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Drabbades syn på mobbning 

Med fokus på vägen ut ur den 
 

Angelica Ekström och Sara Malm 

 
   

Studien syftar till att leda till en bättre förståelse för utsattas erfarenheter av 

mobbning och att öka kunskapen om vad som kan göras för att motverka 

mobbning samt hur de utsatta kan hjälpas och stöttas. I studien har fyra 

kvinnor och fyra män deltagit, som alla har upplevt mobbning under 

skolgången, men som inte längre är utsatta. Metoden som använts är en 

innehålls analys. Resultatet av intervjuerna tyder på att det upplevda stödet 

från skola och hem inte var tillräckligt. Att mobbningen pågick under en 

längre period utan ingripande från vuxna i omgivningen. Samtliga deltagare 

upplevde mobbningen som jobbig då den pågick men är i efterhand 

tacksamma för den erfarenhet det har givit. I studien har vi dragit slutsatsen 

att skolans åtgärder fungerat i praktiken, men satts in försent. Det är viktigt 

att öka medvetenheten hos både skola och familjer för olika tecken på 

mobbning samt hantering av den. 

 

Keywords: Bullying, school, social support, psychological factors 

 

 

Inledning 
 

Att vara utsatt för mobbning är en relativt vanlig erfarenhet (Aalsama & Brown, 2008) och av 

den anledningen är det viktigt att förstå mobbningsfenomenets komplexitet, där man tar 

hänsyn till två olika delar. Till att börja med är mobbning ett aggressivt beteende som sker 

utifrån en maktposition, det vill säga att individer som mobbar har mer makt än de som blir 

utsatta. Makten kan härstamma från ett fysiskt övertag som till exempel storlek och styrka 

eller från ett socialt övertag, vilket innebär att förövaren har en dominant social roll, till 

exempel lärare mot elev. Makt kan härröra utifrån den sociala status som råder i en grupp, till 

exempel populära mot ickepopulär student eller utifrån antal (där ett flertal individer går emot 

en ensam individ). Kunskap om andras svagheter är också en maktfaktor, vilket kan innebära 

att mobbarna använder individens svagheter emot denne, till exempel familjebakgrund, 

sexuell läggning, inlärningsproblem och övervikt. Den andra delen av mobbning handlar om 

att den upprepas över tid (Craig & Pepler, 2007).  

 Ett förtydligande bör göras när det handlar om två jämlikt starka, båda fysiskt och 

psykiskt, individer som bråkar, antingen genom att slåss eller gräla med varandra, inte bör 

definieras som mobbning. Det bör finnas en obalans i maktförhållandet mellan den som 

mobbar och den som blir mobbad för att kunna kalla det för mobbning, då den utsatta 

personen har svårt att försvara sig mot den som angriper (Olweus, 1992). 

  

 

Olika typer av mobbning 

 

Mobbning är en typ av aggressivt beteende som kan vara verbalt, fysiskt eller psykiskt. Det 

handlar om att skada eller uppröra och sker upprepande över viss tid mellan en starkare 

person eller grupp som går emot en svagare person. Verbal mobbning innebär till exempel 
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öknamn och hot, fysisk mobbning innebär bland annat sparkar, slag och knuffar, medan 

psykisk mobbning kan vara att sprida rykten och utfrysning. Forskning visar på att den 

vanligaste formen är den verbala och används lika ofta av båda könen och det ser relativt lika 

ut mellan olika länder. Fysisk aggression däremot är vanligare bland pojkar och psykisk 

aggression är vanligare bland flickor. Forskning om mobbning i mellanstadiet visar på att den 

vanligaste formen som pojkar använder sig av är hot, fysisk skada, avvisande och öknamn, 

medan hos flickor var det öknamn, att retas, rykten, avvisande och att stjäla personliga 

tillhörigheter.  

Mobbning benämns både som direkt och indirekt. Direkt mobbning tar sig uttryck genom 

till exempel slag, sparkar, glåpord, hotelser eller nedsättande kommentarer, vilket räknas till 

fysisk och verbal aggression. Den indirekta mobbningen, som kan vara lika smärtsam som 

den direkta mobbningen, handlar om att den utsatte blir utfryst, utelämnad från gruppen, 

hemlighetsmakeri eller på andra sätt blir hindrad till att skaffa vänner, det vill säga psykisk 

aggression (Olweus, 1999). 

Relationell aggression kan sägas vara ett annat ord för psykisk mobbning, det vill säga en 

indirekt form av mobbning som innebär att exkludera någon från en social grupp, sprida 

rykten, ha hemligheter eller förolämpa någon i sociala situationer (Griffin & Gross, 2004). 

Crick och Grotpeter (1995) menar på att detta kan visa sig vara relativt lik direkt aggression 

och är påverkad av kön och psykosociala anpassningar, vilket ökar förståelsen för 

anpassningssvårigheter speciellt för kvinnor. Det är oftast kvinnor/flickor som använder sig 

av relationell aggression jämfört med män/pojkar, som oftare använder sig av en direkt form. 

Forskningen som finns kring flickor och aggression är begränsad då det är relationell 

aggression eller mobbning det oftast är frågan om, direkt aggression, till exempel när någon 

slår eller sparkar en annan är lättare att observera. Relationell aggressivitet kan ge information 

om barnens sociala beteende, visa på social-psykologisk missanpassning och i större 

utsträckning sociala problem. Barn som är involverade i relationell aggressivitet visar i större 

grad vara ogillade av andra, vilket i sin tur kan leda till större användande av denna 

aggressivitet för att kompensera sina svårigheter med dessa sociala relationer. Relationell 

aggressivitet är relaterat till missanpassning som till exempel depression, ensamhet och social 

isolering. Detta visar också på att relationellt aggressiva känner sig mer olyckliga och 

bekymrade över sina relationer med jämlika. Ofta är det så att de som blivit utsatta för 

relationell aggression sedan själva använder sig av det för att hämnas eller för att de då känner 

sig bättre med sig själva (Crick & Grotpeter, 1995).  

Mobbningen kan ta sig många uttryck, bland annat som ett gruppfenomen. I dessa 

gruppmobbningar förekommer det barn och ungdomar som deltar men inte aktivt tar initiativ 

till mobbningen, vilket kallas passiv mobbning. Dessa passiva mobbare är relativt blandade 

och kan innefatta andra osäkra barn och ungdomar (Olweus, 1999).  

 

 

Var utövas mobbning  
 

Enligt Olweus (1999) äger mobbningen främst rum bland jämnåriga elever som går antingen i 

samma klass eller samma årskurs som den utsatte, men det förekommer även mobbning där 
äldre mobbar yngre elever. Det är vanligare med mobbning på skolan jämfört med mobbning 

på väg till eller ifrån skolan, även om det förekommer överallt. 

Mobbning på skolor kan komma utav av att barnen lär sig av varandra, de ser hur andra 

beter sig och tar därför efter deras beteende. En anledning kan också vara att delta i 

mobbningen för att själv inte bli utsatt (O'Connell, Pepler & Craig, 1999). 

Olweus tar upp några vanliga myter som handlar om mobbning, vilka inte stämmer med 

verkligheten. Den första myten menar han är att mobbningen är vanligare i storstäder jämfört 
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med mindre orter. Den andra myten handlar om att mobbningen är mer förekommande i 

större klasser eller skolor (1999). 

 

 

Vilka utövar mobbning 

 

O’Connell, Pepler, och Craig’s (1999) gjorde en studie som visade att äldre pojkar (4-5 klass) 

oftare deltog i mobbning än yngre pojkar (1-3 klass) och äldre flickor (4-5 klass). Yngre barn 

och äldre flickor visade sig också ingripa för den utsattes skull oftare än äldre pojkar. 

Majoriteten av barnen i skolor visar på en känsla av sympati för den som är utsatt medan de 

som inte gör det hör till minoriteten. Denna minoritet av barn visar också i högre utsträckning 

på att själva kunna delta då de i större grad finner ett nöje i det. Vanligast är att pojkar 

använder sig av verbal och fysisk mobbning, vilket kan bero på att pojkar lär sig att leka på ett 

öppnare, vildare och mer högljutt sätt i större grupper. Medan flickor använder sig av mer 

indirekt mobbning så som verbal och psykisk, vilket i sin tur kan bero på att de lär sig att leka 

mer intimt i mindre grupper, där relationerna blir viktigare (O'Connell, Pepler & Craig, 1999). 

Olweus (1999) menar att det finns en del gemensamma drag hos de barn och ungdomar 

som ligger i riskzonen för att bli mobbare. Detta är endast tendenser till gemensamma drag 

men det är trots det sannolikt att en aktiv utövare besitter åtminstone ett eller flera av dessa 

kännetecken. Dessa kännetecken är att dessa individer har en mer positiv attityd till våld än 

andra barn och ungdomar, de har ett behov att hävda sig själva med hjälp av makt, hot, att 

dominera samt förtrycka andra elever för att få det på sitt sätt. De pojkar som utsätter andra 

för mobbning är ofta fysiskt starkare än andra, speciellt än offret, de är ofta otåliga och 

impulsiva samt har svårt med eventuella hinder och misslyckanden. De har ofta ett aggressivt 

beteende mot vuxna och svårt med att underställa sig regler. De försöker ofta framstå som 

tuffa och visar lite medkänsla för andra utsatta elever. De kan även lätt tala sig ur krångliga 

situationer.  

Olweus (1999) nämner en del mekanismer som kan förekomma vid den tidigare nämnda 

gruppmobbningen, dessa mekanismer är (1) social smitta, vilket Olweus menar på handlar om 

att en del elever påverkas att delta i mobbningen om det är så att den som leder mobbningen 

är någon de ser upp till. (2) Försvagning av normala spärrar mot aggressiva tendenser, vilket 

innebär att om utövarna inte upplever några försök till att stoppa deras mobbning från till 

exempel lärare eller andra elever, ”segrar” de över offret. Detta kan leda till att andra barn och 

ungdomars gränser mot aggressiva tendenser försvagas och i sin tur leder till att de själva kan 

börja delta i mobbningen. (3) Minskad känsla av personligt ansvar, innebär att en person 

upplever ett minskat personligt ansvar samt mindre skuldkänslor om det är flera som deltar i 

mobbningen, vilket kan vara anledningen till att fler barn och ungdomar som anses vara snälla 

men lättpåverkade ibland deltar i den. 

Mobbning är ett destruktivt relationsproblem av den anledningen att barn som mobbar lär 

sig använda makt och aggression till att kontrollera och plåga andra, och barn som blir utsatta 

blir alltmer maktlösa och oförmögna att försvara sig själva. Vid varje upprepad 

mobbningssituation blir maktrelationen stärkt, det vill säga makten hos mobbaren ökar och 

den utsatta förlorar makt (Craig & Pepler 2007). 
 

 

Familjerelationernas samband med mobbning 
 

Enligt anknytningsteorier är barnens relation till föräldrarna förknippat med om de utsätter 

eller utsätts för mobbning i skolan av sina jämlikar. Detta på grund av att miljön i hemmet 

lägger en grund för framtida relationer. Barn utvecklar en bild av sig själv utifrån sina primära 
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relationer, vilket gör att dessa relationer influerar hur barn relaterar till andra (Orpinas, & 

Horne, 2006). Det har visat sig att barn som mobbar ofta har föräldrar som inte finns där och 

stöttar och hjälper till, vilket i sin tur leder till en sämre relation mellan barnet och föräldrarna 

som kan öka känslan av osäkerhet och ängslighet (Baldry, 2004). 

En studie visar (Baldry, 2003) att ungdomar som bevittnar våld mellan föräldrar utsätter 

oftare andra för mobbning i skolan, och likaså blir offer för mobbningen. Studien om 

korrelationen av våld mellan föräldrar och mobbning visar att både flickor och pojkar som 

bevittnar våld mellan föräldrarna oftare mobbar sina jämlikar jämfört med de som inte 

bevittnat våld mellan föräldrarna. Enligt Baldry (2003) skulle detta kunna handla om social 

inlärningsteori, att barnen tar efter de vuxnas beteende genom att observera. Ofta är det då 

flickor som bevittnar sina mammor när de blir illa behandlade av pappan och lär sig därför att 

detta är ett normalt beteende, likaså sönerna som identifierar sig med den manliga förebilden, 

bevittnar denne som behandlar mamma illa, lär sig att det är så man gör.  

 

 

Olika anledningar till att utsättas för mobbning 
 

Enligt Olweus finns det två grupper där man kan dela in eventuella personer som är utsatta för 

mobbning, den ena benämns som ”det passiva eller undergivna mobboffret” och kännetecknas 

av individer som ofta är stillsamma, försiktiga, känsliga och har lätt för att gråta. De är ofta 

osäkra och har ett dåligt självförtroende. Pojkarna som blir utsatta har ofta en mindre fysisk 

styrka än de som mobbar och brukar inte gilla att slåss. De som är utsatta har ofta inga vänner 

eller i sådana fall bara ett fåtal. De är ofta rädda för att göra sig illa och har lättare att umgås 

med vuxna än med jämnåriga. Den andra gruppen av utsatta benämns som ”det provocerade 

mobboffret” och handlar om att de som utsätts kan ha ett hett temperament, de kan ofta 

försöka ge igen efter ett angrepp, dock i de flesta fall utan framgång. De utsatta barnen är ofta 

rastlösa, okoncentrerade, omogna och anses vara krångliga. De kan också i många fall vara 

hyperaktiva och på grund av sitt irriterande beteende blir de inte heller särskilt omtyckta av 

vuxna, exempelvis lärare. Det händer att dessa elever själva kan försöka mobba andra svagare 

elever (1999).  

Två andra myter som Olweus (1999) nämner är att mobbningen beror på konkurrensen 

mellan elever och att utövarens aggressiva beteende gentemot andra är ett tecken på vantrivsel 

eller upplevelsen av misslyckande i skolan. Den andra är att mobbningen beror på yttre 

faktorer till exempel så som kläder, fetma, en hårfärg eller glasögon. 

 

 

Vikten av socialt stöd för unga och upplevelsen av den 

 
Föräldrar som är stöttande, hjälpsamma och ger bra respons skapar en trygg anknytning vilket 

gör att barnen har lättare för att skapa bra relationer med andra jämngamla, andra vuxna och 

skapar en starkare tillit till andra. De kan förlita sig på sig själva utan att vara beroende av 

andra. Föräldrar som däremot ger en svag respons, är fientliga och eller ohjälpsamma skapar 

en otrygg eller ängslig anknytning till barnet. Dessa barn har svårt för att lita på andra, att 

skapa relationer med andra och känner sig ofta osäkra och obekväma. Detta kan påverka till 

vilken grad barnen själva söker stöd och hjälp för sin situation (Orpinas, & Horne, 2006). 

Enligt Rigby (2000) visar studier på att mental ohälsa och socialt stöd har ett samband, hur 

mycket stödet uppfattas hjälpa beror på den mentala ohälsan och till vilken grad mobbningen 

sker. Det har visat sig att det oftast är flickor som rapporterar en sämre mental hälsa än pojkar 

men de har också oftare ett större socialt stöd än pojkarna. Flickor söker oftare hjälp för sin 

mobbningssituation än vad pojkar gör men upplever ändå att de har dåligt stöd från andra. 
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Därför är stödet som finns beroende av i vilket skick den mentala hälsan är, vid dålig hälsa 

upplevs stödet som dåligt även fast det inte är det, vilket leder till att ett socialt stöd inte alla 

gånger hjälper (Rigby, 2000). 

I arbetet med att försöka minska mobbningen bland unga har skolorna en stor roll, där de 

behöver ha en stödjande attityd och respons till alla barnens arenor, det vill säga på alla de 

platser som barnen lever i. Att skolor skapar en samstämmighet mellan alla de arenor som 

barnen befinner sig i genom kommunikation, respons och stöd för mobbningshandlingar kan 

skolan bidra till att förespråka mer hälsosamma relationer mellan och för alla unga (Craig & 

Pepler 2007).  

 

 

Vad som kan göras för att motverka mobbning  

 
Vid försök att lösa mobbningsproblem är det viktigt att de vuxna kan garantera den utsatte ett 

effektivt skydd. Det vill säga att det krävs en noga uppföljning till dess att risken för nya 

försök till mobbning har avlägsnats, den utsatte eleven måste kunna lita på att de vuxna är 

intresserade av att hjälpa denne, att de kan och vill ge den hjälp som krävs (Olweus, 1999).  

För att kunna ge den utsatta eleven en trygghet krävs det nästan alltid ett samarbete och 

informationsutbyte med elevens familj. Det är vanligen bäst om det sker i samtycke med 

eleven, som enligt Olweus (1999) kan vara för rädd för eventuella negativa konsekvenser och 

av den anledningen ligger ansvaret på den vuxne att lösa situationen. Vanligtvis kommer den 

utsatte efter en tid känna sig lättad över att problemet togs upp och åtgärdades, men värt att 

poängtera är att ansvaret ligger på de vuxna, framförallt klassföreståndaren som ska ansvara 

för mobboffrets trygghet under skoltid (Olweus, 1999).  

Olweus menar att enbart ta upp ett mobbningsproblem i klassen i all hastighet gör i de 

flesta fall mer skada än nytta, om de vuxna inte följer upp och skyddar den utsatte mot fler 

trakasserier (1999).  

 

 

Konsekvenser för den som utsätts för mobbning 
 

Enligt Baldry (2004) visar forskning att barn som utsätts för mobbning visar en högre grad av 

oro, osäkerhet och låg självkänsla. Barn som blir utsatta, speciellt flickor lider i större 

utsträckning av sämre mentala hälsotillstånd, så som depression och suicidala tankar. Det 

finns inte så mycket forskning kring hur mobbningen påverkar individer förutom att det leder 

till ett försämrat mentalt hälsotillstånd med depression och oro. Den psykiska ohälsan kan i 

många fall också utvecklas till fysisk ohälsa i form av somatiska problem, till exempel 

huvudvärk och magont, som en konsekvens av stressen som mobbningen skapar (Baldry, 

2004). 

Även Aalsama och Brown (2008) har genom forskning kommit fram till att många som 

blivit utsatta för mobbning visar en ökad andel till depression, självmordstankar och 

ensamhet. Personer utsatta för mobbning uppvisar ofta svag social anpassningsförmåga som 

exemplifieras av låg självkänsla och skolglädje, svaga sociala färdigheter, likaså höga nivåer 
av avvisande (Smith, 2004). Barn som utsätts för mobbning känner sig ofta dumma och som 

misslyckade, skamfulla och ej attraktiva. De känner sig ofta ensamma och övergivna i skolan 

och ofta har dem inte en enda vän i klassrummet. Mobbade barn och tonåringar visar på högre 

nivåer av depression och ångest än vad icke mobbade gör (Hawker & Boulton, 2000). 
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Syfte 

 

Mobbning är ett fenomen där det finns mycket och varierande forskning som studerar allt från 

vilka olika mobbningsformer som finns, var mobbningen sker och vilka som utför den, 

anledningar till att utsättas, hur det sociala stödet upplevs och konsekvenserna av mobbning. 

Ett område där det finns en brist på forskning är hur vägen ut ur mobbningen kan se ut, på 

vilket sätt de utsatta lyckas ta sig ur sin situation och den roll andra i omgivningen spelade. 

Denna studie berör alla de nämna områdena med utgångspunkt i erfarenheter hos personer 

som själva har varit utsatta för mobbning under sin skoltid. Fokus ligger på hur personer som 

själva blivit utsatta för mobbning beskriver att det tagit sig ur sin mobbningssituation, hur det 

gick till, om de tog sig ur det på egen hand eller om de hade hjälp av skola, andra vuxna eller 

jämnåriga. Studien syftar till att leda till en bättre förståelse för dessa erfarenheter och att 

bidra till kunskapen om vad som kan göras för att motverka eller hindra mobbning och fram 

för allt hur man på bästa sätt hjälper och stöttar den som är utsatt för mobbning.     

 

Studiens frågeställningar är: 

Hur ser deltagarnas erfarenheter av mobbningssituationen ut?  

Hur tog sig deltagarna ut ur sin mobbningssituation?  

Vad kan göras för att motverka mobbningen i skolan? 

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

I undersökningen deltog åtta personer, fyra män och fyra kvinnor, i åldrarna mellan 19 och 

35. Deltagarna är studenter i Mellansverige som har svarat till studiens kriterium, detta 

kriterium innebar att deltagarna skulle ha upplevt mobbning i skolåldern men inte längre är 

utsatta för mobbning. Anledningen till att det valdes ut lika många män som kvinnor i studien 

var för att öka variationen samt skapa en heterogenitet, att få med olika erfarenheter. 

Urvalet som användes i studien var ett bekvämlighetsurval, där de första fyra kvinnorna 

respektive fyra männen valdes ut för att delta i studien. Urvalet valdes av den anledningen att 

det var rättvist i den bemärkelsen att ingen information om de olika deltagarna fanns, bortsett 

från att de alla svarade till studiens kriterium.  

 

 

Material 
 

Till studien utformades en intervjuguide som skapades av studiens författare. Intervjuguiden 

innehöll frågområdena mobbningsformer, mobbningsarena, anledning till utsatthet, socialt 

stöd, vägen ur den samt konsekvenser av mobbning. Varje frågeområde hade ett visst antal 
tillhörande frågor. Intervjun hade en öppen struktur som lät deltagarna att svara fritt kring sin 

upplevelse av mobbningen samt vägen ur den.  
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Procedur  

 

Ett missivbrev utformades där studiens syfte, bakgrund samt deltagarkravet beskrevs. 

Kriteriet för att få delta innebar att individerna i studien skulle ha erfarenhet av en 

mobbningssituation i skolålder men som under studiens gång inte var utsatt. Detta missivbrev 

skickades sedan ut till studenter i Mellansverige, där de första fyra männen och de första fyra 

kvinnorna som visade intresse valdes ut till intervju. Intervjuguiden (se bilaga 1) utformades 

av studiens författare i samråd med handledare. Studiens syfte  formade intervjuns  

frågeställningar och områden med tillhörande frågor. Deltagarna fick sedan vara med och 

bestämma tid och plats för intervjuerna, som hölls på högskolor i mellansverige. Vid 

intervjuerna började vi med att informera om vetenskapsrådets olika etikkrav 

(Vetenskapsrådet, 2002) som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Vi informerade även om studiens syfte i en mer detaljerad form samt 

kontrollerade om bandinspelning godkändes. Intervjun leddes av den ena författaren medan 

den andra författaren antecknade i bakgrunden, detta för att det blir enklare för deltagaren att 

koncentrera sig på en person under intervjun. Efter intervjun tackades deltagarna för deras 

medverkan och fick förfrågan om de ville ta del av studiens resultat.  

 

 

Databearbetning  
 

I studien har vi gjort en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Analysen började med att studiens författare valde ut meningsenheter från intervjuerna som 

sedan meningskoncentrerades och därefter kodades. Meningsenheterna är utvalda som 

meningsbärande delar ur intervjuerna, som har betydelse för studiens syfte och frågeställning. 

Meningskoncentrering innebär att meningsenheterna omformuleras för att korta ner 

deltagarens yttrande till mer kärnfulla formuleringar. Meningskodning handlar om att knyta 

ett eller flera nyckelord till ett textstycke för att sedan kunna identifiera ett uttalande på ett 

enklare sätt (Kvale & Brinkmann, 2009). Alla intervjuer grundkodades var för sig med 

meningsenheter, meningskoncentrering och kodning. Efter grundkodningen sorterade vi in 

koderna i kategorier, dessa kategorier baserades på studiens frågeområden som är 

mobbningsform, var mobbningen skedde och vilka som utförde den, anledningar till att 

utsättas för mobbning, hur det sociala stödet upplevdes, hur vägen ut ur mobbningen såg ut, 

vad som kan göras samt konsekvenser av mobbningen.  

 

 

Resultat 
 

 

Mobbningsform 

 
Deltagarna i studien berättar om på vilket sätt de blev mobbade på, dessa olika former har 

delats in i två olika kategorier, indirekt och direkt mobbning. Flera av deltagarna berättar att 

de ofta blev utsatta för flera olika former och inte bara av en. Den indirekta mobbningen var 

något som de flesta kände att de upplevde dygnet runt, det handlade mycket om den 

drabbades egna känsla av att vara ensam snarare än en handling. Inom den indirekta 

mobbningen finns koderna psykisk, utanförskap, tillbakatryckt och utnyttjad för att beskriva 

de sätt som deltagarna blev mobbade på. Utanförskap var något som de flesta pratade om 

oavsett vad för andra typer av mobbning de blev utsatta för och var en känsla de ständigt 
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upplevde både i skolan och hemma. Att de kände sig utanför hängde i många fall ihop med 

känslan av att vara utsatt, det var en stämpel de hade på sig vilket gjorde att andra 

exkluderade dem från sina grupper och låtsades inte om dem. En av deltagarna pratar om just 

hur viktigt det är med sin egen känsla av att vara mobbad, hon berättar att det som var 

jobbigast för henne var att hon inte kände sig viktig och att hon inte räknades, detta skapade 

en känsla av utanförskap för henne. Hon berättar vidare att hon ändå fick vara med i lekarna 

på rasterna, men hon blev tilldelad sådana roller som ingen annan ville ha och eftersom hon 

på det sättet blev inkluderad i lekarna godtog hon det. På detta sätt fortsatte hon att få de 

oönskade rollerna och kände sig till slut utnyttjad, hon beskriver att det inte var någon som 

egentligen pratade med henne eller brydde sig. Det var flera deltagare som beskrev att de 

andra inte brydde sig, att när de hejade på andra så svarade dem inte, att andra tystnade när de 

klev in i rummet. Detta utanförskap beskriver en deltagare att det gjorde att han kände sig 

tillbakatryckt och ensam då han inte hade någon att vara med. En annan deltagare berättar att 

han också var ensam och inte hade någon att vara med, men han ville tillhöra ett gäng vilket 

var de som också mobbade. Detta gäng kunde säga till honom att han får hänga med dem för 

att i sista stund ångra sig och säga att han inte alls får det, vilket gjorde honom efterhängsen 

för att han ändå ville vara med.  Han berättar att på den tiden var man så beroende av att ha ett 

socialt liv så man gick i stort sett med på det som hände. En av deltagarna berättar om sin 

situation hur hon hade det på sin skola när hon precis hade börjat där, vilket ger uttryck för en 

känsla av osynlighet som många av de andra deltagarna också beskrev. ”en tjej från min första 

skola som kände mig och som satte käppar i hjulet för mig redan från början, så då blev jag 

utfryst helt och hållet och osynlig, jag vart ingen.” 

Den direkta formen av mobbning bestod av både fysisk och verbal mobbning varav den 

verbala var den vanligaste. Alla deltagare förutom en berättade att de blev utsatta för verbal 

mobbning i form av öknamn och förolämpningar. Dessa kunde handla om allt från hur de 

utsatta såg ut, vad de hade för kläder, deras namn, saker som de gjorde eller helt påhittade 

saker. En deltagare pratade om att han brukade bli retad för saker han gjorde. Han tyckte om 

att uppträda och ställde ibland upp på skolans olika framföranden men fick bara höra elaka 

kommentarer efteråt, de retades med honom genom att säga hur dålig han var. Den verbala 

mobbningen sträckte sig för vissa deltagare från skolan och även till hemmet. Två deltagare 

berättade att de ibland kunde bli uppringda hemma med inspelade röstmeddelanden 

innehållandes förolämpningar och öknamn. Oftast när det gällde den verbala mobbningen så 

hittade förövarna något hos de utsatta som de kunde påpeka. En av deltagarna beskrev hur 

svårt hon har haft det på grund av sin längd. Hon har alltid varit väldigt lång jämfört med 

andra och fick ofta höra kommentarer om det. Till exempel på skoldiscon var det ofta hon 

gick hem tidigare i tårar på grund av kommentarerna hon fick höra där, att man måste ha en 

pall för att dansa med henne eller att det inte var någon idé med det för att man ändå inte når 

upp. Hon berättade att hon gick miste om sådant som andra fick uppleva på grund av något 

hon inte kunde rå för. Hackkyckling var också ett ord som en av deltagarna använde sig av, 

han pratade om att han oftast var ensam i skolan och hemma men när han väl fick vara med i 

någon grupp så var han hackkycklingen i gänget och blev då utsatt för påhopp angående hur 

han var och vad han gjorde. Den fysiska mobbningen var det några få av deltagarna som blev 

utsatta för och oftast vid ett fåtal tillfällen. En av dem berättar att för hennes del började det 

med den verbala mobbningen, hon fick höra glåpord och buanden av de andra så fort hon 

räckte upp handen på lektionerna för att säga något. Efter ett tag blev det fysiskt då hon blev 

misshandlad. Likaså för de andra deltagarna som blev utsatta för fysisk mobbning så började 

det verbalt men övergick sedan till att till exempel bli knuffad på. Den deltagare som blev 

utsatt för mest fysiska mobbning exemplifierar vad detta kan innebära, ” Då blev det ju rent ut 

sagt misshandel, då var det liksom man blev fälld när jag gick ut i korridoren och passade 

man sig inte och gick för nära toaletterna ja då kunde det hända vad som helst.” 
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Var mobbningen skedde och vilka som utförde den 

 
När det kommer till kategorin var skedde den så finner vi koder som mobbning i skolan, 

mobbning i hemmet, utanför skolan samt koder som gäller under vilken period av skolgången 

som mobbningen skedde. Skolan var med andra ord en arena där alla deltagare blev utsatta. 

Flera av deltagarna berättade att de upplevde mobbningen på fler arenor, det vill säga att de 

även blev utsatta för mobbningen utanför skolområdet. Ofta var det i samband med att de 

stötte på klasskamrater eller skolkamrater på sin fritid, en av deltagarna tog särskilt upp 

upplevelsen av mobbningen på skolans fritidsgård och även hur hon mobbades i hemmet av 

sin bror. Andra deltagare tar upp hur de undvek förövarna i största mån då de var lediga, till 

exempel om deltagaren såg några av de som mobbade honom inne i staden så vände han och 

gick åt ett annat håll för att slippa möta dem. Mobbningsperioden varierade för deltagarna, 

den skedde allt ifrån första klass till gymnasiet, men i de flesta fall så var mobbningen värst i 

högstadiet. En del av deltagarna tar upp specifika tidsperioder till exempel att mobbningen 

pågick från slutet av lågstadiet upp till första året i gymnasiet, för en annan deltagare började 

mobbningen i fyran och slutade i åttan och för en av deltagarna började mobbningen i fyran 

och avtog när han började i gymnasiet.   

Inom kategorin vilka utför den, så finner vi koder som kompisar blir mobbare, elever i 

klassen samt mobbningen eskalerade och allt fler deltog. Så de som utövade mobbningen var i 

stor utsträckning de egna klasskamraterna, speciellt till en början sedan eskalerade 

mobbningen i flera fall och deltagarna upplevde att fler elever på skolan deltog. En del av 

deltagarna nämner speciellt killarna i klassen som förövarna, andra deltagare poängterar att 

det var ”sportkillarna” som stod för mobbningen. Några av deltagarna tog upp att de började 

med att klasskamraterna mobbade dem men att det sedan spred sig till elever i parallellklasser 

och efter det vidare till resten av eleverna i skolan. En av deltagarna berättar att hon blev 

utsatt för ett gäng av tjejer som hon själv hade tillhört, att detta gäng över ett lov förändrades 

och uteslöt henne. För att sedan mobba henne inför resten av skolan och på så sätt få med sig 

fler i mobbningen. En annan deltagare tar upp att mobbningen började då en ny kille började i 

klassen, att han använde henne för att själv etablera sig i klassen och bli populär.  

 

 

Orsaker till att utsättas för mobbning 

 
I tabellen under temat orsaker till att utsättas har vi tre kategorier i form av orsaker hos 

förövaren, orsaker hos den utsatte samt situationen avgjorde. Till att börja med har vi 

kategorin orsaker hos förövaren där vi finner koderna mobbningen låg hos andra, offer för 

någon annans popularitet och utövarna mår själva dåligt. En av deltagarna tog upp att hon 

trodde att hon mobbades för att förövarna själva mår dåligt, till en början blev hon utsatt av 

den nya killen i klassen. Han försökte, genom att mobba henne, bli populär bland de andra 

eleverna. När deltagaren sedan bytte skola, förstördes hennes chanser på den nya skolan av att 

en tjej på skolan redan hade talat illa om henne innan hon börjat. Detta trodde hon berodde på 

att förövarna själva mådde dåligt och genom att sänka henne försökte må bättre själva. En 

annan deltagare menar också att orsakerna till mobbningen fanns hos förövarna. Hon gjorde 

inte sig själv till ett offer och det var inte hennes fel att hon blev mobbad, även om hon själv 

tror att hon var lättlurad. En av de manliga deltagarna tog upp att han inte helt förstår varför 

just han blev utsatt, varför de andra valde att hacka på honom. Han tar själv upp att det kanske 

berodde på att han inte förstod sig på skämten som de andra drog, en ”speciell grabbhumor”. 

Att de andra grabbarna såg att han inte förstod och av den anledningen tyckte det var roligt att 

jävlas med honom. Annars tror han att det berodde på att utövarna själva hade dåligt 

självförtroende och behövde någon att hacka på för att må bättre.  
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I kategorin orsaker hos den utsatte finns koderna passade inte in, godtrogen, stack ut och 

dåligt självförtroende. Här tar en av de kvinnliga deltagarna upp att hon själv var godtrogen 

och att det kunde vara en av anledningarna till att hon utsattes för mobbningen. Genom att 

hon var godtrogen blev hon enligt sig själv ett tacksamt offer, eftersom hon accepterade det de 

andra gjorde och hur de behandlade henne. Hon trodde gott om alla trots att de andra eleverna 

ropade glåpord efter henne och sa fula saker till henne. En annan anledning som både denna 

deltagare och en annan tar upp handlar om att de stack ut, att de utmärkte sig i klassen, i det 

ena fallet på grund av kroppslängden och i det andra fallet på sättet deltagaren var på. Den 

andra deltagaren menade att hon stack ut i klassen eftersom hon tog för sig mycket, räckte 

upp handen och pratade i klassen. Deltagarna klargör att de inte anser att det var deras fel att 

de blev mobbade, men att de olika sakerna som utmärkte dem gjorde att de blev mobbade. En 

manlig deltagare berättar att han under perioden för mobbningen hade ett lågt självförtroende 

och att han av den anledningen blev efterhängsen mot de andra eleverna. Med andra ord säger 

han att hans dåliga självförtroende gjorde honom tillgänglig och att det var av den 

anledningen han blev mobbad. En annan deltagare berättade att han hade alla de där klassiska 

sakerna, att han var tjock, hade glasögon, finnar och tandställning men att det inte var de han 

blev mobbad för. Utan att de utövarna reagerade på och retade honom för var istället för hur 

han skrattade, om han var tyst eller vad han hade för kläder.  

 Sista kategorin som är situationen avgjorde innehåller koder som ovetandes av 

anledningen, fel plats vid fel tillfälle och anledningen ligger inte hos någon. När det kommer 

till den sistnämnda koden så pratade en av deltagarna om att det inte beror på någon person 

utan att det ligger i de materiella, att det handlar om att äga och hänga med i de nya trenderna 

för att passa in, få respekt och vara en i gänget. Fler av deltagarna pratar just om att inte passa 

in eller i termer som att sticka ut, sen varierade det ifall det handlade om vilka kläder de hade, 

vilka mobiler eller spel och så vidare. Att de inte passade in menade en del av deltagarna var 

anledningen att de blev mobbade, men att orsaken varken låg hos dem själva eller hos 

förövarna. En av deltagarna som blev mobbad av ett tidigare kompisgäng sa följande ” Jag har 

ingen aning om varför det blev jag som blev utsatt. Jag vet ju inte riktigt vad som hände 

heller, allting gick så snabbt”. En annan fundering hon delade med sig av var att det kanske 

berodde på att hon kom från ett annat land, då gänget brukade reta henne för hennes 

efternamn men att det inte hade spelat någon roll varken under tidigare eller senare år i 

skolan. Ett utryck som en del av deltagarna använde sig av för att förklara varför just de blev 

utsatta var uttrycket ”fel plats vid fel tidpunkt” , där de berättade om att de inte kunde se 

själva anledningen till varför det blev just dem förutom att de olyckligtvis var på fel plats vid 

fel tidpunkt.  

 

 

Hur det sociala stödet upplevdes 

 
När det kommer till temat socialt stöd och hur det upplevdes varierade svaren hos deltagarna, 

en del av dem upplevde ett visst stöd från familjen men inget från skolan, andra upplevde 

inget stöd från varken skola eller familj och en del deltagare hade ett stöd från båda de 

tidigare nämnda. Stöd av skolan, lärare agerade, lite agerande från andra elever, litet 

kompisstöd periodvis, socialt kompisstöd hemma, socialt kompisstöd i gymnasiet, socialt stöd 

från både skola och familj. Dessa är alla koder för kategorin former av stöd, där deltagarna 

uppgav att dessa var de sätt som andra hade stöttat dem i deras mobbningssituation. En av 

deltagarna sa ” Jag hade stöd både från min familj och från skolan. Mycket händer när lärarna 

inte ser, men när jag utsattes för den fysiska mobbningen uppmärksammade skolan det och 

tog tag i mobbningen genom samtal med alla inblandade samt deras föräldrar. De jobbade 
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med att kontinuerligt prata om respekt för andra”. Flera av deltagarna sade liknande saker om 

att lärarna inte ser och förstår allt som händer.  

En annan deltagare upplevde ett stöd utanför skolan, i form av vänner. Dessa vänner var äldre 

än henne och gick på en annan skola, så stödet från vänner fanns inte i skolan men hemma 

och utanför skolan där hade hon ofta någon att vara med. Några av deltagarna berättade att de 

hade en del kompisstöd i skolan, men bland annat på grund av att mobbningen eskalerade 

eller att kompisen bytte skola så minskade eller försvann det stödet. En av deltagarna hade en 

äldre bror som med sin närvaro kunde minska mobbningen för stunden, men då han gick så 

fortsatte den. Några deltagare pratar om att andra elever var som ett stöd för dem i viss mån 

under perioden då de mobbades, att andra elever lät dem vara med på rasterna men inte på 

samma sätt, inte helt jämlikt men ändå på ett mindre nedvärderande sätt. Två manliga 

deltagare berättar om att de hade en kompis under tiden då han blev mobbad, den ena 

deltagarens vän var yngre men försökte kontinuerligt få med sig deltagaren i sitt kompisgäng 

och den andre deltagaren berättar att hans kompis inte var en bra kompis men att han 

mobbade inte honom i alla fall och av den anledningen höll han ihop med honom genom 

högstadiet och sökte till samma gymnasium. Väl på gymnasiet hittade fler av deltagarna nya 

vänner i och med att det var nya klasser och för en del även nya städer. För en av deltagarna 

klev en tjej från Friends in och sa ifrån, men deltagaren själv såg det inte som mobbning då 

och svarade med att de bara retades lite. Han förklarade för oss att han insåg det inte då, som 

fler av deltagarna också har förklarat, att han såg det inte som mobbning. En annan deltagare 

sa att hon inte förstod att hon blev utsatt för mobbning först efteråt, för hon trodde det var 

normalt att bli behandlad så som hon blev behandlad, det var ju hennes vardag. En av 

deltagarna tar upp ett bra stöd från skolan som hon upplevde, det stödet kom från en lärare på 

mellanstadiet. Hon berättade att den här läraren såg de utsatta eleverna och fångade upp dem, 

tog dem under sina vingar. Han lät de utsatta eleverna vara med i skoltidningen, på så sätt 

gjorde han dem viktiga och på så sätt blev de andra eleverna på skolan avundsjuka. Ett annat 

stöd som en av deltagarna upplevde från skolan var att skolan reagerade först då mobbningen 

hade pågått ett tag men att då satte skolan in samtal med alla inblandade och mobbningen 

minskade, deltagaren trodde själv att minskningen berodde på att det inte var lika kul då 

mobbningen fick konsekvenser. Det är svårt för lärare att upptäcka mobbningen bland 

eleverna, vilket är flera av deltagarna som poängterar, men en av dem berättar att en lärare 

kanske inte gjorde något direkt mot mobbningen men att läraren lät henne vara inne under 

rasterna så att hon blev mindre utsatt av de andra eleverna. Att läraren ser eleverna, 

uppmärksammar dem även fast dem kanske inte gör något direkt för att minska mobbningen 

är ett stort stöd enligt flera av deltagarna. Flera av deltagarna sa som tidigare nämnt att 

mobbningen hände då lärare inte såg eller att de inte var absolut utfrysta och att det därför var 

svårt för lärarna att se mobbningen som pågick, men fler av deltagarna sa även att lärare hade 

passerat en pågående mobbningssituation utan att ingripa. 

I kategorin Brister i stöd från andra finns koder så som inget socialt stöd alls, inget stöd 

från skola, inga vänner i skolan, inget stöd hemifrån, läraren ignorerade mobbningen, 

kamratstödjarna funkar inte, tappade tilliten för skolan och missförstådd, som alla är hämtade 

från deltagarnas berättelser om hur de upplevde sin mobbningssituation både i skola och 

utanför. Fler av deltagarna tar upp att stödet från föräldrarna saknades, hos några berodde det 

på att de själva inte berättade för sina föräldrar. I andra fall handlade det om att föräldrarna 

inte ville ta itu med det eller ens erkänna att deras barn var mobbade, vilket flera av 

deltagarna tyckte var jobbigt. De kände sig missförstådda då föräldrarna eller lärarna 

förminskade det som hände i skolan, en av deltagarna tar upp ett specifikt minne då hennes 

lärare hade förklarat för hennes mamma att hon bara överdrev, att det inte alls var så farligt 

som deltagaren försökte få det till. En annan deltagare sa att hennes mamma vägrade inse 

faktum, att även vid de tillfällen hon kom hem gråtandes efter skolan så ville inte mamman ta 
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itu med det. En deltagare trodde det berodde på att föräldrarna inte vågade eller visste hur de 

skulle handla när det gällde mobbningen av deras barn. Andra valde att inte berätta om 

mobbningen, det var pinsamt och svårt att erkänna för någon att de var retade, mobbade och 

illa omtyckta i skolan, till exempel valde en av deltagarna att inte berätta något hemma 

eftersom hans mamma arbetade aktivt mot mobbning i sitt yrke, så han tyckte det skulle vara 

pinsamt att berätta för henne att hennes egen son var utsatt. En av deltagarna som upplevde 

mobbningen dels i skolan av andra elever men även hemma där hennes bror tryckte ner henne 

berätta att hennes föräldrar inte gjorde något, vilket har lett till att de idag inte har någon bra 

relation. En av de manliga deltagarna upplevde inget stöd från sina föräldrar, vid ett tillfälle 

kallades hans föräldrar till skolan för ett möte med rektorn, mobbaren och dennes föräldrar, 

men inte ens då upplevde han något stöd från sina föräldrar. Han tror eventuellt att bristen på 

stödet gjorde att han levde med mobbningen så många år, att eftersom han inte fick stöd så 

var det egentligen inget fel. En av deltagarna tog upp mobbningen med en lärare, hon 

förklarade för läraren vad som pågick och att hon visste om att läraren såg när det hände, men 

svaret hon fick var inte det hon hade väntat sig. Läraren svarade att det var något hon fick 

sköta själv och gick sedan därifrån. Även fler elever menar på att lärare såg men inte gjorde 

något åt det, att de kände sig ignorerade. Här sa en av deltagarna ”Dom satt och kastade saker 

på mig i klassrummet och hon vände sig om och började skriva på tavlan, så hon brydde sig 

inte över huvudtaget. Så det fanns inga åtgärder, ingenting på den skolan.” Av den 

anledningen kände deltagaren att hon inte litade på skolan och dess möjligheter att påverka 

hennes situation. Detta var det flera deltagare som delade med henne, en deltagare kände 

ingen tillit till skolan då rektorn gick ut i tidningar om att problemet med mobbning inte fanns 

på hans skola, men senare erkände han för eleverna att det förekom en del problem på skolan. 

En återkommande åsikt var att lärarna inte engagerade sig i eleverna som blev mobbade. En 

av deltagarna sa att han inte hade något stöd från kompisar eftersom han var mobbad, han 

menade på att när man är liten får man vänner från skolan och är man mobbad där så är man 

ensam. En annan deltagare sa att när han inte var med sin yngre kompis hade han ingen annan 

och att det gällde även utanför skolan. Eftersom att mobbningen är något man lever med och 

känner hela tiden, dygnet runt. 

 

 

Vägen ut ur mobbningen 

 
Hur vägen ut ur mobbningen såg ut för deltagarna var lite olika. De olika sätten har delats in i 

kategorierna aktivt och ej aktivt för att beskriva om de kom ur sin situation genom aktivt 

agerande eller om mobbningen slutade av sig självt. När deltagarna själva gjorde ett aktivt val 

att försöka ta sig ur mobbningen handlade det antingen om att byta skola, att skolan klev in 

och gjorde något eller att de hittade andra personer att vara med. Av de som valde att byta 

skola så var det en av deltagarna som gjorde det i högstadiet för att mobbningen då hade gått 

så långt att hon inte stod ut längre. I en helt ny skola med andra personer som inte kände 

henne fick hon en chans att börja om på nytt där hon slapp mobbningen. En annan deltagare 

valde gymnasieskola efter vad hon trodde att de mobbande klasskamraterna inte skulle välja, i 

förhoppning att då slippa mobbarna. I deras fall gick mobbningen så långt att de valde att ta 

sig bort därifrån eller att inte välja det gymnasium hon faktiskt ville gå. Några andra deltagare 

stannade kvar i skolan där mobbningen skedde men kom ur den genom att hitta personer att 

vara med. På detta sätt berättar dem om att de blev säkrare på sig själva, började må bättre och 

blev då inte ett lika tacksamt offer för förövarna, genom detta så avtog också mobbningen. 

Två av deltagarna berättar om hur de hittade en skyddszon som blev en trygg arena i form av 

sport. Tack vare det hade de något att se fram emot och några tillfällen varje vecka där de fick 

må bra och göra något de tyckte om. De beskriver hur detta underlättade deras vardag en 
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aning då dem hade ett ställe där de fick undslippa mobbningen och de personer som utsatte 

dem för det och istället ha sin egen vänskapskrets med de andra som utövade sporten. En 

deltagare berättar om hur mobbningen för henne avtog helt tack vare ett vredesutbrott från 

hennes sida då hon kände att hon hade fått nog. Det var en kille från skolan som hade uttalat 

några förolämpningar till henne och var på väg att bli fysisk då hon hann före och tilldelade 

honom ett slag i ansiktet. Efter det kallade rektorn och kuratorn, som stod på hennes sida, in 

de inblandade och ingen vågade ge sig på henne igen efter det.  

I kategorin ej aktivt var den vanligaste vägen ut ur mobbningen när deltagarna började 

gymnasiet. De gjorde inte ett val av gymnasium efter vad de trodde att mobbarna skulle välja 

utan valde det gymnasium de ville gå på och slapp också mobbningen där. En deltagare 

berättar att han hamnade i en klass på gymnasiet där ingen kände honom och fick därmed en 

ny chans, där han inte hade stämpeln som mobbad kvar, att prägla sig själv. Där fick han 

chansen att hitta sig själv igen och ta reda på vem han var. En annan deltagare som också 

slapp de flesta av sina mobbare när han började gymnasiet berättade att mobbningen för 

honom började klinga av i gymnasiet även om det inte avtog helt och hållet. Han trodde att 

det berodde på att alla hamnade i olika klasser, mobbarna splittrades och sågs inte lika ofta 

längre, inte heller såg de sina utsatta lika ofta längre så då blev det väl inte lika roligt och dog 

så ut efter ett tag. En deltagare kom ur sin mobbning genom att både de aktiva och passiva 

mobbarna samt övriga elever på skolan ändrade uppfattning om honom. I högstadiet 

införskaffade han en moped vilket inte, som han först trodde, blev något ytterligare hos 

honom som de andra störde sig på utan något som de andra uppfattade som häftigt. Genom 

detta fick han ett godkännande av de andra att han faktiskt var okej. ”Då började de prata med 

mig som om jag var en normal människa”. Han blev accepterad av de andra på grund av sin 

moped och mobbningen fick därmed ett slut.  

 

 

Vad som kan göras för att motverka mobbning 

 
Inom temat för vad som kan göras för att motverka mobbning gav deltagarna förslag utifrån 

sina egna erfarenheter, vad de själva tyckte fungerade eller fann en brist av, på sätt att försöka 

motverka mobbning. De olika förslagen de gav delades in i tre olika kategorier som är skola, 

föräldrar och omgivning. I de alla olika sätten som finns i de olika kategorierna så handlar det 

om att mobbningen måste synliggöras och inte låta ignoreras och att alla olika parter bör bli 

bättre på att ta tag i situationen. I kategorin skola gavs förslagen på att skolpersonal måste ha 

en öppen dialog om barnens mående och meddela att det finns en kurator att vända sig till, 

vilket många elever inte är medvetna om att det finns på skolan. I många av deltagarnas fall så 

visade inte skolan något eller i vissa fall lite stöd och då när mobbningen redan pågått ett tag. 

En deltagare pratade om hur viktigt det är att skolan är en plats där elever känner sig trygga, 

vilket innebär att skolan måste ta ansvar över vad som sker där. ”Det är bättre att överreagera 

än att inte reagera alls”, var det en deltagare som sade om detta.  Ett annat förslag gällande 

vad skolan kan göra är att lärare ska dela in grupper och lag på gympan och andra lektioner. 

På detta sätt slipper de som är mobbade och kanske inte har några vänner i klassen bli ännu 

mer utsatta genom att bli vald sist eller inte vald över huvud taget då eleverna själva får dela 

in sina grupper. Den deltagare som gav detta förslag pratade också om att på detta sätt får 

dessa utsatta elever en ny chans vid varje gruppindelning att försöka komma in i ett gäng och 

lära känna andra elever på samma villkor som alla andra, det blir mer rättvist på detta sätt 

menade han.  

 En annan deltagare tar upp att det yttersta ansvaret för barnen bör ligga hos föräldrarna 

och därför måste de vara ett outtalat stöd och alltid kunna finnas till hands. Detta var två 

förslag som gavs i kategorin föräldrar. Det var flera deltagare som pratade om hur viktigt det 
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är för föräldrarna att inte förminska mobbningen som barnen berättar att de blir utsatta för. Att 

faktiskt ta det på allvar och inte heller vara rädd för att ta upp problemet om man misstänker 

att sitt barn är utsatt för det. En deltagare pratade om just hur viktigt det är att lägga vikt vid 

individens känsla, om man själv upplever att man är mobbad så är det så oavsett vad andra 

tycker om saken. Att hjälpa föräldrar att stötta var ett annat förslag som kom upp, då det kan 

vara svårt att veta vad man som förälder kan göra för att hjälpa sitt barn om hen är mobbad. 

Det kan också vara bra för föräldrar att uppmuntra sina barn att prata med en kurator och 

förklara vad en kurator kan hjälpa till med. 

Inom kategorin omgivning finns förslaget att öka medvetenheten om mobbningen. I många 

fall kan mobbningen vara i andras ögon osynlig och därför svår att upptäcka. Men om alla blir 

medvetna om hur vanligt förekommande det är med mobbning och vet om i vilka former den 

kan te sig så kan den också vara lättare att se. Att omgivningen måste agera var en uppfattning 

som nästan alla deltagare nämnde och tyckte var en självklarhet. Att det är viktigt att vara lite 

medmänsklig och faktiskt göra något för att stoppa mobbningen om man skulle se den. Ofta 

så krävs det inte mer än att bara visa att man finns där för den utsatte, även om det inte hjälper 

att få ett stopp på mobbningen så kan det hjälpa personen som blir utsatt bara genom att veta 

att någon bryr sig. Som ung är det inte så lätt att veta vad man ska göra eller vart man kan 

vända sig om man blir mobbad, det är inte heller så lätt att göra något när man står ensam och 

har flera andra emot en. Därför är det viktigt att vuxna ger ett fullständigt stöd och är lyhörda. 

En deltagare pratade om att det är viktigt att just vuxna finns till hands på grund av att 

ungdomar tror ofta idag att de är vuxnare än de egentligen är, och det hör till ungdomen att få 

tro det, men därför är det också viktigt att vuxna finns där och stöttar när det behövs.  

 

Det är viktigt att man gör någonting mot mobbningen, för att det är så lätt för någon att 

säga ” jag skulle bara säga nej, jag skulle inte ta någon skit” men man säger inte så 

mycket när det är tjugo personer som går emot en själv.  

 

 

Konsekvenser av mobbningen 

 
Deltagarna berättade om vilka konsekvenser mobbningen har haft för dem, de berättade om 

både hur mobbningen påverkade dem då när de var i situationen och vilka konsekvenser som 

följt med till dagsläget. Det deltagarna berättade har delats in i kategorierna positivt och 

negativt. Det fanns många likheter mellan vad deltagarna berättade i kategorin för positivt. 

Den största likheten är att de känner sig glada för att de varit med om detta, på grund av att 

det har gjort dem till de individer de är idag, vilket citeras av en av deltagarna, ”Så nu i 

efterhand är jag egentligen glad att jag ändå har det här i bagaget för det har ju gjort mig till 

den jag är idag. Det är inte säkert jag skulle vart samma person om jag inte blivit utsatt, så att 

säga.” En annan deltagare beskrev att han är stolt över den han är idag och utan mobbningen 

skulle han säkert inte ha varit samma person. Han beskrev vidare hur han tvingades leta inom 

sig efter en styrka för att bygga upp sig själv vilket har gjort honom mer medveten som 

person idag. Fler deltagare trodde att mobbningen gjorde att de tvingades vara starka för att ta 

sig ur den och därför har de blivit starkare än vad de skulle ha varit utan mobbningen. Mer 

självsäker var också något som flera nämnde vilket hänger ihop lite med att de blivit starkare, 

då självsäkerheten och självförtroende är något som byggdes upp hos dem i och med att de 

blev starkare. Omtänksam, ödmjuk och mån om andra var andra egenskaper som deltagarna 

pratade om. Konsekvenser som handlar om hur de ser på andra människor, istället för ilska 

och bitterhet för hur de själva har blivit behandlade av andra så har det gjort att de ser varje 

människa på ett bättre sätt och inte dömer andra på en gång. En deltagare berättade att hon är 

mer mån om andra och tycker att alla förtjänar en andra chans, en annan berättade att han har 
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svårt att se andra ledsna och vill finnas där för dem som behöver det. En deltagare berättade 

att hon inte tar någon skit längre från någon och att hon varit utsatt för mobbning har gjort att 

hon har lättare för att se den tack vare att hon vet hur man tänker och beter sig. Även fast flera 

deltagare pratade om allt positivt som följt med av mobbningen så säger en deltagare ”men på 

något konstigt sätt så känner jag mig tacksam men skulle inte önska detta för någon person.” 

Det positiva de berättade om handlade mest om hur konsekvenserna ser ut idag, men när 

de pratade om hur det påverkade dem då när de blev mobbade så var det mest negativt. Bara 

en av deltagarna berättar hur mobbningen har fått negativa konsekvenser än idag på så sätt att 

han har svårt att vara social i vissa situationer och att ta kontakt med nya människor. Detta på 

grund av att han har svårt att lita på folk och vet inte riktigt om de menar allvar eller om det 

bara är på låtsas. Han berättar vidare att han alltid förut tyckte om teater och att uppträda, 

vilket han gjorde på den tiden. Men då han bara fick höra elaka kommenterar av andra elever 

efter sina framföranden så tappade han lusten till att uppträda. Än idag känner han ingen lust 

till det på grund av att mobbarna förstörde den upplevelsen för honom, vilket han beskriver 

som tråkigt. En annan deltagare beskrev hur hon först inte påverkades så mycket av 

mobbningen men efter att hon fick höra alla glåpord och öknamn under flera år, när den 

upprepades, gick det inte längre att inte låtsas om det. Mobbningen upplevdes jobbig då och 

hon berättade hur hon fortfarande förtränger hela högstadietiden, hon var inte lycklig på något 

vis då och det är inte en tid hon vill minnas. En deltagare pratade om att hon blev så desperat 

av att inte ha någon att vara med eller någon som brydde sig att hon började snatta. Hon 

började umgås med en kriminell tjej och gjorde saker hon inte kunde stå för. Inte förrän då 

märkte hon hur illa hon faktiskt tog vid sig och började då sätta upp små lappar i sitt rum där 

det stod att hon inte ville leva längre, gömda bakom saker för att hennes mamma inte skulle 

hitta dem. En annan deltagare berättade också om vilka negativa konsekvenser mobbningen 

medförde och hur lång tid det tar att reparera sig själv. Han beskrev att det var ett helvete, att 

man blir nedbruten och helt förstörd och att det tar lång tid att bygga upp självförtroendet 

igen. Han pratade också om att när mobbningen pågått ett tag så tar man bara emot det, man 

orkar inte göra något åt det längre eftersom man är själv mot många andra, ”till slut tror man 

att man förtjänar mobbningen, att det är något fel på mig, att jag är konstig”.   

 

 

 Diskussion  

 
Det som resultatet visar är att den vanligaste formen av mobbning som deltagarna blev utsatta 

för var den verbala i form av förolämpningar och öknamn. Skolan var den främsta arenan där 

mobbningen skedde även om vissa deltagare blev utsatta utanför skolan också. Oftast var det 

klasskompisar eller andra jämnåriga i skolan som var förövare. Orsaken till varför deltagarna 

blev utsatta för mobbningen var lite oklar då de kom med olika förslag till varför de blev 

utsatta, flera deltagare trodde det berodde på att de stack ut. Hur det sociala stödet upplevdes 

av deltagarna kan sammanfattas med att dem inte hade det stödet de hade behövt i rätt tid. 

Vissa kände inte att de hade något stöd alls från varken skola eller familj och de som 

upplevde ett stöd fick det när mobbningen redan pågått ett tag. Hur vägen ut ur mobbningen 

såg ut för deltagarna varierade mellan ett aktivt agerande och att mobbningen slutade av sig 

självt, till exempel att byta skola, skolan ingrep, hittade vänner att vara med och att 

mobbningen avtog av sig själv. Några exempel som togs upp när det gällde vad som bör göras 

mot mobbning var att både skola, föräldrar och omgivningen måste agera. Att uppmärksamma 

och ta mobbningen på allvar. Konsekvenserna av mobbningen har enligt deltagarna fört med 

sig både positivt och negativt. Flera berättar om hur jobbig situationen var då men idag 

beskriver dem sig själva som starkare personer. 
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I undersökningen visade det sig att killarna oftare använde sig av den direkta formen av 

mobbning genom förolämpningar och lite våld medan tjejerna använde sig av den indirekta 

mobbningen genom utfrysningar och ryktesspridningar. Båda könen använde sig av den 

verbala mobbningen i lika stor utsträckning. Detta stämmer överens med tidigare forskning 

som gjorts på området, som visar att det ofta är så mobbning ser ut i många olika länder.  

Det var ingen större skillnad mellan kvinnorna och männen i undersökningen när det gällde 

vilken form de blev utsatta för, det var lika stor del män som kvinnor som blev utsatta både 

för den verbala, psykiska och fysiska mobbningen. Av tidigare forskning från år 1999 och 

2001 kan man se att mobbningen ser likadan ut idag som den gjorde då, det är fortfarande 

samma personer som utövar den mesta mobbningen samt att den sker på samma sätt och 

samma platser.  

 Resultatet från undersökningen visar att endast tre deltagare av åtta fick en aktiv hjälp av 

skolan för att ta sig ur mobbningen. Denna hjälp kom inte förrän det att mobbningen redan 

pågått under en längre tid, men det gav resultat eftersom mobbningen därmed upphörde. 

Tidigare forskning visar att bara nämna mobbningen i många fall kan förvärra situationen för 

den utsatte och av den anledningen krävs det kontinuerlig uppföljning från mobbningens start 

till slut. Detta visar att hjälp och stöd bör sättas in redan i mobbningens första skede, vilket 

inte var fallet för deltagarna i denna studie.  

 Genom att se över svaren som deltagarna givit inom de olika temana inom socialt stöd och 

vägen ut ur mobbning kan vi dra slutsatserna att det sociala stödet från både skola och familj 

uppfattas som bristfälligt i de festa fall. I flera fall handlade det om att de drabbade valde att 

inte söka stöd hemma då de ansåg att det var pinsamt att berätta för föräldrarna. Tidigare har 

det nämnts att skolans insatser kom in i ett sent skede av mobbningen vilket tyder på att 

skolan inte har erbjudit den mängd socialt stöd som eleverna hade behövt för att ta sig ur 

mobbningen tidigare. Det finns inte så mycket forskning om det social stödet när det gäller 

mobbning, vilket kan vara en anledning till att skolor och föräldrar inte vet vad de ska göra åt 

eller hantera mobbningen.  

 

 

Metoddiskussion 
 

Syftet med denna studie var att låta deltagarna berätta om sina upplevelser av mobbning och 

deras väg ut ur den, för att man ska få en ökad förståelse samt kunskap av den och på ett 

bättre sätt kunna få möjligheten att motverka eller minska mobbningen. Då intervjufrågorna 

var öppna för att låta deltagarna berätta fritt så har dem svarat på det som efterfrågades, de 

som gav för lite information följdes upp med följdfrågor. I studien gjordes försök till att skapa 

liknande förutsättningar för intervjuerna, genom att vara i liknande miljö och med samma 

intervjuare samt att intervjuerna genomfördes enligt samma procedur. Några tänkbara 

validitets problem i studien kan vara till exempel att det var en liten spridning, då de flesta 

deltagarna var jämngamla både då de utsattes för mobbningen och nu när de intervjuades. Ett 

problem kan även uppstå utifrån att alla deltagare hade samma etnicitet, och därav visas inte 

en mångfald i studien. Ett annat tänkbart validitets problem kan vara att ingen vetskap finns 

om deltagarna gick på en stor eller liten skola eller var de bodde, vilket kan ha påverkat deras 
mobbningssituation. Trots detta finns många likheter mellan studiens resultat och tidigare 

studier varför vi bedömer att studien lyfter fram erfarenhet som är vanligen inom den 

studerade gruppen och att resultatet kan ge en vägledning för arbetet med 

mobbningsproblematik i olika skolsammanhang.  
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Slutsats 

 
Utifrån denna studie tror vi att det är viktigt att öka samt förbättra vuxnas kunskap om 

hanteringen och upptäckten av mobbning, både då det gäller personal i skolan men även 

föräldrars. Samarbetet mellan dessa parter bör stärkas för att gemensamt arbeta mot en 

tryggare vardag för de unga. För att mobbningen inte ska ignoreras eller förbises bör vuxna 

agera vid minsta tecken på en mobbningssituation, då vi anser att det är bättre att överreagera 

och ta en diskussion än att mobbningen faktiskt får chans att ta fäste. Det behövs mer 

information om vart hjälpen finns att få, vart de unga kan vända sig genom en mer aktiv 

dialog mellan alla parter.  

 Vikten ligger i att öka medvetenheten om fenomenet, att vuxna måste agera, eftersom det 

är svårt för barn och ungdomar att hantera de situationer mobbningen sätter dem i. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Informera deltagaren om: 

Syftet - med studien är att öka kunskapen om hur vägen från mobbning ser ut för att kunna 

förbättra möjligheterna att hjälpa de utsatta.   

Konfidentialitet – Ingen obehörig kommer kunna ta del av dennes uppgifter, med andra ord, 

det är enbart vi som är kopplade till studien som kommer använda den informations som ges.  

Deltagaren har när som helst rätt att avbryta sitt deltagande. 

Informera om bandinspelning och be om samtycke.  

 

Informerat samtycke – Efter informationen ovan frågar vi igen deltagaren om han/hon 

fortfarande vill ställa upp i intervjun. Om något känns oklart och om det finns några frågor. 

 

 Uppvärmningsfrågor: 

Bakgrundsfrågor; 

 ålder, kön, sysselsättning, utbildning 

Kontakt och inställning till denna studie 

 

Intervjufrågor: 

 På vilket sätt blev du mobbad eller på annat sätt illa behandlad? 

Vad hände? Vad gjorde andra mot dig? Vilka andra? 

Sammanhang? 

 

Hur du upplevde din mobbningssituation? 

Vilken form av mobbning blev du utsatt för? 

Under hur lång tid?(kontrollfråga) 

 

Vilken ålder? Skola och arbetsplats?  

 

 Har du några tankar och funderingar kring varför just du blev utsatt?  

Tror du att anledningen fanns hos dig eller andra, annat? 

Hur lång tid pågick det? 

Vad hände under den tiden? 

 

Upplevde du att du hade någon form av socialt stöd?  

Antingen inom eller utan för arenan för mobbningen 

Var din upplevelse på en eller flera arenor?  

 

Upplevde du att du handlade aktivt för att minska eller avsluta mobbningen? 

Hur i så fall? 

Handlade andra (skola, chef,  arbete, kamrater, etc….) för att den dåliga behandlingen av dig 

skulle få ett slut? 

Hur då? 

Eller avtog mobbningen av sig själv? 

Hur då? 

Kan du berätta hur det gick till när du tog dig ur mobbningen?  
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Avrundning 

Nu är du inte längre mobbad. Hur tänker du att denna upplevelse har påverkat dig? 

Kommentarer, reflektioner? 

Är det inte något vi frågat om som du tror haft betydelse? 

 

Tack så mycket för att du delat med dig av dina upplevelser! Vill du läsa vår uppsats när den 

är färdig? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


