och självbild. Exempelvis kan en tidigare glad och social individ 

förändras till en deprimerad individ som isolerar sig från omgivningen (Goffman, 2014, s.20).  

Vid interaktion mellan den stigmatiserade och ”de normala” kan stämningen bli väldigt 

obekväm, obehaglig och spänd. Det spelar ingen roll vad de båda än gör så kommer ändå 

samtalet att täckas, styras runt själva stigmat. De är rädda för att råka uppmärksamma stigmat 

och försöker undvika det, vilket gör att bemötandet av varandra blir onaturligt och stelt 

(Goffman, 2014, s.27).  

Social information                                                                                                                                     

Då en individ umgås med en annan individ, kan personen i fråga kopplas ihop till den andres 

sociala information av omgivningen, och påverka hur andra upplever dennes sociala identitet. 

Hur den ena individen är tror omgivningen stämmer överens på även den andra individen 

(Goffman, 2014, s.56). Det kan exempelvis vara då en mobbad individ i klassen har en lägre 

status och ses som ”tönten” i klassen. Då kan andra elever känna en rädsla att själva kopplas 

ihop till denna person och bli påverkad av dennes ”sociala information” och få lägre status. 

Det kan även vara då en individ väljer att umgås med den ”coola” i klassen för att på så sätt få 

bättre social status.  
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Skylning                                                                                                                                                

Då en individs stigma är avslöjat för omgivningen, försöker hen ändå styra bort fokus från 

stigmat och dölja det så gott det går i interaktioner. Detta för att få bort stela spänningen och 

ha en naturlig konversation utan stigmat hängandes över. Detta är något som kallas för 

skylning av Goffman (Goffman, 2014, s.113-114). Det kan exempelvis vara en individ som 

har ett ”stigma” i form av att läspa, något alla i dennes omgivning redan vet om, men som hen 

ändå försöker styra bort fokus från och dölja under samtal för få bort stigmat under 

konversationen.  

4.3 Goffmans Stigma & Beckers Stämplingsteori  

Under denna rubrik kommer en diskussion angående Goffmans Stigma & Beckers 

stämplingsteori presenteras. En likhet mellan Goffmans Stigma och Beckers stämplingsteori 

är att det är i interaktioner med människor själva ”avvikelsen” eller ”stigmat” sker. Becker 

menar att en avvikelse och den utanförstående stämplas från gruppen, när en individ bryter 

mot en grupps regler. Liknande då två individer möts och den ena har en förväntan att 

individen ska agera på ett särskilt sätt (virtuella sociala identiteten) men individen beter sig i 

kontrast mot denna bild (faktiska sociala identiteten) och individen därmed blir stigmatiserad i 

den andres ögon. Mycket av ”makten” ligger här hos andra individer och det finns en likhet 

mellan teorierna att stämplingen/stigmatiseringen sker i interaktioner med andra människor.  

Enligt Becker kan en individ som gör ”fel” stämplas som en utanförstående och avvikare samt 

därmed exkluderas från gruppen, liknande menar Goffman att en individ som bär ett stigma 

(som omgivningen är medvetna om) även kan bli utestängd från gruppen på grund av detta. 

Goffman belyser även självstigmatisering, att individen tar in den yttre stigmatiseringen till 

sin egen självbild tillslut och ser sig själv som mindre värd, att den inte duger som den är och 

har något fel på sig själv. Becker för även fram att en stämpling som avvikare kan påverka 

självbilden, men självbilden verkar inte bli lika djupt och genomträngande förstörd som 

Goffmans Stigma.  

En skillnad mellan teorierna, Beckers teori kan tolkas se att individen har lite mer av frihet 

och val angående att bli en avvikare eller inte. Som vid begreppet ”den avvikande 

dansmusikern”, där individen faktiskt kan välja ”karriärväg” själv. Individen kan välja att vara 

sig själv och ha kvar den friheten och bli sedd som en avvikare och ta steget mot 

avvikarkarriären, men den kan även gå andra vägen och välja att inte ta steget mot 

avvikarkarriären och alltså ge ifrån sig sin frihet och istället ge det omgivningen vill ha och 

”följa normen”. Gör den detta blir den istället mer omtyckt och lyckas i sin karriär och slipper 

bli stämplad som utanförstående och avvikare. Goffmans teori om Stigma kan tolkas ge en 

bild av att individen som är stigmatiserad inte riktigt lika lätt kan välja bort denna ”stämpel”. 

Stigmat hos individen går för omgivningen inte att se förbi och hen accepteras inte i 

interaktioner, vi ser inte några likheter utan bara stigmat hos personen och bemöter hen i linje 

med detta. Men, däremot istället för att ”förändra sig” och välja en ny karriärväg som Becker 

talar om för Goffman fram begreppet ”skylning”. Individen som bär på ett stigma kan istället i 

interaktioner lindra den yttre stigmatiseringen och alltså dölja sitt stigma så gott det går för att 

föra bort fokuset för att andra inte endast ska se stigmat och dömas utifrån det i samtal etc. 

Becker kan tolkas ge människan mer alternativ till sin situation som avvikare och även en 

chans att skapa sin egen väg jämfört med Goffmans Stigma.  
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4.4 Motivering av centrala begrepp 

Under detta avsnitt presenteras en motivering till varför ovanbeskrivna begreppen valts till 

min uppsats samt hur dem kommer appliceras och presenteras i resultatet. Den avvikande 

dansmusikerns karriär valdes då det syntes ett mönster i uppsatsens data att dem mobbade 

ville förändras i linje med omgivningens syn av ”normen” för att slippa bli mobbad eller bli 

omtyckt. Vilket i Beckers ord är då dansmusikerns väljer att lyssna till publiken och spela det 

dem vill höra och förändra sig i linje med detta. Ett mönster syntes även i resultatet av att den 

mobbade individen trots detta ändå håller fast vid att vara sig själv och värdesätter sitt riktiga 

jag före och fortsätter bete sig och se ut som dem gör trots att dem blir mobbade för det. Det 

finns enligt Becker två karriärvägar som visar sig, två olika vägar att ta vilket var passande då 

dem mobbade även visade sig ha olika vägar att ta i sin ”karriär” som mobbad. Begreppet 

kommer att presenteras i resultatets fördjupade tolkning under temat ”att förändras eller vara 

sig själv”, i temats slut. Begreppet används för att lyfta fram dem mobbades utsagor och 

fördjupade tolkningen. 

Begreppet utanförstående och avvikarkarriären av Becker valdes till uppsatsen då dem 

mobbade individerna i studien visade ett liknande mönster av att offentligt bli ”stämplade” 

negativt som utanförstående och avvikare i skolan. Beckers utanförstående står för då en 

individ bryter mot gruppens regler och blir stämplad som en utanförstående. Själva ”reglerna” 

konstrueras av gruppen och likaså den utanförstående och avvikande. Individerna i min 

uppsats talade mycket om hur dem fick uppleva att bli stämplade som en avvikare och även 

bli utanförstående och exkluderade när dem bröt mot olika normer och regler i klassen. 

Beckers utanförstående och stämpling kommer i resultatdelen presenteras under temat 

”stämplingen” och diskuteras i temats slut i relation till dem mobbades utsagor för att lyfta 

den fördjupade tolkningen. Begreppet utanförstående används även i temat ”regelbrytande 

och straffet” och presenteras där i sista delen av temat i relation till individernas utsagor med 

betoning på hur den som bryter mot en grupps regler kan bli utanförstående och exkluderad 

av gruppen.  

Stigma & Social identitet med följdbegreppen virtuella sociala identiteten, vilket är då vi har 

en förutfattad mening hur någon bör vara. Hur individen sedan visar sig vara är den faktiska 

sociala identiteten. Om individen inte lever upp till denna ”förväntning” av hur den bör vara 

ser vi den som stigmatiserad. Individen blir då utanförstående, mindre värdig i våra ögon och 

på grund av stigmat som vi inte kan se förbi ignorerad och exkluderad från gruppen.  

Dessa begrepp användes i uppsatsen eftersom dem mobbade visade ett mönster av att dem i 

klassen bemötte dem som stigmatiserade, dem har en förutfattad mening av hur dem bör vara 

som de mobbade inte lever upp till vilket får dem att besitta ett stigma. Det begreppet 

presenteras dels i temat ”regelbrytande och straffet” där alltså individerna bryter mot en regel 

genom att vara stigmatiserade och blir straffade på grund av detta genom att exkluderas från 

gruppen och bemött som mindre värdig (blir mobbad) vilket Goffman liknande menar kan ske 

då någon besitter ett stigma. Begreppen används och diskuteras i samband med utsagorna i 

slutet av temat.  

Självstigmatisering av Goffman valdes eftersom individerna som blev mobbade och fick 

uppleva en typ av yttre stigmatisering även tog in denna bild till sin egna självbild under 

mobbningen. Dem i studien såg sig själva som stigmatiserade, nedvärderade sig själva, 

upplevde sig som annorlunda och att något är fel på dem. Att dem på olika sätt får en sämre 

självbild vilket liknar Goffmans självstigmatisering. Begreppet presenteras i resultatdelens 

huvudtema ”den subjektiva upplevelsen och självbilden” i underkategorin 

”självstigmatisering” i relation till utsagor från uppsatsens representanter.  
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Goffmans begrepp Social information uppstod som relevant till studien då ett mönster hos de 

utsatta individerna ganska tidigt visade sig, nämligen att klasskamrater undviker att umgås 

med den mobbade eller rycka in när den blir utsatt i rädsla att få sämre social status eller 

uppfattas som en avvikare i linje med den mobbades sociala status. Begreppet presenteras i 

resultatets fördjupade tolkning under temat ”frånvarandet” och diskuteras i relation till dem 

mobbades utsagor. Skylning är ett begrepp av Goffman som betyder att en stigmatiserad 

individ trots att stigmat är avslöjat för omgivningen försöker styra bort fokus från stigmat och 

dölja det bland människor. Detta var något som dem mobbade individerna hade en tendens att 

göra i skolan, nämligen då dem visar sig förminska sig själva i interaktioner samt gömmer sig 

själva (och stigmat) för att slippa bli mobbade, Detta var motiveringen till varför detta 

begrepp fördes fram. Begreppet presenteras i temat ”den förändrade sociala identiteten” i 

huvudtemat ”den sociala identiteten och interaktionen” i relation till individernas utsagor för 

att få en mer fördjupad tolkning.  

5 METOD 

5.1 Val av metod 

Vid tolkning menar Ödman (2007, s.78-79) med hermeneutikens metod att jag som forskare, 

bör titta på personen och denne som en helhet, det innebär att även titta på informantens 

existentiella värld bakom, informantens ”vara i världen” och att åstadkomma en mer 

djupgående uppfattning angående den mobbade (Ödman, 2007, s.78-79). Med detta till 

bakgrund av Hermeneutiken, kan jag som forskare få chansen till kunskap och förståelse 

angående den mobbades egna liv och upplevelser som är naturliga, autentiska och genuina. 

Med detta sagt anser jag det vara en god metod till min studie som innefattar sårbara personer 

samt fenomenet mobbning som förtjänar ett djupgående, äkta, autentiskt forskningsperspektiv 

för bästa resultat.  

Under intervjuer inom Hermeneutiken är det betydelsefullt att jag och min informant 

tillsammans är subjekten enligt Ödman (2007, s.27-28). Detta innebär att vi tillsammans 

försöker skapa en förståelse genom att förflytta oss från vår egna synvinkel av förståelse, att 

kliva bort ett steg från vår egna förståelse.  Detta är vägen till kunskap inom Hermeneutiken 

(Ödman, 2007, s.27-28). I min studie är min avsikt att anamma och belysa den mobbades 

självbild och sociala identitet. En stark motivering till varför jag valt denna metod var dels 

eftersom den mobbade då kan vara medverkande och en del av studien tillsammans med mig. 

Individen kan få visa vägen och inte bara jag som forskare. Jag tror vi ökar chansen att finna 

den mobbades upplevelser då hen får chansen att möta mig halvvägs i studien.  

 



 14  

5.2 Lite mer av Hermeneutikens grunder 

Ödman menar att Hermeneutiken värdesätter språket (2007, s.29) eftersom språket 

konstruerar människans omgivning och varande. Det hjälper oss att begripa vad våra 

medmänniskor säger och hur vi kommunicerar tillsammans. Detta kan vara till nytta i min 

studie då min avsikt är att skapa en delad förståelse tillsammans med min informant genom 

kommunikationen. Språket ger oss en chans att kliva in i en annan individs ”existens” och 

förstå denne (Ödman, 2007, s.29). Vidare beskriver Ödman att vår förförståelse är något vi 

aldrig kan ”kliva ur”. Med hjälp av vår förförståelse når vi förståelse av ett fenomen. Det är 

fördelaktigt och fungerar som en vägvisare innan vi kan lära oss något nytt (Ödman, 2007, 

s.14).  

5.3 Min förförståelse 

Jag har aldrig själv varit utsatt för just mobbning. Jag har dock upplevt hur det känns att vara 

utanför. Det är en frustrerande känsla som fick mig att känna mig ensam, utanför, mindre 

värd, inte lika omtyckt som dem andra, besviken och ledsen. Jag vet inte om det kan ha 

påverkat min egna självbild. Jag vet dock att de gångerna jag upplevt denna känsla och 

situation, har det varit jobbigt och påverkat mig negativt. Eftersom jag inte själv har någon 

erfarenhet av att bli mobbad, kan jag inte heller ha en egen förståelse för hur det upplevs, 

känns eller påverkar en människas liv. Min uppfattning av vad mobbning är, har innan 

uppsatsen varit då en individ på något vis hamnar utanför gemenskapen. Jag har tidigare haft 

en bild av att mobbning sker i skolan. Som med tiden har förändrats till en förståelse av att det 

även kan ske på arbetsplatser eller var som helst.  Innan min uppsats började hade jag en 

uppfattning om att mobbning innebär att en människa blir utsatt för orättvis behandling av 

andra människor, blir utfryst, slagen, retad och på olika vis behandlad på ett kränkande sätt. 

Jag har också haft en tidigare förförståelse om att den som blir utsatt för mobbning ofta inte 

gör motstånd i sin situation utan verkar ha ganska lite makt och inte vågar stå emot. Jag har 

även haft en uppfattning om att det som händer den utsatte inte är rätt och att ingen människa 

ska bli behandlad orättvist eller bemötas som mindre värd än någon annan. 

5.4 Urval & genomförande 

Patton (2002, s.234) benämner urvalet vid namn ”intensitets urval” (målinriktat urval) vilket 

betyder att jag som forskare har sökt efter personer som upplevt utsatthet av mobbning i sitt 

liv. Eftersom min studie och problemformulering handlar om individens upplevelser av 

mobbning och självbilden samt sociala interaktionen där mobbning sker. Min högsta 

prioritering med urvalet till studien är att informanterna på något sätt varit utsatta för 

mobbning i sitt liv, för att nå information som berör det studien ämnar belysa, därav ett 

målinriktat urval (Patton, 2002, s.234). Jag hade inget kriterium i ålder av mitt urval, detta 

eftersom det var väldigt svårt att finna individer som har blivit utsatt för mobbning och som 

vill delta i studien. Det kan bero på att det är ett personligt och känsligt ämne. Jag mailade 

FRIENDS om hjälp att hitta kandidater för min studie som inte alls besvarades. Jag postade 

även en intresseanmälan på min Facebook tre gånger totalt och bad vänner dela inlägget. 

Detta ledde till att tre kandidater kontaktade mig via privat meddelande på Facebook där jag 

vidare förklarade mer om studien. Genom privata meddelandet på Facebook bestämde vi 

datum för intervju och senare skickade jag även missivbrevet och intervjuguiden. Jag fick 
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kontakt med min fjärde kandidat genom tips från en vän. Utöver detta valde jag ut olika 

”blogghistorier” som verkade passande från två bloggar jag hittade via Google, då jag inte 

hittade fler kandidater att intervjua. Intervjuerna gjordes hemma hos tre av kandidaterna och 

den fjärde på en allmän, privat miljö i ett avskilt rum från andra människor. Intervjuerna 

spelades in, vilket deltagarna själva godkände innan intervjun startade och höll igång i cirka 

60 minuter. Vid alla intervjuer gick jag ännu en gång igenom deras rättigheter, att de när som 

helst kunde avbryta studien, att de är helt anonyma i studien samt att de själva får välja att inte 

svara på frågor som de inte vill svara på. Efter intervjuerna transkriberades alla intervjuer över 

till dokument som sedan användes för analysen.  

5.5 Datainsamling 

Jag hade Gadamers genuina konversation som grund när jag samlade in mitt datamaterial. 

Målet med det genuina samtalet ska enligt Binding & Tapp (2008, s.25) ge en ny förståelse 

samt en förändring hos oss själva (Binding & Tapp, 2008, s.25). Jag fann just betoningen på 

att en förändring hos även den jag intervjuar som särskilt passande, då denna har varit med 

om något tungt där samtalet kan leda till något positivt för denna i slutändan, med mera insikt. 

Vill jag lyckas med detta bör jag enligt Binding & Tapp (2008, s.25-26) som intervjuaren vara 

så öppen som möjligt i min ställning så jag helt och hållet tar emot det individen berättar för 

mig och deras egen ställning. Jag ska också höra ordentligt och djupgående på den andres 

berättande. ”Genuina frågan” skapar jag då jag ser mig som ”den nya fotbollsspelaren” och 

den mobbade är min tränare. Genom detta som grund när jag utformar mina frågor och 

samtalar under intervjun når jag lärdomen. Det skapar den ”genuina konversationen” (Binding 

& Tapp, 2008, s.25-26). Viktigt att veta om min insamling av data och själva intervjun är 

även att jag gjorde en intervju baserat på några förutbestämda frågor, men som inte följdes 

slaviskt utan där dem ”passade” in i samtalet. Nya frågor och områden följdes upp beroende 

på vad informanterna själva valde att prata om, eftersom jag ville vara så öppen som möjligt 

och även följa det som var mest betydelsefullt för dem. Vi hade fokus på tillbakablickar i 

intervjun, alltså att informanterna tänkte tillbaka till tiden som utsatta och berättade hur det 

var. Vi hade även fokus på nutiden i samband med fenomenen. Jag har även använt mig av 

två lika bloggar för att samla in datamaterial på cirka trettio bloggsidor. Det är två bloggar där 

ägarna av bloggarna publicerat inskickade kortare ”historier” av människor som blivit utsatta 

för mobbning. 

5.6 Analys 

                                                                                                                                                          

I analysens början har jag enligt Dahlberg et al. (2007, s.281) läst min data, det vill säga 

intervjuerna noggrant för att reflektera och analysera vad som sagts under intervjuerna. Här 

bortser jag från Goffman och Beckers teorier samt tolkande.  Vidare i inledande, preliminära 

tolkning konstruerade jag teman eller kategorier vilka uppstod under läsningens gång. Jag 

förenade kategorier som uppstod ur intervjuerna, som uppstod genom totaliteten (alla 

intervjuerna). Sedan började jag själva tolkningen (fördjupande tolkningen) angående delarna, 

vilket innebar att titta efter bakomliggande betydelserna vid informanternas uttalanden. 

Genom min tolkning, kan intervjuerna och uttalandena nå en ”högre nivå” och ses i ett nytt 

ljus (Dahlberg et al., 2007, s.281). Jag använder i koppling till denna tolkning Goffman & 

Beckers teorier i syfte att stärka mina resonemang och informanternas uttalanden, till en högre 
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nivå (Dahlberg et al., 2007, s.283-284). Det vi vill uppnå här är att flyttas fram i ”spiralen” 

och den kunskapen och förståelsen vi innan har åstadkommit bör röras framåt och höjas fram 

några snäpp i spiralen. Jag har då ökad kunskap och förståelse om de olika teman jag har 

använt vid varje del (intervju) och även om helheten och samspelet mellan mina teman. Mina 

teman kan då förändras och utvecklas. Vi står inte kvar på samma ställe utan når med tolkning 

en förhöjd förståelse och kunskap.  

Jag hoppar med huvudtolkningen enligt Dahlberg et al. (2007, s.284-285) uppåt ytterligare i 

spiralen med denna tolkning och når mer förståelse. Denna huvudtolkning kan ses som en 

linje som går rakt över alla delarna (intervjuer och kategorier) som bildar slutgiltiga 

kategorien och ”helheten” av delarna. Här konstrueras den slutgiltiga ”meningen” bakom 

texten (Dahlberg et al., 2007, s.284-285).  

Dahlberg et al. (2007, s.281) menar att jag som forskare inom Hermeneutikens analys måste 

ha en förståelse för att delarna (varje intervju) ger mig kunskap och förståelse om helheten, 

och vice versa (Dahlberg et al., 2007, s. 281). Ödman (2007, s.104-105) menar också att inom 

Hermeneutiken är det av betydelse att nå det annorlunda eller ”nya”. Det vill säga att jag hittar 

något nytt utanför tidigare kunskaper och förståelser. Istället för att i analysresultatet endast 

komma fram till det jag redan visste. Detta är vad som menas med ”spiralen” och detta har jag 

försökt uppnå (Ödman, 2007, s.104-105).   

5.7 Hur mina teman växt fram   

Temat negativa stämplingen växte fram då jag såg ett mönster av att de mobbade ständigt 

blev kallad för fula namn eller elaka kommentarer. Vilket oftast skedde offentligt bland 

klassen. Detta växte fram vid första eller andra läsningen Dock blev det tydligare längre fram 

i en jämförande läsning av hur stämplingen kunde se ut i de olika fallen. Inom Hermeneutiken 

sägs det att vi behöver en förförståelse för att ”få en push i rätt riktning” och förstå. Jag har 

vid denna kategori haft Beckers stämpling som förförståelse, det vill säga att individerna runt 

den mobbade stämplar denne som avvikare offentligt i interaktionerna. Temat frånvarande 

blev inte självklart förrän längre in i läsningen. Det jag märkte av redan i början av läsningen 

var ett mönster omkring eleverna och den mobbade, att klasskamrater inte agerade då den 

utsatte blev mobbad. Vid mer läsning syntes hur klasskamrater verkade undvika den mobbade 

för att inte vilja förknippas med hen och få sin sociala status påverkad eller bli utsatt själv. 

Till bakgrund av temat regelbrytande och straffet märkte jag ett mönster av att individen ofta 

blev mobbad eller exkluderad på grund av någonting. Jag tolkade det som att individen ”bröt 

mot regler” enligt vissa klasskamrater. Antingen genom att vara annorlunda, stigmatiserad 

eller att bryta mot en norm. Det syntes även hur eleven blev exkluderad och mobbad (fysiskt 

och psykiskt) på grund av detta regelbrytande som är vad jag tolkar som ”straffet”. Jag 

använde i denna tolkning Beckers begrepp regelbrytande i bakhuvudet samt Goffmans 

begrepp Stigma. Den förändrade sociala identiteten var ett tema som växte då jag såg ett 

mönster av att individerna undvek sina mobbare och förminskade sig själva i sociala 

sammanhang i klassen. Det var inte förrän senare jag kopplade detta mönster till att det 

faktiskt sker en förändring och formande av sociala identiteten under mobbningen. Senare i 

analysdelen uppmärksammade jag hur den sociala identiteten förändras just på grund av den 

yttre sociala interaktionen där det sker mobbning. Det är det som sker i sociala interaktionen, 

vid temat stämplingen, regelbrytande och straffet och frånvarandet som förändrar den sociala 

identiteten hos den mobbade individen. Därmed hör dessa fyra teman till under samma 

huvudtema den sociala identiteten och interaktionen då dem samverkar med varandra.  
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Huvudtemat upplevelsen av självbilden växte fram då jag under läsningens gång märkte ett 

generellt mönster av att individens självbild formades genom tiden som mobbad och hur 

individen upplevde att bli utsatt för mobbning, även efter mobbningen. Denna självbild 

formas på grund av den yttre sociala interaktionen mellan den mobbade och mobbarna (där 

mobbningen sker) insåg jag längre fram i analysens gång. På grund av att dem bemöter 

individen som stigmatiserad tar individen in denna stigmatisering till sin egna självbild, vilket 

skapade det första undertemat självstigmatiseringen. Goffmans begrepp självstigmatisering 

bekräftade och förtydligade det insamlade materialet som berörde hur individerna påverkades 

av mobbningen. Det andra undertemat, att förändras eller vara sig själv växte fram genom att 

jag först såg ett mönster av att individerna visade ett slags motstånd mot stigmatiseringen och 

mobbningen som sker i den sociala interaktionen. Längre fram utformades temat till sin 

helhet, nämligen att individerna hade en delad bild av att ibland vilja förändra sig själva. Jag 

använde mig av Beckers begrepp jazzmusiker som inspiration, det vill säga att en individ kan 

gå två vägar; att antingen förändra sig själv och följa den yttre pressen eller att värdesätta sig 

själv positivt och trots mobbningen fortsätta vara sig själv. Sista undertemat mobbningens 

spår längre fram i livet växte fram då jag såg ett mönster av hur individerna visade sig ha spår 

kvar av mobbningen i sin självbild, både positiva och negativa även långt efter mobbningen. 

Individen visade hur mobbningen även kan leda till en positiv förändring inuti sig långt efter 

mobbningen. Dessa tre underteman med sitt huvudtema gav mig resultatet att individen tar in 

en yttre stigmatisering till en egen självstigmatisering, som är en del av självbilden men att 

individen även har en positiv, autentisk sida av självbilden som fortfarande värdesätter sig 

själv och vill vara sitt riktiga jag. Det existerar två sidor av självet. 

Huvudtemat Upplevelsen och självbilden växte fram dels då det under fördjupade tolkningen 

syntes ett samspel mellan hur den yttre sociala interaktionen, där mobbningen sker och 

mobbarna bemöter den mobbade påverkar eller formar individens självbild. Jag fann att det 

existerar en yttre social del och en inre mer subjektiv och att dem samspelar med varandra. 

Därmed skapades dem två stora huvudtemana Den sociala identiteten och interaktionen samt 

upplevelsen och självbilden. Dessa två huvudteman växte fram då dem var speciellt 

utmärkande på en mer övergripande nivå, men dem växte också fram då de underteman som 

hör till vardera huvudtema går in i varandra och samverkar med varandra så att dem 

tillsammans skapar dessa huvudteman.   

5.8 Etik 

Jag har i linje med Vetenskapsrådets (2017, s.7) definition på informationskravet (2017, s.7) 

uppgivit det generella syftet med min studie till informanterna. Innan varje intervju och i 

Missivbrevet har jag informerat att individerna blir inspelade på band, kan avsluta sitt 

närvarandi studien precis när de vill samt hur inspelningarna ska användas som material i min 

uppsats. (Vetenskapsrådet, 2017, s.7). Informanterna har med egen vilja tackat ja till att delta i 

studien enligt samtyckeskravet. Förfrågan om att delta i studien och vad det innebär togs upp 

vid första kontakten mellan mig och informanten (Vetenskapsrådet, 2017, s.7). Jag har följt 

både tystnadsplikt samt konfidentialitet genom min studie. Det vill säga att inga riktiga namn 

används eller information som gör att individen går att identifiera vid läsning. Eftersom 

individerna delar med sig av privat information såsom vilka personer som mobbade eller var 

det skedde, ser jag det som känslig information och har tagit konfidentialitetskravet på allvar 

(Vetenskapsrådet 2017, s.12).  
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Före intervjuerna har jag reflekterat över hur jag ska gå tillväga för att inte exempelvis skada 

informanterna psykiskt samt har sett till att följda individsskyddskravet (Vetenskapsrådet, 

2017, s.5). Jag har gjort detta genom att förklara att de inte behöver svara på frågorna och 

säga pass eller att vi kan avbryta intervjun och ta en paus om det blir jobbigt. Jag såg även till 

att ställa frågorna på ett sätt som förebygger att de inte ska ta illa upp och visade även ibland 

empati under intervju för att skapa en trygg atmosfär. Eftersom jag använder bloggar som 

redan är offentliga på internet har jag inte tagit hänsyn till att i resultatet undvika att använda 

viss text så att inte personen bakom kan identifieras, eftersom detta redan går att identifieras 

på internet. Dock har jag visat respekt för konfidentialitet genom att inte använda några namn 

ur blogghistorierna. Jag har dock inte frågat efter samtycke av att använda denna information i 

min studie. Anledningen är att det redan finns offentligt för allmänheten, vilket betyder att jag 

inte skadar dem genom att använda informationen i min studie så länge jag inte förvränger 

informationen. Det är viktigt att vara medveten om att även om informationen finns offentligt, 

kan min studie väcka reaktioner av de individer jag skrivit om. Därför är det viktigt att vara 

neutral och använda informationen på ett sätt som stämmer överens med 

ursprungsinformationen. 

6 RESULTAT 

6.1 Preliminär tolkning  

Vid den inledande tolkningen läste jag ännu en gång alla mina intervjuer där flera kategorier 

uppstod vid varje intervju (vid varje del). Den inledande tolkningen slutade med dessa teman. 

Temat negativ stämpling visar en återkommande händelse då klasskamraterna eller 

”mobbaren” stämplar individen på olika vis i negativ mening. Ett exempel är då ”mobbaren” 

säger till individen att hen är ”konstig” eller ”fet” med negativ betoning. Det kan vara allt från 

att individen fick utsättas för elaka kommentarer framför sina klasskamrater i klassrummet till 

att få kränkande kommentarer på rasten. Temat frånvarandet visar på hur klasskamraterna på 

olika sätt är frånvarande mot den utsatte. Klasskamrater undviker att förknippas med den 

mobbade genom att inte hjälpa den i utsatta situationer eller umgås med denne. Temat 

regelbrytande och straffet är ett annat mönster som uppstod flera gånger då kvinnorna i 

intervjuerna kan tolkas ”bryta mot regler” på olika vis enligt klassen, exempelvis genom att 

gå emot normen eller på andra sätt agera eller se ut på ett vis som klasskamraterna 

(mobbarna) bedömer som felaktigt. Temat straffet växte fram då individen som ”bryter mot 

regler” genom att inte följa normer eller vara stigmatiserad ledde till en slags bestraffning i 

form av att antingen bli exkluderad eller mobbad på olika vis, exempelvis fysisk mobbning 

och kränkningar. De blir endast bemötta genom sitt ”stigma”. Temat den förändrade sociala 

identiteten speglar hur den sociala identiteten förändras på olika sätt för individerna på grund 

av dem övre beskrivna temana och det som sker i sociala interaktionen mellan den mobbade 

och mobbarna där mobbningen sker. Ett tydligt mönster var hur individerna undvek mobbarna 

ständigt, förminskade sig själva i sociala situationer, inte visade sina riktiga känslor utåt samt 

förändrades i sitt beteendemönster under tiden för att slippa bli utsatta. Dessa teman är 

underteman till det första huvudtemat den sociala identiteten och interaktionen. Tillsammans 
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samspelar dessa underteman och bildar huvudtemat, det som sker i den yttre interaktionen 

under mobbningen.  

Andra huvudtemat i resultatet är upplevelsen av självbilden, och det är temat som visar hur 

självbilden utspelar sig för kvinnorna under och efter mobbningen. I detta huvudtema 

benämner jag sedan tre underteman självstigmatiseringen, att förändras eller vara sig själv 

och mobbningens spår längre fram i livet. Detta huvudtema och underteman samverkar 

med det första huvudtemat den sociala identiteten och interaktionen, eftersom det är dessa 

yttre sociala händelser och interaktioner som sedan har format individens självbild. 

Självstigmatiseringen visar hur individerna på olika sätt tagit in en yttre stigmatisering till sin 

egen självbild och ser sig själva i negativt ljus, självbilden visar sig försämras av yttre 

mobbningen. Undertemat att förändra sig eller vara sig själv representerar ett motstånd de 

mobbade individerna utövar mot själva ”stigmatiseringen” och mobbningen de får uppleva 

utifrån. De visar på att de fortfarande vill vara sig själva till viss del genom att fortsätta vara 

den dem är och känner ett värde i detta fortfarande, trots den yttre pressen. Men det är en 

delad bild då individerna även visar tecken på att vilja förändra sig och försöka förändra sig 

själva på grund av mobbningen. Sista undertemat mobbningens spår längre fram i livet 

visar hur individerna har kvar spår av mobbningen i självbilden, både i negativ och positiv 

bemärkelse. Det visar hur vissa av dem besitter en självstigmatisering än idag men även hur 

mobbningen kan leda till en positiv förändring hos en mobbad individ längre fram i livet. 

Dessa tre underteman samverkar med varandra och bildar alltså huvudtemat upplevelsen av 

självbilden.  

Dem övre huvudteman som finns med i min studie och beskrivs ovan var något som uppstod 

sent i studiens analys. Dessa mer övergripande huvudteman växte fram långsamt men blev 

mer och mer självklara under analysens gång till att vara viktiga huvuddelar i resultatet som 

visar på hur ett samspel mellan den yttre sociala delen och inre upplevelsen av självbilden 

existerar för den mobbade individen. I den inledande tolkningen var det först underteman som 

växte fram och därefter dem två huvudteman.  

6.2 Fördjupande tolkningen 

Jag har skapat två stora huvudteman, ”den sociala identiteten och interaktionen” är den första 

och den andra kallas ”upplevelsen av självbilden”. Jag har skapat dem för att det var de två 

delarna som var utmärkande. Jag fann att fler underteman som jag undersökt går in i varandra 

och samverkar med varandra och skapar ett gemensamt huvudtema.  

Det första huvudtemat ”den sociala identiteten och interaktionen” har fokus på den sociala 

interaktionen mellan den mobbade och dem som mobbar. Vad som sker i denna sociala 

relation, hur bemötandet sker från mobbarnas sida, hur den mobbade svarar på detta 

bemötande samt hur mobbarna själva agerar då individen blir utsatt. Det första undertemat i 

huvudtemat är stämplingen, därefter kommer regelbrytande och straffet, frånvarandet och sist 

förändrandet av den sociala identiteten. Dessa underteman hör ihop i samma huvudtema 

eftersom dem alla tillsammans beskriver hur den sociala interaktionen och sociala relationen 

ser ut mellan individerna under mobbningen och även visar hur detta formar individens 

sociala identitet. Det andra huvudtemat ”upplevelsen av självbilden” har fokus på den 

mobbade individens självbild. Hur individens självbild formas av yttre sociala interaktionen 

där mobbning föregår. Vad som händer med individens självbild när den får uppleva 

stigmatisering från andra människor i deras bemötande. I detta huvudtema existerar tre 

underteman som kallas självstigmatiseringen, att förändras eller vara sig själv samt 
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mobbningens spår längre fram i livet. Dessa underteman hör ihop till samma huvudtema 

eftersom dem alla berör individens inre självbild på olika sätt. Dessa två stora huvudteman 

samspelar till viss del med varandra eftersom den yttre sociala interaktionen formar den 

sociala identiteten men även självbilden, vilket kommer diskuteras sista huvudtemat där fokus 

ligger på vad som sker med individens självbild på grund av denna yttre mobbning. 

6.3 Den sociala identiteten och interaktionen 

Första undertemat, stämplingen visar hur dem mobbade individerna i olika situationer får 

uppleva hur det är att bli stämplad i negativ bemärkelse på olika sätt från mobbare eller 

klasskamrater. Dem blir stämplade som avvikare offentligt inför andra människor.  

6.3.1 Stämplingen 

Under min studie uttryckte flera informanter att de någon gång har fått kommentarer eller 

smeknamn som är negativa och riktade specifikt mot dem själva. Dessa kommentarer 

uttrycktes på offentliga platser. Individen blir stämplad som en avvikare av sina klasskamrater 

vilket vi ser i detta exempel:  

”och då var de ju en tjej som ba typ ställde sig upp å ba ”aa men du Amanda asså vet du jag 

fattar inte (paus) hur du kan ha några vänner för du ärt helt dum i huvet, (paus) alltså jag 

hatar dig av hela mitt hjärta” (Amanda) 

Amanda beskriver att hon får uppleva hur en tjej uttrycker sig negativt om henne offentligt, 

att hon är dum i huvudet, hatar henne och inte förstår hur hon kan ha några vänner. Denna 

händelse kan tolkas som att Amanda blir stämplad som en dålig människa offentligt och som 

inte förtjänar att ha några vänner. Amanda blir stämplad som en avvikare offentligt.  

En annan deltagare i studien beskriver hur hon får uppleva elaka kommentarer och att bli 

stämplad med negativa smeknamn offentligt och ger exemplet:  

”ne dom va också sådär bara, e ugglan, helge, miss piggy, fläskfia, aa allt va du 

kan”(Miriam) 

Miriam menar att dem som mobbade henne även utsatte henne för verbal mobbning av elaka, 

kränkande smeknamn, vilket kan tolkas som en typ av stämpling av henne som person av 

dessa negativa benämningar. Att Miriam är ”miss piggy” och stämplas som en avvikare.  

Tolkning med Beckers utanförstående och stämpling                                                                                

Här ser vi hur individerna på olika sätt utsätts för stämpling offentligt av sina klasskamrater i 

negativ bemärkelse med smeknamn och andra elaka kommentarer, det kan tolkas som att 

individerna stämplas som en ”avvikare” i olika former. Med Beckers teori kan det tolkas med 

själva offentliga stämplingen som är ett av stegen för att bli en avvikare. Amanda stämplas av 

en klasskamrat för att hon är ”dum i huvudet” och Miriam även för sitt utseende. Alla 

stämplas som avvikande och pekas ut som att de har gjort någonting fel, brutit mot en regel 

eller inte är som alla andra. Precis som Becker menar skapas avvikelse av sociala grupper, 

någonting som syns tydligt är att individerna här bemöts just som avvikare på olika sätt av 

personer runt dem i klassen. Det är ingenting dem besitter själva utan någonting de stämplas 

med socialt i interaktionen.  
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Nästa undertema är regelbrytandet och straffet vilket innebär att individerna på något vis 

enligt klasskamraterna antingen har brutit mot någon regel på grund av att de är 

stigmatiserade, annorlunda eller att de inte följer en speciell norm. Förutom det fann jag även 

att regelbrytandet kan leda till bestraffning antingen i form av exkludering eller andra 

mobbningsformer från klasskamraterna både fysiskt och psykiskt.  

6.3.2 Regelbrytandet och straffet 

Flera av studiens informanter beskriver tillfällen då dem blir utsatta för fysisk mobbning på 

grund av att dem bryter mot en regel/norm eller på grund av att dem är stigmatiserade på 

något sätt enligt klasskamrater. En av dem mobbade tar upp ett exempel då hon blir utsatt för 

fysisk mobbning på grund av att en kille tycker hon är tjock: 

”jag blev knuffad av en kille som tyckte att jag va tjock” (Miriam) 

Miriam blir utsatt för fysisk mobbning på grund av att eleven tyckte hon var tjock, något som 

också kan tolkas som att Miriam blir utsatt för mobbning på grund av sitt stigma (att vara 

tjock) enligt pojken. 

 

En individ från blogghistorierna visar hur hen blir utsatt för mobbning då hen inte lever upp 

till en viss norm utseendemässigt. Individen bakom blogghistorien berättar: 

”Under hela mobbningstiden var det mitt utseende de retade mig mest för. Hur jag var klädd, 

hur jag kammade mig, hur jag rörde mig. Allt på mitt utseende var fel. Fick ständigt höra hur 

ful och äcklig jag var” (blogghistoria) 

Individen blir utsatt för mobbning mest på grund av sitt utseende, hur hen klädde sig, rörde 

sig etc. Detta kan tolkas som att individen blir mobbad på grund av att hen inte når upp till ett 

visst ideal utseendemässigt av gruppen samt att hen ”gör allt fel” enligt dem. Hen bryter mot 

en norm/regel i klassen.   

En annan av deltagarna i studien beskriver liknande hur hon bryter mot en norm eller regel i 

klassen genom att inte följa utseendemässiga trender och aktiviteter/vanor som resten av 

tjejerna i klassen, och därför blir exkluderad och utanför av klasskamraterna: 

”en annan anledning till att man va, typ lite utanför ja men då kanske i åttan nian du vet, alla 

började liksom festa liteee dom började röka, (paus) dom sminkade sig jättemycket till skolan 

dom hade sina finaste kläder, jag gick till skolan i mjukisar jag hade aldrig smink så att folk, 

så att folk va ju såhär, ja men hon är den fula typ så, alla killar va ju verkligen såhär, uh a 

men bort typ så” (Amanda) 

Amanda beskriver att hon var lite utanför eftersom hon inte festade, rökte, sminkade sig eller 

hade sina finaste kläder, något som resten av tjejerna i klassen gjorde vilket fick henne att bli 

lite utanför och se henne som den fula. Detta kan tolkas som att Amanda bryter mot en norm 

eller regel i klassen och till följd blir lite utanför.  
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Tolkning med Goffmans stigma (exkludering) och Beckers utanförstående (utanförskap) 

Precis som Goffman menar kan vi tolka det som att klasskamraterna uppfattar individen som 

stigmatiserad, då hon är annorlunda enligt dem då hon uppfattas som tjock, vilket kan tolkas 

som en form av regelbrytande som sedan straffas. Klasskamraterna ser på hen som att hen bär 

ett stigma, precis som Goffman menar, går inte stigmat att se förbi. Det enda som hen bemöts 

av är stigmat. Det kan leda till att hon blir exkluderad, ignorerad och utestängs från gruppen 

samt blir bemött dåligt. Miriams exempel och fler individers upplevelser från studien kan 

tolkas med Goffmans stigma. Då dem båda blir utsatta för mobbning på grund av att de enligt 

klasskamraterna bär på ett stigma det vill säga bryter mot en regel och blir straffade. 

Klasskamraterna kan ha en förutfattad mening av hur en flicka bör se ut och vara, någonting 

tjejerna inte lever upp till genom att betraktas som tjock vilket leder till att hen blir mobbad. 

De får en bild av individerna som stigmatiserade och mindre värdiga på grund av att de inte 

överensstämmer med klasskamraternas ”förväntningar” av hur personen bör vara och bemöter 

dem efter detta. 

Precis som Becker framför skapar individer alltid regler tillsammans, även om det kan vara 

osynliga regler. Då en annan individ bryter mot dessa regler, som i Amandas fall då hon 

bryter mot ”normen” av hur tjejerna bör se ut i klassen, stämplas hon som avvikare. Hon 

bryter mot en regel och blir utanförstående och alltså exkluderas av gruppen. Det kan tolkas 

som att hon straffas för att hon ”går emot normen” då hon blir lite utanför eller utsätts för 

annan mobbning. Omgivningen ser inte det som finns bakom utan agerar mot denna i första 

hand i relation till avvikelserna. De ser en person som är annorlunda och behandlar personen i 

linje med detta. Det vill säga att personen blir både mobbad fysiskt eller psykiskt och 

exkluderad som straff för denna typ av regelbrytande.  

Nästa undertema är frånvarandet. Temat visar uttalanden från dem mobbade om hur kompisar 

eller klasskamrater undviker att umgås med den utsatte eller inte rycker in när den blir utsatt 

på grund av att inte själv få sämre social status. Istället för att hjälpa den utsatte eller sätta ner 

foten under händelserna är dem frånvarande i rädsla att själv bli sedd som en stigmatiserad 

eller till och med bli mobbad själv. Detta tema visar hur klasskamrater och mobbarna reagerar 

och agerar då en individ blir utsatt för mobbning.  

6.3.3 Frånvarandet 

Flera av dem mobbade individerna beskriver hur klasskamrater eller vänner runt om dem 

väljer att inte rycka in då dem blir utsatta eller att välja att inte umgås med dem, antingen för 

att dem själva inte ville bli sedda som annorlunda, bli mobbade eller för att inte själv få sämre 

social status. En av dem mobbade är med om detta då hon får en exkluderande roll i klassen 

och berättar: 

”och eftersom att jag då, fick en liten roll och va utanför så min bästa kompis hakade på dom 

för att inte hon skulle få samma roll, så jag förlorade min bästa kompis”(Lovisa) 

Här menar Lovisa att hennes bästa vän valde bort Lovisa och istället gick till några andra 

vänner, eftersom hon inte själv vill riskera att umgås med Lovisa då hennes roll som utanför 

kan riskeras ”smitta” över på henne så hon själv blir utsatt och utanför eller få sämre social 

status. Har Lovisa en dålig social status kan nämligen denna även påverka hennes väns 

sociala status negativt.  
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En annan deltagare i studien visar liknande hur resten av klasskamraterna och närmsta vänner 

valde att inte hjälpa henne eller rycka in då hon blev utsatt för mobbning i exemplet:  

”alltså resten av klassen, sa ju ingenting, dom satt ju braa där, även mina närmsta vänner, 

och efteråt så frågade jag liksom va, varför sa ni ingenting och dom bara, nej vi vågar 

inte”(Amanda) 

Amanda förklarar här hur sina närmsta vänner och klasskompisarna bara kollade på och ingen 

sa ifrån då hon blev utsatt för verbal mobbning, säkert för dem själva inte ville bli utsatta eller 

få sämre uppfattning av dem andra genom att likställas med Amanda.  

Tolkning med Goffmans sociala information                                                                                 

Övre exemplen kan tolkas utifrån vad Goffman menar med att den stigmatiserade personens 

sociala information kan ”smittas” till den som umgås med hen. Om en individ umgås med en 

stigmatiserad kan den alltså i omgivningens ögon också bli stigmatiserad i någon mån eller få 

en sämre status, eller kanske till och med bli utsatt. Detta är någonting som skulle kunna vara 

anledningen till varför många av klasskamraterna och vännerna väljer att ignorera eller på 

andra vis se förbi personen och även det den utsätts för.  

Sista undertemat är förändrandet av den sociala identiteten, som visar på hur sociala 

identiteten förändrats och formats av mobbningen. Den sociala identiteten förändras på grund 

av bemötandet av mobbarna, deras frånvarande av att rycka in och deras straffande i form av 

mobbning och exkludering. Den sociala identiteten förändras och detta sker på grund av 

ovanbeskrivna teman stämplingen, regelbrytande och straffet samt frånvarandet. Den sociala 

interaktionen som sker mellan mobbarna och den mobbade förändrar den mobbade individens 

sociala identitet, och visar hur individerna dels undviker sina mobbare på olika sätt för att 

slippa bli utsatta och även då de i olika grad ”gömmer” sig själva eller krymper som person 

socialt utåt i klassen bland sina mobbare, på grund av sin utsatthet.  

6.3.4 Förändrandet av den sociala identiteten 

Flera av dem mobbade individerna visar på hur dem krymper sig själva i sociala tillfällen, är 

tysta och håller tillbaka för att slippa bli utsatt och av rädsla att mobbarna eller 

klasskamraterna ska döma att dem säger eller gör något fel. Denna förändring av sociala 

identiteten visas i detta uttalande:  

”tyst, ja jag sitter, hellre längst bak i klassrummet å sitter tyst, jag ville inte prata för att dom 

skulle ju liksom bara påpeka va jag sa ehm, så att utåt sett så va jag inte så mycke, gjorde inte 

så mycke väsen av mig” (Maja) 

Maja menar att hon var väldigt tyst i klassrummet och inte ville synas eller höras för att 

klasskamraterna ändå skulle döma henne negativt för de hon sa och bli utsatt. 

En annan deltagares sociala identitet visar sig ha påverkats av mobbningen och individen 

håller tillbaka sig själv i sociala sammanhang i klassrummet och visar på hur hon inte ens 

ville redovisa för klassen i rädsla att bli mer utsatt:  

”men jag tyckte ju till och med att de va så jobbigt så att, jag bad ju läraren å få göra mina 

redovisningar i bänken alltså jag vågade ju knappt gå upp men ibland så tvinga dom ju upp 

en liksom i den gruppen man hade haft eller såhär och då såg jag till att jag inte va den som 

behövde säga något för tänk om jag sa något som dom tyckte va fel” (Miriam) 
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Miriam menar att hon var tyst och inte ville synas i klassrummet på grund av att hon var rädd 

för att bli utsatt för mer mobbning (att dem skulle tycka hon gör fel), vilket kan tolkas som att 

även hon håller tillbaka sig själv eller ”kryper in i sitt skal” på grund av mobbarna och 

mobbningen. 

Tolkning med Goffmans skylning & sociala identitet                                                                     

Vi ser här hur vissa av de mobbade individernas sociala identitet förändras, till att vilja 

krympa sig själva i närheten av mobbarna, inte synas och undvika dem till varje pris. De 

gömmer sig själva som person, genom hur de beter sig utåt i klassrummet (är tysta, håller 

tillbaka). De är även rädda och undviker sina mobbare för att inte bli mer utsatta. Precis som 

Goffman menar kan en stigmatiserad människa förändras när hon blivit stigmatiserad, både 

inuti men även den sociala identiteten, hur hen agerar i sin vardag bland människor vilket 

syns tydligt här. Goffman menar även att en person med ett stigma kan försöka styra bort 

fokus från sitt stigma bland människor, skylningen vilket också syns i studien då personerna 

förminskar sig själva, undviker att visa sig bland mobbarna och vill krypa in i sitt skal för att 

inte bli bemötta av stigmat (av mobbarna). Vilket kan tolkas som att de skyler sitt stigma på 

olika vis (sig själva) för att slippa utsattheten. Dem kan veta att det är något ”fel” på dem 

enligt klasskamraterna som ser dem som stigmatiserade och vill dölja det till varje pris.  

6.4 Upplevelsen av självbilden 

Detta huvudtema visar hur individernas självbild formats av mobbningen. Det visar hur 

individens självbild på olika sätt påverkats av mobbningen och hur det har format dem som 

individer. Temat har sedan delats in i tre underteman då jag fann tre olika nivåer av formandet 

av självbilden som alla är viktiga att belysa. Första undertemat, självstigmatiseringen visar 

hur kvinnorna och männen tagit in den yttre stigmatiseringen av dem till sin egen självbild 

Andra undertemat heter att förändras eller vara sig själv och visar hur den mobbade individen 

ibland gör motstånd mot mobbningen och stigmatiseringen genom att stå upp för sig själv, 

fortsätter vara sig själv och värdesätter detta. Men hur dem ibland ändå försöker förändra sig 

själva i linje med vad andra vill att dem ska vara. Tredje undertemat mobbningens spår längre 

fram i livet visar vilka spår som mobbningen lämnat kvar hos kvinnorna. Detta undertema 

delas sedan in i mobbningens negativa spår som visar hur mobbningen gett individen 

negativa spår i självbilden även långt efter mobbningen, och sedan mobbningens positiva spår 

som visar hur mobbningen på olika vis lämnat positiva spår i individen och sin självbild långt 

efter mobbningen. 

Det första undertemat är självstigmatiseringen vilket visar hur den mobbade individen tar åt 

sig av dem yttre negativa kommentarerna och stigmatiseringen dem får uppleva till sin egen 

självbild. Dem upplever tillslut att det är något fel på dem och att dem faktiskt är annorlunda. 

Dem visar en självstigmatisering av sig själva på grund av mobbningen och får en försämrad 

självbild på olika vis 
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6.4.1 Självstigmatiseringen 

Individen visar precis som ovanbeskrivet hur hon tagit in den yttre stigmatiseringen av henne 

hon får uppleva till sin egen självbild och tappar sin självbild helt i exemplet: 

”(paus) där tappade jag helt min självbild, min självbild låg verkligen i botten min 

identifikation av mig själv var att jag var en idiot” (Lovisa) 

Här ser vi hur även Lovisa tar åt sig av mobbningen och identifierar sig själv som en idiot, 

vilket också kan tolkas som att Lovisa tar åt sig av den yttre stigmatiseringen och själv börjar 

se sig som stigmatiserad och ha en nedvärderande självbild.  

En individ från blogghistorierna visar hur även hens självbild påverkas negativt av 

mobbningen (elaka kommentarerna) och upplever sig själv som stigmatiserad då hon berättar: 

(Blogghistoria)                                ”Jag började tro på alla kommentarer jag fick. Det hade 

ändå redan satt sig i mitt huvud att jag var annorlunda och konstig. Ful stämde nog också 

kände jag” (blogghistoria) 

Här ser vi hur individen som blir mobbad upplever sin egen självbild som annorlunda, konstig 

och ful. Hon anammar den yttre stigmatiseringen (elaka kommentarerna) från mobbarna till 

en själv-stigmatisering.  

Tolkning med Goffmans stigma                                                                                             

Goffman menar även att mobbarnas stämpling av individernas ”stigma” gör att personen själv 

tar åt sig och upplever sig själv som stigmatiserad, alltså anammar mobbarnas synsätt av sig 

själv på olika vis. Individen börjar se sig själv som felet inte dom andra och att hen faktiskt 

har ett stigma. Även detta syntes i min studie, vi ser hur en av blogghistorierna ser sig själv 

som annorlunda och konstig, det vill säga stigmatiserad. Lovisas självbild var att hon var en 

idiot. Här ser vi hur en yttre stigmatisering av individerna även kan få den mobbade att se sig 

själv som stigmatiserad och få en förändrad, mestadels sämre självbild. Detta är i linje med 

Goffmans stigmateori att individer med stigma tar åt sig av detta och det påverkar den egna 

självbilden.  

Vi ser dock ett litet undantag, de är Amanda som trots att hon anammar stigmatiseringen som 

”dryg” och att hennes självbild börjar ruckas och blir lite osäker på grund av mobbningen 

ändå bibehåller en ganska stabil, god självbild och fortfarande tycker om sig själv. Även 

Majas självbild var stabil och god i början av mobbningen men något som ändrades senare.  

Nästa undertema, förändras eller vara sig själv är särskilt intressant då de visar på att 

individerna trots sin utsatta position gör motstånd mot mobbningen och stigmatiseringen. De 

visar trots yttre mobbning att de fortfarande står upp för sig själva, tycker om sig själv och 

värdesätter sitt själv genom att inte vilja förändra på sig. Samtidigt som de ibland visar en 

annan bild att de försöker förändra på sig för att inte vara ”annorlunda” eller bli mobbad i 

linje med vad andra vill att dem ska vara och alltså ändå ser sig själv som stigmatiserad till 

viss del och att de måste förändra sig.       
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6.4.2 Att förändras eller vara sig själv  

Den mobbade individen kan vara medveten om att hon blir utsatt på grund av att hon är 

annorlunda och stigmatiserad men väljer ändå att hålla fast vid att vara sig själv och 

värdesätter detta högre och tycker fortfarande om sitt riktiga jag. En deltagare i studien visar 

detta och gör ett slags motstånd mot mobbningen och stigmatiseringen då hon säger:                                                                                                                                                                                                         

”nej i och med att jag har dom där ut e grejerna jag va utsatt för de va ju för att jag var 

annorlunda, så jag ändrade mig aldrig för att följa normen på så vis så va jag ju inte bekväm 

med de även om jag aldrig ändrade de heller, näe för att liksom, de va de som va jag de va de 

som liksom såhär, j-ja tyckte om de så att de va ändå de jag ville köra på för att jag jag ville 

hålla mig till de som va mitt även om jag visste att de va därför jag vart utsatt”(Lovisa) 

Lovisa menar att hon var mobbad på grund av att hon var annorlunda (exempelvis bröt mot 

normen i klassen) men samtidigt höll hon fast vid att vara sig själv och ändrade sig inte för att 

passa in eller bli omtyckt. Det var viktigare för Lovisa att vara genuin mot sig själv och det 

var ju det hon tyckte om fortfarande.  

Vid frågan om Amanda försökt göra något för att förändra situationen själv visar hon dock en 

lite annan sida från tidigare utsagor av att ändå till viss del försöka förändra sig själv för att bli 

mer omtyckt eller mindre då hon svarar: 

”alltså de va typ att jag tänkte att jag skulle försöka alltså coola ner lite ta de lite lugnt och 

inte, säga emot alltid och liksom aa ee, nej så att alltså de va bara de, försökte tänka lite på 

att jag skulle ta de lite lugnt” (Amanda) 

Här ser vi hur Amanda vid en viss incident försökt förändra sig för att ”nöja” omgivningen, 

alltså att dra ner på sin energi och inte säga emot lika mycket. Vilket kan tolkas som att hon 

här ändå försökt förändra sig för att bli mer omtyckt eller mindre utsatt.  

Även en individ från blogghistorierna visar på hur en mobbad person kan välja att försöka 

förändra sig själv i linje med vad andra anser är accepterat för att slippa bli mobbad och 

berättar: 

”När jag hade något speciellt klädesplagg blev jag utsatt och utstött. Jag blev inte ens 

uppskattad då jag försökte passa in med dem andra. Ingen var nöjd med mig”(blogghistoria) 

Individen menar att han blev utsatt för mobbning och även då han försökte förändra den han 

var för att ”passa in” med klasskamraterna så blev han ändå inte accepterad. Detta visar på att 

individen försökte ändra på sig för att inte bli sedd som annorlunda och mobbad.  

Vid frågan hur Maja reagerade och kände när folk sa att hon klädde sig konstigt visar även 

hon hur hon väljer att fortsätta vara sig själv trots yttre mobbning och stigmatisering, det är 

något hon värdesätter, det är vem hon är och fortfarande ville vara: 

”jag var van, jaaa klädde mig inge annorlunda, för att nån påpekade de utan för mig va de 

liksom, smink och kläder och att de va mitt sätt att uttrycka mig på, desto mer, va folk anser 

vara konstiga kläder å färggladare kläder desto bättre mådde jag” (Maja) 

Maja menar att hon var van att höra detta men att hon trots det aldrig ändrade på sig eller 

klädde sig annorlunda. Hennes klädstil och smink var den hon var och ett sätt för henne att 

uttrycka sig, något som var värdefullt för henne. Hon visar ett motstånd mot stigmatiseringen 

och mobbningen här precis som fler i studien.  



 27  

Både hos Amanda och Lovisa ser vi hur båda kan ha att försökt ”förändra sig” litegrann i 

mobbarnas riktning eller för att bli mer accepterad, men jag ser ändå ett mycket starkare 

mönster hos dem båda att fortsätta vara sig själv, värdesätta det högre istället för att 

accepteras av omgivningen. Några av bloggarna visade mönster av båda sidorna. Både Maja 

och Miriam visar i studien mönster på att både vilja vara sig själv, tycka om sig själv och ser 

det som värdefullt, samtidigt som de på vissa sätt försökt att förändra sig själva på grund av 

mobbningen eller för att passa in i ”normen”.  

Tolkning med Becker och den avvikande dansmusikens karriär & dubbel medvetenhet av 

Orne:           

Här ser vi hur Maja, Miriam, Amanda och Lovisa samt några av individerna bakom 

”blogghistorierna” både visar tecken på att vilja förändra sig under sin tid som mobbade. 

Detta kan kopplas till vad Becker menar med att den avvikande dans-musikern i sin karriär 

väljer att spela i riktning med vad omgivningen vill höra, alltså samhällets normer och åsikter 

om vad som är ”rätt”. Amanda ”coola ner sig” och inte vara lika dryg (något hon blev mobbad 

för) och påverkas av klasskamraternas yttre kontroll att ändra på sig i linje med vad som är 

mer ”accepterat”. Deltagarna visar på att en utsatt person kan vilja försöka förändra på sig, stå 

ifrån en del av sin frihet för att slippa bli mobbad, bli mer omtyckt av andra eller passa in mer 

i klassen istället för att vara sig själv utåt. Det kan bli för ”kämpigt” att hålla kvar sin frihet 

som Becker menar och de ger efter en del för att följa normen och som en ”ska” vara. 

Vi ser även mönster av vad Becker benämner då dans-musikern följer sin egen vilja och 

frihet, är sig själv och ser detta som det värdefulla även om omgivningen ser detta som ”fel” 

eller avvikande. Alltså att de mobbade trots att det får höra att det är ”fel” på dem på olika vis 

så vill det hålla kvar och vara sig själva, för det är något de värdesätter och innerst inne vill 

hålla kvar vid. Dem har en god autentisk sida kvar av självet fortfarande. Exempelvis att Maja 

även om hon får höra av sina mobbare att hon klär sig konstigt, inte klädde sig annorlunda för 

de, det är hennes sätt att uttrycka sig och ha den friheten oavsett vad andra säger, det finns ett 

värde i att vara sig själv trots yttre motståndet. Individerna tycker fortfarande om sitt riktiga 

jag och vill hålla kvar vid det trots mobbningen. De utsatta individerna, har här en chans att 

som enligt Becker, ”avbryta avvikarkarriären” (genom att förändra sig till att vara som 

mobbarna/klassen vill att dom ska vara) alltså utefter normerna/reglerna omgivningen. Vissa 

av individerna försöker förändra sig själva, vilket kan tolkas som att de försöker avbryta 

avvikarkarriären och ”få tillhöra gruppen igen”. Men samtidigt så beskriver dem flesta att de 

vill fortsätta vara sig själva, vilket kan tolkas som att de ändå håller fast vid sin ”avvikarväg” 

och därför inte får tillhöra gruppen utan blir utsatta för mobbningen ändå.  

I studien av Orne visar det sig att den stigmatiserade faktiskt kan vara medveten om 

allmänhetens stigmatisering av den utsatte, men trots detta inte väljer att dölja sitt stigma utan 

står upp och visar sitt riktiga jag ändå. Vi ser även hur min studie visar detta mönster, att 

individerna trots medvetenhet av ”yttre stigmatiseringen” väljer att inte dölja sitt stigma och 

stå upp för den hen är utåt. Med hjälp av en dubbel medvetenhet är individen alltså medveten 

om hur andra ser på henne, vilket syns i min studie med. Det ”andra medvetandet” hjälper 

individen att visa motstånd mot stigmatiseringen. Detta medvetande kan alltså hjälpa 

individen att stänga bort och skydda sig mot yttre stigmatiseringen och följa sin egen 

uppfattning av stigmat och sig själv mer. Vi kan i min studie också se detta dubbla 

medvetande på ett liknande sätt. Att det andra medvetandet, hjälper individerna att bevara sin 

positiva värdering av sig själva och göra motstånd mot den negativa yttre bilden de får utifrån, 

för att på så sätt vilja fortsätta vara sig själv trots denna andra medvetenhet om yttre 

stigmatiseringen.  
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Sista undertemat är mobbningens spår längre fram i livet. Vilket visar hur dem mobbade 

individerna i olika utsträckning fortfarande har negativa spår kvar från mobbningen dels 

genom en fortfarande självstigmatiserande eller på annat sätt negativ självbild. Men, detta 

undertema visar även vad mobbningen gett för positiva spår, att den senare i livet kan leda till 

positiva förändringar hos individen och dennes självbild. Under temat visar på att individerna 

både har negativa och positiva spår av mobbningen i kvar i självbilden.  

6.4.3 Mobbningens spår längre fram i livet 

Dem mobbade individerna visade ett mönster av att fortfarande ha en ganska dålig bild av sig 

själva eller självstigmatiserande självbild efter själva mobbningen. Det visar en av deltagarna 

vid frågan hur hon upplevde sin självbild när hon väl inte blev mobbad längre i gymnasiet: 

 

”ee den va nog gans den va lika skev, aa den va lika skev faktiskt de vart inte sådär tipptopp 

liksom” (Miriam) 

 

Miriam menar att hon efter mobbningen fortfarande hade en ganska skev självbild och att den 

ännu inte var bra. Vilket kan tolkas som att mobbningen påverkat hennes självbild så pass 

mycket att den trots att mobbningen avtagit inte läkt ännu utan fortfarande påverkar henne.  

 

En annan individ från blogghistorierna visar väldigt tydligt hur mobbningen lämnat kvar 

negativa spår då individen fortfarande har en väldigt självstigmatiserande självbild av sig då 

den säger: 

 

”Varje dag längtar jag efter att få en livskamrat, en kvinna som tycker om mig för den jag är. 

Men det är något som jag vet aldrig kommer ske i detta liv. Komma hem med en så äcklig, ful 

och värdelös kille som jag?” (blogghistoria) 

 

Här ser vi hur individen fortfarande har en låg självbild och ser sig själv som stigmatiserad, 

något som sitter kvar djupt av mobbningen än idag och visar på hur pass stor verkan 

mobbningen kan ha på en individs uppfattning om sig själv även långt efter själva utsattheten.  

En annan deltagare i studien visar en ännu mer tydlig bild om hur mobbningen kan ge positiva 

spår hos individens självbild och få en att acceptera sig själv precis som en är då hon berättar: 

”(paus), och sen så tror jag faktiskt att de är tack vare den här mobbningen som göör att jag 

känner, eehm, att jag får vara konstig jag får vara den jag är, att de på något sätt att de är 

mitt sätt och slå tillbaka eftersom att jag, har hittat folk som accepterar att jag är så” 

(Lovisa) 

Här ser vi hur Lovisa tack vare mobbningen accepterar sig själv mer och känner sig okej med 

att identifiera sig som konstig, hon känner en slags revansch över att idag vara okej med att 

vara sig själv och ”konstig”. Detta visar på att mobbningen även kan lämna positiva 

konsekvenser hos individens självbild långt efter mobbningen.  
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Vid frågan om mobbningen lärt individen något visar hon hur mobbningen lärt henne att 

behandla andra människor bra vilket visar på att mobbningen påverkat henne i en positiv 

riktning: 

”hur jag ska bete mig liksom mot andra, jag vet att jag själv liksom tog illa upp av vissa saker 

och, (paus) ja men alltså försöka inte göra de mot andra och liksom när folk har varit elaka 

har väl jag liksom försökt säga ifrån ändå mer ee, så att jag vet att ingen, att man vet hur man 

ska behandla andra” (Amanda) 

Då Amanda fått uppleva hur det känns att bli utsatt för mobbning har hon fått mer förståelse, 

empati och sympati för hur andra kan uppleva elak behandling, vilket får henne att reagera 

och säga ifrån samt en insikt i hur man bör behandla andra. Mobbningen har lämnat positiva 

spår hos Amanda och en viktig lärdom hon bär med sig.  

Tolkning med Lutgen-Sandviks studie                                                                                             

Här ser vi hur individen och självbilden även kan förändras till något positivt på grund av 

mobbningen. Att bli en människa som vill hjälpa andra i samma situation, bli mer ödmjuk och 

insikt i hur en ska bete sig mot sina medmänniskor. Att tack vare erfarenheten idag kunna 

acceptera sig själv mer eller bli starkare i sig själv med mer självinsikt. Kvinnorna och 

männens självbild påverkas även i positiv riktning. (Några av exemplen som syntes i studien 

av förändringar även om de inte alla finns med i citaten ovanför). Denna del av resultatet kan 

tolkas med vad Lutgen-Sandvik fann i sin studie, att en människas identitet och självbild kan 

formas till något positivt på grund av sin resa som mobbad. Att det även kan leda till något 

gott och självbilden och individen går i positiv riktning, något som min studie även visat kan 

komma fram efter att ha varit mobbad.  

 

Sammanfattningsvis av dem positiva och negativa spåren av mobbningen längre fram i livet 

är det av vikt att framföra hur de personer som fått positiva spår av mobbningen och deras 

självbild inte skett över en natt utan att det varit en lång process vilket också visar på vilka 

djupa spår mobbning kan sätta i individen. Dessutom fanns det ett mönster av att några av 

individerna idag senare i livet upplever en ambivalens i sin självbild alltså att dem än idag 

påverkas negativt av mobbningen men samtidigt läkt inuti till viss del, dem har ibland en god 

självbild men ibland en dålig självbild. Mobbningens spår har gett både positiva och negativa 

verkningar på individens självbild och inre. Vissa individer har kunnat läka sin självbild 

medan vissa inte klarat av detta.   

6.5 Reflektion och överblick av mina teman  

 

Nu har alla teman i mitt resultat redovisats. Vi har det första stora huvudtemat ”Den sociala 

identiteten och interaktionen” med underteman stämplingen, regelbrytande och straffet, 

frånvarandet och förändrandet av den sociala identiteten. Detta tema har fokus på den yttre 

sociala interaktionen mellan mobbarna och den mobbade. Stämplingen, regelbrytande och 

straffet samt frånvarandet ger en inblick i hur sociala interaktionen utspelat sig under 

mobbningen. Hur individen bemöts, hur dem som mobbar agerar och reagerar i denna 

situation samt i slutet av temat ser vi vad denna sociala interaktion kan göra med den 

mobbade individens sociala identitet som förändras. Det visar hur den mobbade individen 

agerar som svar på detta bemötande den får uppleva under mobbningen. Detta ger alltså ett 

underlag för att besvara studiens första huvudfråga ”hur uttrycks sociala interaktioner i 

mobbning” samt underfrågan ”hur bemöter & reagerar individer i situationer där mobbning 
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sker?”. Under huvudtolkningen får ni läsa mer om exakt hur jag besvarar dessa två frågor med 

ett sista fördjupat tema ”den yttre stigmatiseringen” som sker i denna sociala interaktion 

mellan mobbarna och den mobbade.  

 

Sedan har vi huvudtema nummer två vid namn ”Upplevelsen av självbilden” med 

huvudteman självstigmatisering, att förändras eller vara sig själv och mobbningens spår 

längre fram i livet. Här ges en inblick i hur den inre självet påverkas och formas av den yttre 

sociala interaktionen som sker under mobbningen. Alltså visas mer om hur dessa två stora 

huvudteman samspelar med varandra eftersom det första huvudtemat, den sociala identiteten 

och interaktionen med sina fyra teman formar självbilden. Med detta sista huvudtema och 

dessa underteman får jag underlag för att kunna svara på studiens andra huvudfråga ”hur 

upplever den mobbade självet?” samt underfrågan ”hur ser självbilden ut hos den mobbade 

perioden mobbning sker och längre fram i livet?”. Dessa tre underteman visar tillsammans 

hur den mobbade individen får en självstigmatiserande bild av sig själv samt hur individen 

formar två sidor av självet, en negativ, självstigmatiserad som också finns kvar långt efter 

mobbningen men även en annan sida av självet som är positiv, autentisk och tycker om sitt 

riktiga jag. Den positiva sidan av självet existerar även längre fram då mobbningen avtagit, 

och visar hur mobbning även kan lämna positiva spår inuti individen och stärka denna sida av 

självet.  

6.6 Huvudtolkning 

6.6.1 Den yttre stigmatiseringen och två sidorna av självet 

Här redovisar jag min huvudtolkning, som är en tolkning som skapats genom hela min 

resultatdel.  

De utsatta bemöts illa (blir mobbade) genom att individen i fråga inte lever upp till ”hur en 

bör vara” som person, vilket leder till att personen från omgivningens ögon besitter ett stigma 

och är annorlunda/avvikande. Även på grund av att den bryter mot normer, ideal, regler som 

finns i samhället eller som mobbarna/klassen har själva. Detta i sig leder som vi ser till 

exkludering eller verbal/fysisk mobbning för den utsatte individen och visar hur den mobbade 

individen bemöts.  

Det tydliga är att klasskamraterna eller mobbarna bemöter individen som en stigmatiserad och 

avvikande individ och det sker vad som kan kallas en yttre stigmatisering. Yttre 

stigmatiseringen av individen leder i sig till mobbning. Yttre stigmatiseringen sker det vill 

säga i den sociala interaktionen. Denna sociala interaktion består av mina teman stämplingen, 

regelbrytande och straffet och frånvarandet. Det sker en yttre stigmatisering där individen 

stämplats som avvikare samt bemöts och behandlas av klassen/mobbarna som om den vore 

stigmatiserad om och om igen. Temat ”frånvarandet” stärker denna yttre stigmatisering jag 

fann, där individen ännu en gång bemöts som en stigmatiserad person utifrån då vissa inte vill 

umgås med den utsatte, rädda för att ”smittas” av den mobbades sociala identitet eller bli 

mobbade själva. Sedan sker det ju en tydlig yttre stigmatisering då individen blir utsatt för 

”straffet” – blir mobbad både psykiskt, fysiskt samt exkluderas. Vad jag menar med den yttre 

stigmatiseringen är då individen bemöts som en stigmatiserad individ, dels genom att den 

stämplas som en avvikare genom elaka smeknamn, då den får uppleva exkludering och 

psykisk/fysisk mobbning för att den inte lever upp till vissa normer eller bryter mot regler 
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samt då klasskamraterna ignorerar individen eller är frånvarande då denna behöver hjälp 

under mobbningen eftersom dem inte vill förknippas med den mobbade. I den sociala 

interaktionen där mobbningen sker bemöter och behandlar mobbarna individen som att den är 

stigmatiserad om och om igen. Här visar jag på hur sociala interaktionen utspelar sig mellan 

mobbarna och den mobbade, hur mobbarna eller klasskamraterna reagerar i denna situation 

genom att vara frånvarande eller välja att mobba individen, hur den mobbade reagerar på detta 

bemötande genom att förändra sin sociala identitet till att krympa sig själv i sociala situationer 

för att slippa bli mobbad och gömmer sig själv. Den sociala interaktionen mellan mobbarna 

och den mobbade (där mobbning och stigmatisering sker) och bemötandet av den mobbade 

leder till att individen förändrar sin sociala identitet. Denna yttre stigmatisering förändrar 

individens sociala identitet. Temat stämplingen, regelbrytande och straffet samt frånvarandet 

samverkar tillsammans och förändrar individens sociala identitet. Just att vissa av individerna 

vill skyla sig själva så mycket som möjligt visar att de internaliserar den yttre 

stigmatiseringen i självbilden, till att känna sig stigmatiserade och vilja dölja detta 

Nu går vi över till vad denna yttre sociala interaktion mellan mobbarna och den mobbade gör 

för den mobbade individens subjektiva upplevelse och självbild. Denna mobbning och 

stigmatiserande bemötande leder till att kvinnorna och männen tar in den yttre 

stigmatiseringen av dem till sin egen självbild. Det upplever sig själva som stigmatiserade, 

har låg självbild, nedvärderar sig själva, ser sig själva som felet och får en ”sämre” bild av sig 

själva. Denna yttre stigmatisering är även något som den utsatte individen internaliserar till 

sin egen och påverkar självet under tiden som mobbad eller på andra sätt nedvärdera sig själv 

eller ha en försämrad självbild, även efter en lång tid. Denna inre stigmatisering är något som 

efter lång tid finns kvar för vissa helt och som lämnat sina negativa spår i individernas 

självbild än idag. Detta är vad jag kallar den negativa, självstigmatiserande sidan av självet. 

Trots det har många av individerna fått en förbättring av självbilden och mindre själv-

stigmatisering efter en längre tid utan mobbning.  

Men även om självbilden försämras finns det fortfarande ett värde av att vara sig själv trots 

yttre stigmatiseringen och i studien ser vi ett mönster av att de utsatta respekterar sig själva 

och fortfarande är starka i sig själva genom att fortfarande försöka vara sig själva. Det kan 

tolkas som ett slags motstånd mot mobbningen och stigmatiseringen, att fortfarande trots allt 

vilja fortsätta vara sig själv och värdesätta sin frihet att vara vem en vill först. Det finns alltså 

fortfarande kvar en annan sida av självet, den autentiska positiva sidan. Men, det syns även en 

dubbel bild av detta nämligen att vissa av individerna slits till att ibland vilja förändra sig 

själva i linje med av normen, hur mobbarna och omgivningen vill att dom ska vara och bli 

mer ”normala” för att accepteras, bli mer omtyckta och slippa bli mobbade. Detta visar på hur 

starkt den yttre stigmatiseringen kan tränga in och ändå skaka den utsattas inre värde av att 

vara sig själva till att ändå ibland vilja förändras, alltså att de har en stigmatiserande, 

nedvärderandes sida av självet också. Men samtidigt visar viljan att vara sig själv och att inte 

alltid vilja förändras att det finns en del av individens själv som fortfarande värdesätter sig 

själv och tycker om sig själv. Det är en två delad sida av självet och den självstigmatiserande 

delen finns som sagt fortfarande kvar långt efter mobbningen för dem flesta av individerna. 

Många av individerna har fortfarande en självstigmatiserande sida av självbilden. Men, vi ser 

även hur mobbningen gett positiva spår hos individen och dennes självbild, vilket visar att det 

även efter mobbningen också finns en annan sida av självet som fortfarande värdesätter sitt 

riktiga jag och tycker om sig själv. Detta visar hur mobbning även kan lämna positiva spår 

inuti individen och stärka denna positiva sida av självet. Även långt efter mobbningen 

existerar det en positiv och negativ sida av självet.  
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Mitt resultat visar hur den yttre sociala interaktionen samspelar med och formar det inre 

subjektiva självet. Det som sker i sociala interaktionen (bemötandet den mobbade får av 

mobbarna, mobbningen, deras stigmatisering av denne, hur dem agerar som frånvarande) 

formar inte bara den sociala identiteten hos individen utan även självbilden till en 

självstigmatisering, men även en autentisk, positiv sida av självet som visar motstånd av 

denna mobbning och stigmatisering. Den mobbade individen svarar och reagerar på 

mobbningen och yttre stigmatiseringen dels genom att förändra sin sociala identitet och 

krympa sig själv utåt. Men även genom att göra en typ av motstånd och stå upp för sig själv i 

vissa stunder och att ibland ändå vilja förändra sig själv.  

Som vi ser är mitt resultat användbart då det överensstämmer till viss del med Ornes dubbla 

medvetenhet. Det finns två medvetande eller ”själv” i min studie, ett som är medveten om 

yttre åsikter och stigmatiseringen och påverkar individen att vilja förändra sig och 

”nedvärderar” sig själv, men samtidigt ett medvetande inom sig som finns kvar där och 

värdesätter sig själv och hjälper göra motstånd mot stigmatiseringen och fortfarande ha en så 

gott som ”egen” autentisk bild av sig själv utan yttre stigmatiseringen. Förutom det visar mina 

tidigare forskningsartiklar hur en yttre stigmatisering kan ske runt den mobbade då eleverna 

bemöter den utsatte som dem gör, något mitt huvudresultat också speglar.  

7 DISKUSSION 

7.1 Frågeställning och syfte  

Syftet med min studie var att belysa mobbning både på det yttre planet, i sociala interaktioner 

men även det inre planet, individens upplevelse av självbilden. Mitt syfte var dels att 

undersöka mer om hur mobbning påverkar individens självbild på lång sikt efter mobbningen 

avtagit och även undersöka fenomenet mobbning på ett mer djupgående plan vid den inre 

självbilden främst men även den yttre sociala interaktionen där mobbningen sker och 

samverkan mellan dessa.  

I min studie har jag uppnått syftet då jag undersökt dels den yttre sociala sidan av mobbning, 

alltså den sociala interaktionen som sker mellan den mobbade och mobbarna. Här bildades 

mitt huvudtema Den sociala identiteten och interaktionen med sina underteman stämplingen, 

regelbrytande och straffet, frånvarandet och den förändrade sociala identiteten. Temat 

stämplingen, regelbrytande och straffet samt frånvarandet samverkar tillsammans och 

förändrar individens sociala identitet som vi ser i resultatet. Dessa tre teman som visar den 

sociala interaktionen under mobbning och bemötandet mobbarna ger den utsatte individen 

formar även upplevelsen av självbilden som är mitt andra huvudtema. Här undersöker jag hur 

individens självbild formas av denna yttre sociala interaktion mellan mobbaren och den 

mobbade vilket gav mig tre underteman självstigmatiseringen, att förändras eller inte samt 

mobbningens spår längre fram i livet. Mitt syfte var även att undersöka mer om hur 

individens självbild påverkas av mobbning på lång sikt och min studie visar att mobbning, 

denna yttre sociala bemötandet individen får uppleva som dels innehåller en stigmatisering av 

individen även påverkar individen längre fram i livet till att ha negativa spår i självbilden 
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samt en typ av självstigmatiserande bild av sig. Dock visar studien även hur mobbningen kan 

leda till positiva spår hos individen och dennes självbild långt efter mobbningen.  

Just där mobbningen sker: där den mobbade individen får ett stigmatiserande bemötande av 

klasskamraterna, får uppleva stämplingen som avvikare, blir exkluderad, fysiskt och psykiskt 

utsatt för mobbning, att klasskamraterna är frånvarande och inte hjälper den utsatte - dessa 

yttre händelser av vad jag i min studie kallar en yttre stigmatisering av individen ser vi formar 

individens inre självbild till att bilda en positiv autentisk sida och en negativ, 

självstigmatiserande sida av självbilden och även förändrar den sociala identiteten till att 

krympa sig själv i sociala situationer. Jag har lyckats undersöka fenomenet mobbning från ett 

socialpsykologiskt perspektiv, både vad som sker utanför den mobbade individen i den 

sociala interaktionen där mobbningen sker men även det som sker inuti individen för att nå 

ännu mer kunskap att kunna bidra med mer djupgående täckande kunskap av det komplexa 

fenomenet mobbning som än idag är ett stort samhällsproblem, vilket var mitt syfte.  

Hur den sociala interaktionen uttrycks i mobbning visar jag genom vad jag kallar den yttre 

stigmatiseringen. Samt underfrågan hur bemöter och reagerar individer i situationer där 

mobbning sker. Vad jag menar med den yttre stigmatiseringen är då individen bemöts som en 

stigmatiserad individ, dels genom att den stämplas som en avvikare genom elaka smeknamn, 

då den får uppleva exkludering och psykisk/fysisk mobbning för att den inte lever upp till 

vissa normer eller bryter mot regler samt då klasskamraterna ignorerar individen eller är 

frånvarande då denna behöver hjälp under mobbningen eftersom dem inte vill förknippas med 

den mobbade. I den sociala interaktionen där mobbningen sker bemöter och behandlar 

mobbarna individen som att den är stigmatiserad om och om igen. Dem mobbade reagerar 

genom att förändra sin sociala identitet till att krympa och hålla tillbaka i sociala tillfällen för 

att inte bli mer utsatt. Klasskamraterna och mobbarna reagerar antingen genom att vara 

frånvarande och bara se på när individen blir mobbad, rädda att själva få sämre social status 

eller bli utsatta. Eller så reagerar dem genom att själva mobba individen. Detta som sker i 

sociala interaktionen är vad som bilder den yttre stigmatiseringen som jag sedan menar att den 

mobbade individen tar in till sin egen självbild.  

Hur individen upplever självet samt hur självbilden ser ut för den mobbade både under och 

efter mobbningen har vi fått en mer fördjupad bild av. Nämligen dels att det sker en yttre 

stigmatisering som sedan formar individens egna självbild till det sämre. Att anamma denna 

och se sig själv som stigmatiserad och att se ner på sig själv på diverse sätt. Detta är den 

negativa, självstigmatiserande sidan av självbilden undersökningen visade. Denna 

självstigmatiserande bild har individen anammat sig och det ser vi tydligt då individen till viss 

del försöker förändra sig till vad omgivningen vill att den ska vara för att slippa bli utsatt och 

mer omtyckt. Men, vi får fram ett mönster av att de utsatta individerna gör en typ av motstånd 

mot yttre stigmatiseringen, i form av att vilja fortsätta vara sig själva, värdesätta sitt ”riktiga” 

jag och att ha en stolthet över vem dem är. Alltså att det även finns en positiv sida av synen av 

sig själv. En positiv, autentisk sida av självet då individen fortfarande fortsätter vara sig själv 

trots yttre mobbning och tycker om sig själv precis som den är. Individen har en splittrad bild 

här och två sidor visar sig existera hos av sig själv, en positiv, autentisk och en negativ, 

självstigmatiserande. Denna negativa självstigmatiserande sidan av självet kommer från den 

yttre stigmatiseringen som sker i sociala interaktionen där mobbningen sker. Även långt efter 

mobbningen finns det en positiv, autentisk sida som tycker om sig själv och värdesätter sitt 

riktiga jag och även en självstigmatiserande sida som ser ner på sig själv eller på annat vis har 

en sämre bild av sig själv på grund av mobbningen tidigare i livet. Här över ser vi även hur 

jag fyller syftet med uppsatsen genom att undersöka själva samspelet mellan den yttre sociala 

delen av mobbning och hur detta påverkar inre självbilden mer.  
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7.2 Resultat och tidigare forskning 

7.2.1 Sociala interaktionen och formandet av självbilden 

I Thornbergs studie fann forskaren att klassen skapade den stigmatiserade tillsammans som 

annorlunda. Dem skapade även en bild av den mobbade i besittning av bara dåliga sidor, 

alltså bemött bara som stigmatiserad och de negativa. Detta i sig ledde till exkludering för att 

inte själva bli drabbade och få försämrad social status i klassen.  

I min studie hittade jag liknande mönster. Att individerna som är utsatta inte själva är i 

besittning av ett stigma utan att dem blir bemötta som stigmatiserade från klassen, det är 

något som klassen stämplar denna med utifrån. I min studie blir dem bemötta ofta endast 

utifrån sitt stigma, och att det inte går att se förbi det ”negativa”. Även i min studie fann jag 

mönstret att de mobbade fick uppleva exkludering på grund av ”stigmatiseringen” då 

klasskamraterna och vänner inte själva ville bli drabbade eller sedda i sämre ljus. Att bli 

bemött som en stigmatiserad person i sociala interaktionen från både klasskamrater och 

mobbade är alltså något jag även fann i min studie som liknar detta resultat av den tidigare 

forskningen.  

I studien av Thornberg, Halldin, Bolmsjö & Petersson fann man att den utsatte individen när 

de får höra att de är annorlunda börjar se sig själv som just det på grund av mobbningen. 

Vilket är en likhet jag fann även från min studie, då den utsatte individen börjar själv-

stigmatisera sig och få en sämre självbild på grund av yttre stigmatiseringen och mobbningen. 

Det finns en likhet med denna studie och min då den yttre sociala interaktionen i klassen 

mellan klasskamraterna och den mobbade, där individen får höra att den är annorlunda även 

påverkar individen till att själv börja se sig som stigmatiserad och annorlunda.  

I studien fann dem ett ”dubbel-offerskap” alltså ett yttre offerskap och ett inre. Då individen 

hela tiden får uppleva kränkningar existerar det en yttre offerroll av den mobbad, att individen 

är ett ”offer” i klassen. Inre offerskapet som också existerade togs in av den mobbade vilket i 

sig gav en känsla hos individen att vara annorlunda, onormal och att vara stigmatiserad. 

Individen i min studie visar även ett mönster av att ha tagit in ett liknande offerskap. Dem ser 

sig själva som utsatta, drabbade, stigmatiserade och i viss mån ”offer” för vad de fått vara 

med om.  

I denna studie visade sig även en förändring av sociala identiteten, nämligen att skydda sig 

från mobbarna, undvika dem, inte vara med i interaktioner i skolan eller delta för att inte 

synas, höras för att slippa bli mobbad. I min studie förändrades även de utsattas sociala 

identitet till att krympa som personer utåt och undvika mobbarna för att slippa bli utsatt. Min 

studie visar dock lite mer djupgående varför individen förändrar sin sociala identitet, då mitt 

resultat visar att det är den yttre sociala interaktionen med alla sina olika delar (stämplingen, 

mobbningen, regelbrytande och straffet, frånvarandet) och en yttre stigmatisering som gör att 

individen förändrar sin sociala identitet. En lite mer omfattande bild om vad som får individen 

att förändrar sig socialt utåt jämfört med denna studie.  
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7.2.2 Att bära på ett stigma 

Denna studie kan sammanfattas som att den stigmatiserade individen har en känsla av att mest 

exkluderas i sitt liv och att ibland, men i mycket mindre grad inkluderas på grund av sitt 

stigma. I min studie visar det sig en likhet, nämligen att den mobbade individen upplever sig 

exkluderas i klassen. Jag ser dock inget starkt mönster av att dem mobbade individerna blir 

exkluderade av familjen (som i studien) eller av andra människor utanför skolmiljön, vilket är 

en olikhet mellan min och denna studie. Just att exkluderingen upplevs som starkare än själva 

inkluderingen är ett mönster även min studie bidrar med.  

7.2.3 Motstånd av stigmatiseringen 

I studien av Orne visade det sig att den stigmatiserade upplever en press i interaktion med 

andra, att behöva förklara sig själv. Samt att den ifrågasätts angående sin identitet och inte 

helt och hållet accepteras i interaktioner med andra. Det först nämnda är inget jag funnit i min 

studie däremot är en likhet att de i min studie, då de bemöts som stigmatiserade individer och 

ifrågasätts angående vem de är och inte accepteras av andra. En del av resultatet är i denna 

tidigare forskning att den stigmatiserade dock inte är rädd att möta denna yttre fientligheten. I 

min studie såg vi ett mönster av hur individerna på ett vis fortsatte att vara sig själva – alltså 

att sätta sig själv i en situation att få fortsätta möta denna yttre fientligheten precis som i 

denna studie. Men det visade sig även i min studie att individerna valde att undvika mobbarna 

för att slippa bli mobbade, och att vilja förändra sig själva vilket kan tyda på att de faktiskt 

känner en rädsla att möta denna yttre fientligheten och undviker att sätta sig i en sådan 

situation, alltså en skillnad mot denna tidigare forskning.  

Tidigare forskningen visade även något som kallas ”dubbel medvetenhet”, vilket betyder att 

individen har två medvetenheter, att denna kan se och förstå hur omgivningen upplever den 

avvikande och dennes avvikelse, samtidigt som deras andra medvetande gör att de kan visa 

motstånd mot själva stigmatiseringen. Denna dubbla medvetenhet kan hjälpa den 

stigmatiserade individen att skydda och stänga bort omgivningens fördomsfulla press och 

stigmatisering. Vilket gör att de kan ha en egen bild av sin avvikelse och inte bara 

omgivningens. En likhet med denna studie och min är just att även mina deltagare visar 

motstånd, inte precis som i denna studie men det använder sig också av motstånd i sin 

utsatthet. I min studie visas precis som i denna ett mönster av att vara medveten om hur 

omgivningen uppfattar stigmat och den stigmatiserade. I min studie visar deltagarna att de på 

ett sätt också har ett ”andra medvetande” eftersom de fortfarande värdesätter sig själva och 

deras ”riktiga autentiska jag” samtidigt som de blir stigmatiserade utifrån, alltså ett slags 

motstånd eller bortstängning av den yttre stigmatiseringen. De är medvetna om yttre 

stigmatiseringen, hur de andra ser dem men kan samtidigt se bort från detta till en viss del då 

dem i min studie har en andra sida av självbilden som är positiv och autentisk. Skillnaden 

mellan min studie och denna är dock att majoriteten av mina deltagare bara lyckades ”se bort” 

eller göra motstånd av yttre stigmatiseringen till en viss del och det var mer tecken av att 

internalisera den yttre stigmatiseringen till sin egen självbild.   
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7.2.4 Tänkandets motstånd 

Studien av Opsal visar något som kallas för tänkandets motstånd, vilket betyder att kvinnorna 

i studien förnekar eller säger emot den stigmatiserade bilden som andra har om dem, att detta 

inte alls överensstämmer med deras egna självbild. De skapar en självbild i linje med ”dem 

normala” människorna genom motståndstänkande och omskapar den negativa bilden och 

stigmat av dem utifrån till en mer positiv, neutral och normal bild av sig själva och ser sig 

som vilken annan människa som helst i samhället på samma nivå, några dem tillhör. Detta 

”motstånd” av en yttre stigmatisering, ser vi inte riktigt i min studie alls i lika stor grad. Det är 

ett väldigt starkt mönster av nästan alla deltagare självbilden formas i linje med yttre 

stigmatiseringen samt att dem känner sig ”underlägsna” de ”normala” istället för att vara på 

samma nivå i min studie. Det sker dock ett typ av motstånd som vi ser i mitt resultat, att de 

fortfarande kan känna sig starka att kunna vara sig själva, stå emot att förändras och tycka om 

vilka dem är till viss del, alltså en positiv bild av självbilden på ett sätt – men inte alls i lika 

stor utsträckning som visas över. För samtidigt har de i min studie en delad bild av 

självbilden, att dem fortfarande påverkats av stigmatiseringen, något som denna studies 

deltagare inte gör alls, den yttre stigmatiseringen finns inte med alls i deras självbild som min 

studie visat.  

7.2.5 Sociala identiteten 

Även denna studien Vickers visar en förändring av sociala identiteten. Att den utsatte 

individen på grund av mobbningen förändras beteendemässigt och exempelvis visar en mer 

passiv-aggressiv sida än tidigare. Även i min studie (som tidigare nämnt) sker det en 

förändring av sociala identiteten. Studien visade även ett resultat av att arbetsmiljön och 

arbetskamraterna normaliserade själva mobbningen som skedde, vilket gjorde det möjligt för 

mobbningen att fortgå och förändring av sociala identiteten. I min studie ser jag dock ingen 

koppling mellan någon normalisering av mobbning.  

7.2.6 Mobbningens långsiktiga påverkan 

I studien av Lutgen kunde den mobbades självbild vara väldigt negativ efter utsattheten, 

exempelvis att självförtroendet förstörts helt efter mobbningen. Detta syntes också bland vissa 

i mitt resultat, just att mobbningens spår fortfarande sitter kvar och påverkar individernas 

självbild negativt även långt efter mobbningen. Vid denna studie visade det sig att de personer 

som blivit mobbade ”förlorat” sin jobb-identitet genom att bli mobbade på arbetet, vilket gav 

en känsla av att ha förlorat den delen av sig själv, en tomhet av självbilden utan denna sidan 

av identiteten, samt en känsla av att inte veta vem dem är. Detta var dock något som inte 

uppstod i min studie, varken en känsla av att ha förlorat en del av sig själv som tidigare varit 

där men försvunnit på grund av mobbningen, att känna en tomhetskänsla på grund av att mista 

en sida av sig själv, eller en osäkerhet av identiteten eller vem man är på grund av denna 

avsaknad.  

De individer i min studie som väl lyckades få en bättre, positivare självbild etc. tog det en 

väldigt lång tid för att bygga upp, vilket även visade sig i denna studie. Denna studie visade 

även att individens identitet och självbild kunde förändras i positiv riktning efter själva 

mobbningen på grund av den, vilket vi också ser i mitt resultat väldigt tydligt. Även att 

erfarenheten av mobbning i efterhand kunde vändas till något positivt syntes i min studie vid 

den positiva sidan av självbilden efter mobbningen.  
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7.2.7 Fylld lucka i forskningen? 

Som vi ser över har min studie hittat mest likheter med tidigare studier, men från lite olika 

vinklar vilket kan ses som en fördjupning och förstärkning av vissa tidigare funna resultat. 

Några exempel: Som i tidigare forskning visar jag hur en mobbad individ bemöts som en 

annorlunda, avvikande eller stigmatiserad person av klasskamraterna. Även mönster av att 

den mobbade tar åt sig av denna ”stämpling” som annorlunda, stigmatiserad eller andra 

negativa aspekter och upplever sig själv så. Att den yttre stigmatiseringen formar deras 

självbild, att det är något fel på dem. Även att individerna som blivit mobbade visat tecken på 

att vilja förändra sig själv för att bli mer ”normal” eller accepteras har jag förstärkt med min 

studie. Förutom detta visar min forskning att individerna exkluderas på grund av sitt ”stigma” 

stigmat precis som tidigare forskning.  

Jag har dock bidragit med att fylla en lucka i forskningen då jag visat mer bakomliggande 

anledningar till varför en mobbad person blir bemött som hen blir bemött av andra individer. 

Jag bidrar med mer kunskap angående den sociala interaktionen mellan mobbarna och den 

mobbade och lägger även fokus på klasskamraterna och inte bara den utsatte individen. Detta 

ger mer information varför denna blir bemött som en stigmatiserad eller annorlunda individ 

(för att hen inte lever upp till vad personen förväntar sig eller för att hen bryter mot regler 

eller normer). Ett av mina syften med studien var som sagt att bidra med mer kunskap om vad 

som händer med individens självbild även långt efter mobbningen. Min studie visar precis 

som tidigare forskning att mobbningen påverkar individens självbild negativt även långt efter 

men även hur mobbningen kan leda till något positivt hos individen. Det min studie bidrar 

med är dels att fördjupa denna redan existerade kunskap men visar lite mer tydligt hur en 

individ efter mobbningen kan ha en självstigmatiserande bild av sig även långt efter samtidigt 

som mobbningen kan leda till positiva spår hos individen och dennes självbild långt efter 

mobbningen, alltså en tvåsidig självbild långt efter mobbningen vilket inte syns lika tydligt i 

tidigare forskningen.  

En annan ”fördjupning” av tidigare forskning med mitt resultat är då individen visar en 

medvetenhet av vad andra anser om dem (själva stigmat), hur andra ser på individen samtidigt 

som de kan visa motstånd mot själva stigmatiseringen och ha en egen, positiv bild av sig 

själv. Men, i min studie sker motståndet lite annorlunda och här bidrar jag med att fylla en 

lucka i forskningen. Dels, tar dem i min studie in yttre stigmatiseringen och försöker förändra 

sig själva och därmed tar in denna yttre stigmatisering till sin egen självbild. Men ibland gör 

dem ändå motstånd av denna stigmatisering, värdesätter sig själva, tycker om vem dem är, 

accepterar sig själva och vill fortsätta vara sig själva. Min forskning fyller här en ”lucka” då 

den ger en tvåsidig bild av självbilden, att en mobbad individ kan ta in den yttre 

stigmatiseringen och få självbilden formad av detta det vill säga uppfatta sig själv som 

stigmatiserad och värdelös. Vilja förändra sig på grund av detta för att bli accepterad 

samtidigt som de ibland visar motstånd av denna yttre stigmatisering och mobbning och 

fortfarande tycka om sig själv samt vilja fortsätta vara sig själv då dem ser det som mer 

värdefullt att bevara sitt riktiga jag. En splittrad självbild och någonting min forskning bidrar 

med är att visa hur självbilden kan bestå av båda delarna. En positiv, autentisk sida men 

samtidigt en negativ självstigmatiserande sida. Samt att dessa båda sidorna är med och formar 

individens bild av sig själv samtidigt, både under mobbningen men även efter.  

Sist men inte minst fyller min studie en lucka i forskningen angående fenomenet mobbning 

och självbilden då jag bidrar med mer kunskap om själva samverkan mellan sociala 

interaktionen mellan mobbaren och den mobbade där mobbningen sker och individens 

självbild. Jag visar hur denna yttre sociala interaktion ser ut, vad det är som sker här, hur 

bemötandet ser ut från mobbarnas sida, hur den mobbade reagerar på detta samt hur denna 
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yttre sociala interaktion sedan påverkar individens inre självbild. Det ger kunskap om 

fenomenet mobbning utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv och en mer helhetsbild av 

komplexa problemet som kan tyckas saknas i tidigare forskningen. Tidigare forskningen visar 

inte lika tydligt fokus på båda delarna, jag bidrar med att fylla i med lite mer kunskap 

angående denna samverkan mellan det yttre och inre som sker vid mobbning.  

7.3 Resultat och den teoretiska referensramen 

Till att börja med vill jag visa på en ”motsägelse” av mitt resultat jämfört med Goffmans 

stigma. Goffmans stigma ser den stigmatiserade som en försvarslös person, någon som tar åt 

sig av stigmat och anpassar sig utefter detta. Det står inte mycket om motstånd av 

stigmatiseringen eller liknande. Mitt resultat visar på att en individ kan vara stigmatiserad 

men ändå göra motstånd, dels genom att ha en liten del av självbilden kvar som är av positiv 

värdering och även då dem väljer att fortsätta vara sig själva trots yttre stigmatiseringen. Även 

att individens mobbning också kan leda till något positivt för självbilden och individen efter 

utsattheten som tidigare nämnt, vilket varken Goffman eller Beckers teorier kunde stärka men 

som även kan ses som något nytt att bidra med teoretiskt. 

Med hjälp av Beckers stämplingsteori och ”den avvikande dansmusikerns karriär” kan vi 

tolka resultatdelen där den mobbade individen till viss del väljer att försöka förändra sig, i 

linje med ”omgivningen” och vad de tycker är normalt, för att accepteras, bli omtyckt eller 

slippa bli mobbad. Precis som i teorin där dansmusikern ibland väljer att spela kommersiellt 

och som uppfattas som det ”normala” det vill säga följa deras yttre kontroll. Dels för att bli 

omtyckt, accepterad och framgångsrik. Men min studie visar i resultatet att några av de 

mobbade istället valde att vara sig själv, behålla sin frihet och se det som något av värde att 

bevara sitt riktiga jag. Detta speglar Beckers musiker som väljer att spela jazz, trots att detta 

ses uppfattas som ”fel” och därmed behåller sin frihet, men istället bli sedd som annorlunda 

och mindre omtyckt. Beckers stämpling menar att då en individ bryter mot en regel kan denna 

bli stämplad som utanförstående samt en avvikare. Det är här individen som bemöts av andra 

som avvikande. Detta ser vi i mitt resultat då den mobbade ”bryter mot regler” eller normer 

och blir stämplad som avvikare eller andra negativa benämningar, samt blir utanförstående 

och exkluderad. Denna bemöts endast som en avvikande person utefter själva stämplingen.   

Med hjälp av Goffmans stigma förstärks min studie och resultatdel. Goffman menar att andra 

människor kan uppfatta en person som ”stigmatiserad” då denna inte lever upp till 

förväntningar av hur personen bör vara. En brist mellan virtuella och faktiska identiteten sker, 

vilket gör att individen blir bemött som en stigmatiserad (och i detta fall utsätts för mobbning 

och blir exkluderad). På grund av stigmat kan personen inte accepteras, inkluderas och de 

”normala” kan inte se förbi detta. Mitt resultat visar hur individen bemöts som en 

stigmatiserad person och att det finns en ”yttre stigmatisering” riktat mot denne. Precis som 

Goffman i sin teori menar kan den yttre omgivningens uppfattning om individen som 

”stigmatiserad” och annorlunda få individen att själv se sitt stigma och se ner på sig själva på 

olika vis. Detta syns i mitt resultat där den mobbade tar in den yttre stigmatiseringen till sin 

egen och får en sämre självbild generellt. Individen gör vad Goffman kallar för skylning, 

alltså döljer sig själv (sitt stigma) för mobbarna för att slippa bli bemötta av sitt stigma och bli 

utsatta i sociala interaktioner.  
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7.4 Självkritik och reflektion 

Förslag på vidare forskning inom detta område kan vara att byta fokus från den utsatte 

individen till dem andra berörda inom fenomenet mobbning. Exempelvis till lärare, föräldrar, 

andra större aktörer möjligen som inte är aktuella i mobbningen men tittar på, för att få en mer 

helhet av mobbning som fenomen. Vidare forskning, som min studie saknar kan även vara att 

göra en Etnografi om fenomenet mobbning för att se det ”in action”. Jag tror även detta kan 

ge mycket intressant information från helt andra synvinklar och begrepp än min studie givit 

då det är en annorlunda miljö. Min studie var bara ute efter individens perspektiv och sociala 

interaktionen mellan mobbarna, klasskamraterna och den mobbade, men det kan ses som 

bristfälligt då mobbning är ett stort fenomen som kan behövas studeras från ännu mer 

perspektiv. Vill vi lösa mobbning som fenomen och problem i samhället bör studier rikta in 

sig på mer än så, vilket kan ses som en kritik av min forskning. Dock fanns det inte mer tid 

för att beröra fler människor.  
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