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Mobboffers lidande
- En studie om mobbning och samhällsmisslyckande 

Mirsad Bektic Amra Hadzidedic

Syftet med denna studie var att undersöka om mobbningen kan påverka hälsa och 
livskvalitet hos de drabbade. I studien ingick sju personer som utsattes för 
kränkande behandlingar under sin skolgång. Studien gick ut på att fånga 
informanternas upplevelse kring mobbningen och därför valdes en kvalitativ 
inriktning med dataanalys baserad på grounded theory. Informanterna fick fritt 
berätta om sin upplevelse kring mobbning, i form av en semistrukturerad intervju 
som innehöll följande moment: hemsituation, skolsituation och livet under och 
efter mobbningen. Analysarbete resulterade i kärnkategorin 
”Samhällsmisslyckande”. Kärnkategorin består av fem överordnade kategorier: 
”Bristande föräldraomsorg”, ”Skolpersonals ambivalens”, ”Socialt kaos”, 
”Psykiskt lidande” och ”Försämrad livskvalitet”. Studien visade att personer som 
utsatts för mobbning oftast kommer från otrygga hemmiljöer och har komplexa 
svårigheter under sin uppväxt där mobbningen är bara en del av dem. Dagens 
samhälle har inget verktyg mot mobbningen för barn med speciella behov och de 
åtgärder som vidtas i den riktningen slutar som ett institutionellt misslyckande.  

Nyckelord: mobbning, mobboffer, skolan

The Suffering Victims of Bullying
- A study about bullying and societal failure 

Mirsad Bektic Amra Hadzidedic

The purpose of this study was to investigate whether bullying can affect the
victims’ health and quality of life. Seven participants were studied, who had been 
subjected to degrading treatment during their schooling. The study went on to 
capture the participants' experiences concerning bullying and therefore a qualitative 
approach based on grounded theory was chosen for the data analysis. The 
participants were free to talk about their experiences of bullying in the form of a 
semi-structured interview that included the following items: their home situation, 
school situation and life during and after the bullying. The analytical work resulted 
in the core category "Societal failure". This core category is composed of five high 
order categories: "Lack of parental care", "Ambivalence of school staff”, "Social 
chaos", "Mental suffering" and "Reduced quality of life". The study showed that 
people who have been subjected to bullying often come from insecure home 
environments and they have had complex difficulties during their childhood where 
bullying is just one aspect. Today's society has no tool for preventing the bullying 
of children with special needs and the measures taken in that direction end up in 
institutional failure.

Keywords: bullying, bullying victims, school
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Mobbning har alltid funnits bland människor, men först i slutet av 1960 – talet infördes ordet 
mobbning i svenskt språk, då läkaren Heinemann synliggjorde fenomenet (Granström, 2007; 
Olsson, 1998). Trots att det svenska begreppet mobbning har engelskt ursprung, finns det 
ingen motsvarande användning av ordet i engelskan. Mobbningen heter istället bullying och 
harassment (Eriksson, Lindberg, Flygare & Daneback, 2002). Enligt Svenska Akademien 
SAOL (2007) innebär ordet mobbning kamratförtryck; att ”mobba” betyder utesluta någon 
från kamratkretsen, illa behandla eller förtrycka. Olweus (1999) menar att mobbningen är en 
obalans i maktförhållanden mellan den utsatte och mobbaren, samt att mobbaren har ett stort 
behov av makt och dominans. Enligt Olweus är mobbning upprepade kränkande handlingar 
mot en person vid upprepade tillfällen, samtidigt som den angripne har svårt att försvara sig. 
Både Eriksson et. al och Höistad (2001) menar att mobbning är när en grupp personer handlar 
på ett icke socialt önskvärt sätt och utsätter någon för förakt, förnedring, kränkning, 
förföljelse och hån. Såväl Coloroso (2003), som Larson (2002) definierar mobbningen som en 
sorts våld, en form av avsiktligt förtryck där den som vill mobba bygger på en nedbrytande 
auktoritet som avser att skada, skrämma, angripa och dra fördel av en annan människas 
sårbarhet. 

I de flesta studier tydliggörs en indelning av mobbning. Coloroso (2003) och Höistad 
(2001) delar in mobbning i tre olika kategorier: fysisk, verbal och social mobbning, som även 
kallas för tyst mobbning. Olsson (1998) och Olweus (1999) delar även in mobbningen i direkt 
och indirekt. Den direkta mobbningen innefattar: sparkar, skällsord, hotelser, hånfulla och 
kränkande kommentarer och den indirekta mobbningen innefattar isolering, utfrysning, baktal 
och falsk ryktesspridning. Både Höistad och Olweus anser att den fysiska mobbningen är 
lättare att identifiera, förebygga och motverka, eftersom den är den mest synliga formen av 
mobbning, till skillnad från den verbala och sociala mobbningen. Coloroso menar att den 
verbala mobbningen är mest effektiv, för att det är enkelt att mobba någon med hjälp av ord 
och för att omgivningen har svårt att se det. Social mobbning, är enligt Coloroso, mest 
förekommande i puberteten och innebär att systematiskt trycka ner en persons självkänsla 
genom att till exempel isolera, frysa, baktala eller undvika. 

Flera undersökningar visar att mobbningen har med mobboffers personlighet och 
beteenden att göra och inte med avvikande utseende eller något annat som utmärker den som 
blir mobbad (Höistad, 2001; Olweus, 1986; Olweus, 2007). I en av Olweus (1986) studie 
visade det sig att yttre avvikelse nästan inte spelade någon roll, eftersom mobboffrens 
utseende inte skiljde sig anmärkningsvärt från kontrollgruppens utseende. Personlighetsdrag
som t.ex. aggressivitet eller ängslighet, kan enligt både Höistad och Olweus (2007) spela en 
roll om man blir mobbare eller mobboffer. Coloroso (2007) menar att ingen människa 
förtjänar att bli mobbad. Barn och ungdomar med egenskaper som irriterar andra måste 
behandlas med värdighet och respekt. Höistad anser att en människa med dålig självkänsla 
kan fungera som ett slags signal till mobbaren om att här finns ett lämpligt offer. Å andra 
sidan menar Coloroso att det är myter att mobboffer är svaga, labila eller är födda till 
förlorare. 

Olweus (1986) hävdar att skolmiljön är den plats där mest mobbning inträffar och att 
lärarna gjort väldigt lite eller ingenting alls för att motarbeta mobbningen. Fekkes, Pijpers, 
och Verloove-Vanhoricks (2004) forskning visar att efter lärarnas ingripande förblev
mobbningen likadan eller till och med värre. Olweus menar att skolpersonalens inställning 
och rutiner spelar en väsentlig roll för hur omfattande mobbning på en skola blir. Om läraren 
inte uppmärksammar och hindrar mobbningen, kan mobbningen även äga rum under 
lektionstid. Vidare menar Olweus (2007) att om det finns en eller flera elever med hög 
aggressivitet och om läraren har en passiv hållning till mobbningen, kan under sådana 
omständigheter vilken elev som helst bli ett mobboffer. Granström (2007) anser att en skola 
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med oklar värdegrund och bristande ledarskap inte är någon bra miljö för elever med starka 
aggressiva tendenser och elever med bristande självkänsla. 

Olweus skiljer mellan två huvudkategorier av mobboffer: de passiva och de 
provocerande (Olweus, 1986; Olweus, 1999; Olweus, 2007). Olweus (1984) menar att fysisk 
svaghet och en ängslig personlighet är karakteristiska drag för de passiva mobboffren. Hans 
forskning visar att passiva mobboffer är mer oroliga och osäkra än andra elever i skolan, 
vilket lyfts fram även av Glew, Fan, Katon, Rivera och Kernic (2005). Mobboffer kan 
däremot vara rastlösa, ha svårt att koncentrera sig och deras häftiga humör kan skapa irritation 
hos andra. Trots att flera av de provocerande mobboffren uppvisar antisocialt beteende som 
aggressivitet, är de ändå ineffektiva när de ska försvara sig själva, enligt Olweus. Larsson 
(2000) menar att det finns vissa vinster i att på olika sätt provocera sin omgivning. Genom 
negativa rektioner kan offret försvara sig mot angrepp från kamraterna. Men ett provocerande 
mobboffer kan även provocera för att få lindring för sina skuldkänslor. Besag (1989) anser att 
det även finns en annan kategori av offer, så kallad: ”colluding victims” som spelar clown i 
klassen. Genom sitt störande beteende blir ”colluding victims” accepterade och får 
uppmärksamhet från klasskamraterna.

Coloroso beskriver tre typer av familjer: murfamiljen, där föräldrarna har total kontroll 
som de behåller genom våld; geléfamiljen där bestraffningar och belöningar är 
motsägelsefulla; och ryggradsfamiljen där föräldrarna är stödjande och vägledande. Coloroso, 
Höistad (2001) och Ahmed och Braithwaite (2008) är överens om att barn inte är födda till 
mobbare, medlöpare eller mobboffer, utan det är föräldrarna i mur- och geléfamiljen som 
hjälper till att skapa sådana barn. I ryggradsfamiljen utvecklas däremot barn till 
ansvarskännande och kärleksfulla personer. Höistad menar att många positiva upplevelser i 
barndomen skapar en sund identitetsuppfattning och en bra självkänsla, vilket i sin tur ger 
styrka att handskas med de flesta svårigheter som en människa kan drabbas av i livet. Enligt 
Coloroso har barn uppvuxna i mur- och geléfamiljer dåligt med inre resurser för att stå emot 
kränkningar och mobbarens förolämpningar kan de tolka som en upprepning av det som de 
har fått höra hemma. 

Många barn som har varit utsatta för mobbning har upplevt att de inte fått någon hjälp i 
skolan. Utan adekvat hjälp har mobboffer väldigt små chanser att ta sig ur mobbningens onda 
cirkel och löper stor risk att mobbas under en lång tid (Olweus, 1986; Olweus, 1999; Olweus, 
2007). Olweus (1986) fann ett samband mellan antalet verksamma lärare under raster och 
mobbningens omfattning. Hans resultat visade att ju fler lärare, desto mindre förekom 
mobbning. Både Fors (2007) och Olweus (2007) menar att det kräver mod att stoppa 
mobbning och det behövs kunskap och förståelse, samt engagemang och konstruktivt 
samarbete skolpersonal och föräldrar emellan. Att skolpersonalen inte hjälper de utsatta 
eleverna kan, enligt Olweus, bero på att de saknar kunskap om hur man stoppar mobbningen. 
Den vanligaste förklaringen till varför vuxna avstår från att ingripa till någons försvar är 
enligt Larsson (2000) att offret självt inte är tillräckligt oskyldigt, genom att han/hon retar upp 
sina mobbare. Både Höistad (2001) och Olweus anser att man måste reagera och genom 
konkreta åtgärdsprogram motverka mobbningen. En handlingsplan för hur man motverkar och 
stoppar mobbningen borde vara känd för alla på skolan och även för föräldrarna, så att alla 
kan lära sig att ingripa. I sin forskning lyfter Stevens (2006) fram vikten av att ha förståelse 
för samspelet mellan mobbaren, offren och medlöparen. Genom att till fullo förstå 
dynamiken, kan det öka vuxnas förmåga att förebygga mobbningen. 

Larsson (2000) och likaså Wade, Reece och Little (2007) menar att mobbning kan ge 
allvarliga konsekvenser för mobboffren, som fysiska och emotionella störningar och brisande 
social anpassning. När en person utsätts för kränkningar förlorar denna trygghet som är en 
förutsättning för en sund utveckling mot vuxenlivet. Fors (2007) anser att mobboffer kan 
känna hat, men även rädsla, ångest och uppgivenhet. Både Fors och Larsson menar att 



5

mobbarna kan flytta över sina negativa känslor, tankar om det egna utseendet och beteendet 
till offret. På sådant sätt kan offrets självbild förändras i enlighet med de egenskaper vad hon 
tillskrivs. Payne (2008) hävdar att vissa intressegrupper kämpar för att deras synsätt ska få en 
betydelse och eftersträvar att en teori skall accepteras inom ett socialt arbetsområde. Payne 
menar att verkligheten är subjektiv, det vill säga en allmän accepterad samhällssyn formas när 
människor delar med sig av sina subjektiva verkligheter i interaktion med andra och denna 
subjektiva verklighet bildar en slags norm i samhället och uppfattas som sanning, enligt social 
konstruktionsteori. 

Larsson (2000) framhäver att mobboffers identitet efter många års kränkningar blir 
osäker. Ett mobboffer kan förlora sin tro till den egna förmågan att klara sig själv i samhället 
och varje nytt försök till integrering kan bli ångestladdat. Mobbning kan leda till en djup 
psykisk kris och följden kan bli: depression, självdestruktivitet och självmord. (Larsson; 
Klomek, Marrocco, Kleinman, Schonfeld & Gould, 2007; McLellan, Rissel & Bauman, 1999)
Mobboffren har ofta tankar om att begå självmord, även om de inte alltid verkställer 
handlingen (Vail i Eriksson et al., 2002). En finsk studie visar att det finns samband mellan 
depression och självmordstankar bland mobboffer och mobbare (KaltialaHeino, Rimpelä, 
Marttunen, Rimpelä, & Rantanen, 1999). Mobbade personer som inte får någon hjälp kan 
hämnas med vrede och våld. En studie gjord på 2000 – talet av underrättelsetjänsten i USA 
visar att vid två tredjedelar av alla incidenter där vapen använts i skolor sedan 1974, ligger 
mobbade och förföljda elever bakom händelserna. Men mobbade personer kan även vända sin 
aggressivitet inåt och ta sitt eget liv (Coloroso, 2007). 

Syftet med denna studie var att se om mobbningen kan påverka hälsa och livskvalitet 
hos de drabbade.

Metod

Urval och avgränsning

I studien ingick personer som utsatts för kränkande behandlingar under sin skolgång. Alla 
som medverkade i studien bor på en mindre ort i Västsverige. Samtliga hade kontakt med 
vården och alla hade påtagliga svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. 
Informanterna i den här studien var arbetslösa och hade någon form av offentlig försörjning. 
Informanternas etniska ursprung var svenskt. 

Informanter

I studien deltog sju personer; sex kvinnor och en man mellan 20 och 55 år. Det totala antalet 
personer som tillfrågades var nio. Orsaken till det ena bortfallet är okänd, då personen först 
visade intresse av att delta i undersökningen, men kom sedan inte till den plats som bestämts. 
Även den andra personen var först villig att medverka i studien, men när själva intervjun 
närmade sig, förklarade personen att det var alldeles för tungt att berätta om de hemska 
upplevelserna. I båda fall var det män. Detta förklarar delvis varför studien omfattade färre 
manliga informanter. Enligt Glaser (1998) är de flesta resultat i Grounded Theory helt 
oberoende av bakgrundsvariabler. Styrkan i upplevelsen hos den intervjuade, samt forskarens 
skicklighet är viktiga. Lyfter man däremot upp bakgrundsfrågor, blir syftet ett annat. I 
fortsättningen kommer informanterna att presenteras i nummerordning från ett till sju.  
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Informant 1 (I1) är i åldern 40 – 45 år, är ensamstående och har ett husdjur. Informanten 
mobbades från åk 1 och har inte fullständig grundskoleutbildning. Från åk 1 till åk 7 gick 
informanten i en vanlig skola och i högstadiet placerades han/hon i en särskola. Utsattes mest 
för psykiskt mobbning. 

Informant 2 (I2) är i åldern 25 - 30 år, bor hemma med föräldrarna och har ett husdjur. 
Informanten var utsatt för mobbning under hela gymnasietiden. Har avslutad 
gymnasieutbildning, men inte fullständiga betyg. Utsattes för både psykiskt och fysiskt 
mobbning. 

Informant 3 (I3) är i åldern 25 – 30 år, är gift och har två barn. Informanten mobbades från åk 
1 i grundskolan. Informanten påbörjade en gymnasieutbildning, men avslutade den inte. 
Utsattes i huvudsak för psykisk mobbning. 

Informant 4 (I4) är i åldern 50 – 55 år, är gift, har ett barn i vuxen ålder och har ett husdjur. 
Informanten blev mobbad och förföljd under hela grundskoletiden. Informanten gick ut en 
nioårig grundskola med underkända betyg i många ämnen. Blev utsatt för psykisk och fysisk 
mobbning. 

Informant 5 (I5) är i åldern 25 – 30 år, är ensamstående och har ett husdjur. Informanten har 
varit mobbad under hela grundskolan. Från åk 2 till åk 5 fick informanten specialundervisning 
och i högstadiet blev informanten godkänd i endast ett ämne. Utsattes för psykisk mobbning.  

Informant 6 (I6) är i åldern 30 – 35 år, är ensamstående och har haft ett husdjur. Informanten 
mobbades från första klass i grundskolan, har grundskoleutbildning och gymnasieutbildning 
med flera underkända betyg. Blev utsatt för både fysikisk och psykisk mobbning. 

Informant 7 (I7) är i åldern 20 – 25 år, är ensamstående och har två husdjur. Informanten 
mobbades från år 3 i grundskolan och har inte fullständiga gymnasiebetyg. Utsattes i 
huvudsak för psykisk mobbning. 

Tillvägagångssätt

För att finna relevanta personer för den här studien togs kontakt med berörda myndigheter, 
samt anordnare av olika arbetsmarknadspolitiska program, framförallt chefen för den centrala 
arbetsmarknadsenheten och ansvarig tjänsteman för rehabiliteringsinsatser. Därefter 
tillfrågades informanterna själva angående medverkan i studien. Intervjuerna genomfördes på 
en neutral plats i en lugn miljö under perioden oktober - december 2010. I enlighet med vad 
Strauss och Corbin (1998) rekommenderar genomfördes intervjuerna med minst ett par dagars 
intervall. Ibland tog det upp till två veckor, då det var svårt att få tiden att fungera för 
informanterna. För att få informanterna att känna sig avslappnade bjöds de på kaffe och 
chokladkakan Merci. Ingen av informanterna kunde komma på egen hand till intervjuplatsen. 
De var i stort behov av att komma i sällskap med någon eller att någon anhörig väntade på 
dem i huset där intervjun ägde rum. En informant kontaktades ett par timmar innan intervjun 
och påmindes om tid och plats. Informanten själv uppgav att det inte gått att komma, om vi 
inte hade ringt. En annan informant hämtade vi, efter en överenskommelse: ”Nu klarar jag 
detta tack vare att vi kom tillsammans. Hade ni sagt att vi skulle träffas inne här, hade jag 
inte dykt upp. Skulle jag gå in på det här området själv, då slutar jag andas”(I1). Intervjuerna 
varade mellan 35 minuter och en timme. 
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Instrument 

Informanterna fick fritt berätta om sina upplevelser kring mobbning, utifrån en 
semistrukturerad intervju som innehöll följande moment: hemsituation, skolsituation och livet 
under och efter mobbningen (se bilaga 1). Intervjuerna inleddes med öppna frågor, som så 
småningom ledde till följdfrågor som dessa: ”Hur menar du då”, ”Berätta mer…. ”, ”Du 
nämnde tidigare att…”. Intervjuerna transkriberades så ordagrant som möjligt. 

Dataanalys

Studien gick ut på att fånga informanternas upplevelse kring mobbningen och därför valdes 
grounded theory, enligt Strauss och Corbin (1998). Denna metod lämpar sig även väl för 
samarbete (Glaser, 1998). Datainsamlingen började successivt. Först intervjuades en 
informant. Därefter avlyssnades och analyserades materialet för att resultatet från den 
intervjun skulle kunna användas i samband med nästa. Analysen från intervjuerna pågick 
parallellt med datainsamlingen och intervjuerna analyserades den ena efter den andra. Detta 
gjordes för att vi i takt med intervjuernas genomföranden skulle kunna komma fram till 
någonting som vi inte har tänkt under den första intervjun (Strauss & Corbin, 1998). Efter den 
sjunde intervjun konstaterades en mättnad under analysarbetet, vilket innebar att 
datainsamlingen inte tillförde något nytt med avseende på kategorier. Materialet omfattade 
109 maskinskrivna sidor. Antalet sidor per informant har ingen betydelse i den här studien, 
eftersom det som citerades i undersökningen relaterades till resultat, snarare än till någon 
specifik informant. Analysprocessen kännetecknades av öppenhet, flexibilitet och kreativitet. 
Först användes öppen kodning. De substantiva koderna togs ut och empirisk data 
begreppsliggjordes genom att rad för rad kodades. Därefter användes axialkodning. Data som 
tidigare hade brutits ned under öppen kodning kopplades samman för att bilda ett 
sammanhang. De substantiva koderna ordnades efter vad de hade gemensamt i kategorier och 
subkategorier. Subkategorier beskriver i detalj en kategori. En gemensam analys gjordes av 
alla intervjuer och kategorierna sammanfogades till överordnade kategorier och kategorier 
som är karakteristiska för alla intervjuer. Slutligen genomfördes en selektiv kodning, där alla 
kategorier av de substantiva koderna sammanlänkades till en kärnkategori. Kärnkategorin 
förklarar att det vi funnit var informanternas gemensamma nämnare (Strauss & Corbin, 1998).

Etiska aspekter

Enligt regler och riktlinjer från Vetenskapsrådet (2002) som gäller forskare finansierade av 
forskningsråd i Sverige upplystes informanterna om de fyra forskningsetiska principerna: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informanterna fick skriftlig och muntlig information om syftet med undersökningen (se bilaga 
2). Detta gjordes i början av varje intervju, där informanterna informerades om att studien var 
frivillig och att de hade rätt att när som helst avbryta sin medverkan utan att man skulle 
ifrågasätta detta. Informanterna fick veta att intervjun kommer att spelas in på band och innan 
varje intervju påbörjades tillfrågades de om de godkände detta. Vidare informerades de om 
sin anonymitet; att den information som de lämnade ut inte kommer kunna avslöja eller göra 
det möjligt att spåra deras identitet, samt att allt som de sa enbart kommer att användas för 
den här studien. Under intervjuerna kom upp många känsliga och svåra minnen upp och en 
informant började gråta mitt under pågående samtal. I den situationen avbröts intervjun och 
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lämnades en möjlighet till informanten att återhämta sig. Därefter ställdes frågan om 
informanten orkade fortsätta berätta. Informanten valde själv att fortsätta med intervjun.

Resultat

I figur 1 illustreras studiens resultat. 

Figur 1. Ett centralt tema och fem överordnade kategorier för personer som utsatts för 
kränkande behandling i skolan och som inte har lyckats nå välbefinnande i sitt liv. 

Figur 1 visar att brister i föräldraomsorg gör att barnet inte blir tillräckligt utrustat för att 
kunna tackla svårigheter som de ställs inför i skolan. När barnets primära behov i familjen 
inte är tillgodosedda, har de svårt att leva upp till de normer som gäller för skolan. Detta kan 
som slutresultat leda till ett Samhällsmisslyckande. Skolan som i sin tur förbigår mobbningen 
och barnets rop på hjälp är direkt resultat av Samhällsmisslyckandet, eftersom barnet får 
otillräcklig eller ingen hjälp där. Utebliven samverkan mellan skola, hem och vård leder till 
socialt kaos, så att barnet söker egna vägar och lösningar och många hamnar i ”ekorrhjul” 
varifrån de har svårt att komma undan. Samhällsmisslyckande skapar psykiskt lidande för de 
drabbade, som i sin tur leder till försämrad livskvalitet. Detta förtydligas i tabell 1. 

Tabell 1
Sammanfattning av kategorier och subkategorier

Brister i 
föräldraomsorg

Skolpersonals 
ambivalens

Socialt kaos Psykiskt lidande Försämrad 
livskvalitet

Nedtystad

Föräldrar på 
gott och ont

För ung för att 
ta ansvar

Familjen bidrar 
till offerrollen

Passivitet

Otillräcklighet

Tvetydig relation 
lärare - elev

Skolkurators 
roll?

Flyktberedskap

Desperat 
sökande efter 
acceptans

Isolering

Ekonomiska 
svårigheter och 
diskontinuitet

Vrede, 
hämndlystnad,
skadeglädje

Inre kaos

Indikationer på 
psykisk störning

Kontrollbehov

Negativ 
självbild

Självdestruktivt 
beteende

Själv-
medicinering

Sömnstörningar

Ett samhällsmisslyckande

Skolpersonals
ambivalens

Socialt 
kaos

Psykiskt 
lidande

Försämrad 
livskvalitet

Brister i 
föräldraomsorg
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Brister i föräldraomsorg

Den överordnade kategorin Brister i föräldraomsorg resulterade i följande subkategorier: 
Nedtystad, Föräldrar på gott och ont, För ung för att ta ansvar och Familjen bidrar till 
offerrollen.

Nedtystad.  Inom denna kategori beskrev informanterna att deras barndom präglats av 
föräldrarnas dominans i hemmet. De fick inte tillräckligt utrymme för egna tankar. 
Informanterna fick inget stöd för att utrycka sina egna känslor. De har försökt tala om sina 
problem, men deras föräldrar har inte varit kapabla att koda innebörden i deras berättelser. 
Istället för att förstå och stödja barnet, försökte deras föräldrar förminska problemet: ”Jag grät 
när jag kom hem från skolan och sa till mamma att vi måste flytta. Vi kan inte bo kvar där, 
men vem lyssnar? Alltid när jag var ledsen, sa mamma: [det är inte så farligt]” (I7). 
Informanternas känslor har ofta ignorerats och förnekats. Föräldrarna konstruerade 
verkligheten utifrån sina egna erfarenheter, känslor och behov. De ansåg att de alltid visste 
bättre hur barnet kände, än barnet självt. I följande citat, beskriver en informant hur 
föräldrarna i denna familj försökte lägga locket på sitt barns problem och få barnet att glömma 
mobbningen genom att börja om från början: ”När vi hade flyttat, då skulle vi glömma allting. 
De ville få mig att tänka nu börjar vi ett nytt liv. Då skulle vi inte prata mer om det” (I3).  
Föräldrarna var omedvetna att det fanns mycket obearbetat inom informanten: ”Jag kunde inte 
glömma någonting, för jag drömde mardrömmar om det ändå. Jag kommer aldrig ur det för att 
jag har ju ändå levt med det, jag levde ju fortfarande i det” (I3). 

I vissa familjer hade föräldrarna bristfällig kommunikation med barnen och de såg sina 
egna barn som problemskaparna: ”Det var jag som var problemet och mina känslor de var 
ljug. Så var det hela tiden från både mammas och pappas sida att det var ljug” (I1). Då samma 
informant inte följde de regler som föräldrarna satte upp, var det inte ovanligt att han/hon 
straffades: ”att jag blev gul, röd, blå, lila, så där det hörde bara till naturen” (I1). 
Informanterna blev oftast missförstådda av sina föräldrar och i vissa fall fick barnen stryk 
istället för att komma till tals: ”Morsan gjorde aldrig någonting, men farsan han blev 
förbannad. Och han frågade inte om det var jag som gjort det, utan det small bara” (I4).

Föräldrar på gott och ont. Denna kategori speglar föräldrarnas oförmåga att handskas 
med informanternas problematik i skolåldern. Gemensamt för nästan alla informanter är att de 
saknade närhet i familjen. En informant var överbeskyddad av sina föräldrar, medan de andra 
kommer från hemmiljöer där uppväxten präglades av föräldrarnas otillräckliga intresse. I den 
överbeskyddade familjen har föräldrarna försökt lösa barnets problem och ansåg att det var fel 
på andra: 

Det var ju mamma och pappa som hjälpte mig. En gång ringer en av mina lärare hem till 
min pappa och skäller ut honom för att han har låtit mig komma innanför dörren hemma. 
Pappa blev vansinnig, liksom jag måste [….] låta min dottern komma innanför dörren, 
hon bor här, det är hennes trygghet. Så det var massa bråk mellan lärarna och mig. (I2)

Vidare kom det fram att i den överbeskyddade familjen hade barnet lärt sig att se andra 
som hinder för deras egen status och framgång. Samma informant var van att stå i centrum 
hemma och i skolan sökte han/hon samma uppmärksamhet. Den uteblivna uppmärksamheten 
i skolan upplevdes som mobbning: 

Det som gjorde mig värst, fick mig att må ännu sämre än mobbningen, det var på sista 
året så skulle de ge stipendium för de elever som hade varit bäst under alla tre åren. Och 
de som mobbade mig fick det stipendiet i pengar och att de hade varit bra elever liksom. 
Och jag kände att det var de inte ens värda över det de hade gjort mot mig under tre års 
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tid. Även om det kanske varit skolarbete, så var jag en del utav. Min matte kuggade jag 
på. Jag har inte orkat läsa in matte nu. (I2)

När det gäller barn som växte upp i hemmiljöer där deras behov inte var tillgodosedda 
vågade några av dem inte berätta hemma om mobbningen i skolan. De uttryckte att de inte 
kände sig trygga att anförtro sig till sina föräldrar av olika anledningar. Vissa informanter 
hade haft känslan av att vara ett oönskat barn, medan andra inte ville belasta sina föräldrar 
med sina bekymmer, eftersom de ansåg att föräldrarna hade tillräckligt med svårigheter och 
ville inte bidra med fler problem. En av informanterna försökte, under en låg tid, signalera till 
föräldrarna att saker och ting i skolan inte stod rätt till. När informanten inte själv kunde sätta 
ord på sina känslor och prata med föräldrarna om mobbningen, agerade han/hon på ett annat 
sätt. I likhet med de andra informanterna, låtsades även denna individ ofta vara sjuk för att 
slippa gå till skolan. Men genom skolk ville han/hon också väcka föräldrarna uppmärksamhet, 
att de skulle fråga något. Olyckligtvis förblev problem från föräldrarnas sida obemärkta: ”Jag 
var ofta hemma från skolan, ont i magen. Men de frågade aldrig varför? Hade ofta ont i 
magen. Morsan förstod att det var någonting, men frågade aldrig och man berättade inte. Jag 
gjorde aldrig det” (I4). En informant som inte kunde utrycka sina känslor, kunde inte heller 
bearbeta de traumatiska upplevelserna från mobbningen. Istället utvecklade han/hon ett 
beteende präglat av frustration: ”När jag var mest ledsen och förbannad, då gapade och skrek 
jag, slog sönder dörrar och sånt” (I6). I hans/hennes beskrivning av familjesituationen 
beskrevs en form av aggressivt beteende som projicerades på familjen, framförallt modern: 

Hon såg inte att min frustration från under dagen gick ut hemma istället. Hon lät mig 
vara, att jag skulle komma själv mer eller mindre. Det var ingen idé att väcka björnen 
som sover, tyckte hon, istället för att det var kanske mitt rop på hjälp, att kom fram, kom 
och ta hand om mig istället. Och den responsen fick man inte, för vi har aldrig varit så 
nära i familjen på känslor. (I6)

För ung för att ta ansvar. Inom denna kategori framkom det tydligt att informanterna 
hade känslan av att de aldrig fått vara barn, då deras vardag bestod av föräldrarnas 
förväntningar på dem. Istället för att leka fick de utföra sysslor i hemmet utan någon riktig 
förklaring och tydlig information om varför. De upplevde att de inte hade något val alls: ”Jag 
var mycket barnvakt. Jag fick börja väldigt tidigt, fick inte lov att riktigt vara barn; [du som är 
så stor], jag var nio år och var så stor, [det kan du göra, det kan du ta hand om]” (I1). 
Föräldrarna såg inte barnet som egen individ och därmed frågade de inte vad barnet 
egentligen ville. ”Jag var nio år när min syster kom, så att jag fick ta upp henne, mata henne, 
ta hand om henne helt enkelt. Och det ville jag inte. Jag ville kolla på barnprogram själv och 
jag ville leka” (I5). Nästan alla informanter fick större ansvar på sig, än de var kapabla att ta: 
”Jag fick ta ansvar för min syster. Jag fick ta hand om henne rätt tidigt, för att mamma drack 
ju rätt bra. Jag hade med henne överallt och fick kämpa. Jag fick aldrig vara barn. Jag fick ta 
ansvar” (I3).

Familjen bidrar till offerrollen. Denna kategori ger inblick i hur föräldrarnas agerande i 
vissa fall kunde föra till konsekvenser för barnen. Eftersom informanterna upplevde att 
föräldrarna hade dominans, hade de lärt sig att göra som de har blivit tillsagda och blint lyda 
sina föräldrar utan att ifrågasätta någonting. Följande exempel, som en informant berättar om, 
är resultatet av föräldrarnas agerande, som i sin tur skapade ganska stora svårigheter för 
informanten att passa in bland andra barn: 
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Jag var klippt som en kille. Jag skulle ha samma frisyr som mamma och pappa. Och jag 
såg ut som mini mormor i skolan. Jag hade dressar, senapsfärjade som går ut som en 
uppstoppad korv. Det var (pust), jag har sett kort, fan hur kunde jag ta på mig det! 
Mamma och pappa påstår att jag valde det själv. Nej, det kan jag inte ha gjort! Jag såg 
inte klokt ut! När det gäller mina egna, även om vi inte har jättemycket pengar, så är jag 
väldigt noga med att de har nya, moderna kläder på sig och inte några gamla trasor, för 
att det är som att uppmana folk till att reta de. Det är såna grejer som de retas för! (I3)

Ett annat exempel på att familjen bidrar till offerrollen är att informanterna lärt sig att 
hålla tyst och att inte skvallra, oavsett vad, även om någon hade gjort dem illa: ”Man skulle 
vara tyst. Det var så när man växte upp, man pratar inte i onödan, tjafsar eller så. Och man 
skvallrar inte sånt. Det var bara att finna sig i det” (I4). I resultatet framkom även att 
hemmiljön spelade en stor roll. Informanterna som hade levt med ständiga förändringar i 
familjeförhållanden och kom från otrygga hemmiljöer var oftast utpekade och igenkända av 
sin omgivning, speciellt i skolan. Det fanns tillräcklig grund till att just de barnen skulle vara 
utstötta: ”Många klasskompisar fick inte komma hem till mig på grund av att min ”pappa” 
drack. Jag fick inte leka med klasskompisar ens på fritiden. Det var knappt att jag fick vara 
med dem i skolan, för deras föräldrar då, bara för att han drack” (I5).

Skolpersonals ambivalens

Kategorin Skolpersonals ambivalens består av fyra underordnade subkategorier: Passivitet, 
Otillräcklighet, Tvetydig relation lärare - elev och Skolkuratorns roll?.

Passivitet. När det gäller denna kategori framkom det tydligt att lärarna och rektorerna 
oftast nonchalerade mobbningen. I många fall har informanterna, precis som hemma, försökt 
prata om mobbningen, skolpersonalen har ”lyssnat”, men inte hört, inte agerat: ”Det stödet 
som jag hade velat ha då, är att de stöttat mig och backat upp mig, lyssnat på mig och inte låtit 
mobbarna fortsätta” (I2). Informanterna uttryckte att lärarna skulle behöva: ”öppna ögonen 
och se att någon blir illa behandlad i skolan” (I5). De förväntade sig att skolpersonalen skulle 
ta deras utsatthet på allvar: ”Jag menar man ska inte behöva bli grovt misshandlad innan folk 
får upp ögonen. Lärarna kunde ha stängt av de eleverna, men inte gjort det, och sen gick det 
illa med att jag fick de skador jag fick” (I6). Följande exempel skildrar hur skolpersonalens 
och övriga vuxnas passivitet orsakade ännu större osäkerhet hos en informant och gjorde att 
han/hon mådde sämre: ”Alla trodde på rektorn. [De fina barnen], det var läkarbarn, det var 
advokatbarn, [de gör inte såna grejer]. De gör ingenting, de fina barnen då. Jag mådde 
jättedåligt, men ingen såg det. Ingen vuxen på skolan såg det” (I3). Hos andra informanter 
som inte fick respons från skolpersonalens sida, förde detta istället till vredesutbrott. De 
uttryckte sin besvikelse genom ilska och bitterhet. Lärarna förstod inte att de genom sitt 
agerande bad om hjälp. Skolpersonalen felbedömde situationen och istället för att utreda och 
analysera dessa barns beteende, skapade de en negativ bild av sådana barn. Dessa barn blev 
märkta som besvärliga och därmed ännu mer åsidosatta:

Det var ingen lärare som tog det på allvar. Jag sa att de håller på, men fick ingen 
respons. Det var ingen respons från rektorn, det var ingen respons från lärarna. Det var, 
[de lekte], hette det så. [De skojar bara med varandra]. Så att när jag blev stökig, bråkig 
och gapade ifrån mig, då var jag bara en bråkig elev. De såg inte orsaken bakom. (I6)

Ytterligare en informant blev stämplad som ”bråkstake”. Informanten berättade om sin 
upplevelse av att bli sviken på skolpersonalen och smärtan över att ingen ansvarig under alla 
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skolår hade ansträngt sig att se hur han/hon egentligen mådde: ”Det var aldrig någon som 
ifrågasatte vad det var som hände; varför jag plötsligt vände från att vara jättelugn att jag 
började kaxa upp mig; utan det var ju att jag var stygg, elak och jag lyssnade inte” (I1).

Otillräcklighet. Inom denna kategori visade det sig att lärarnas sätt att behandla några 
informanter kunde bidra till mer mobbning. Skolpersonalen utgick inte alltid ifrån elevens 
behov. Snarare agerade de som de trodde att det skulle vara bäst för eleven, utan att samråda 
med eleven i beslutsprocessen. Lärarna värderade och tolkade som de ansåg var bäst, istället 
för att fråga och utreda. I citaten nedan kan man se hur skolpersonalens stöd bidrog till 
isolering istället för integrering. Istället för en förbättrat undervisningssituation blev det sämre 
för en informant och hans/hennes problem blev allt mer utpräglade: 

De tog ut mig från klassrummet och satte mig i ett annat rum. Jag fick sitta där från 
tvåan till femman och läsa svenska hela tiden. Jag fick inte lära mig engelska eller matte. 
Det var bara svenska som jag fick. De tyckte att jag skulle börja på särklass. Jag gjorde 
två tester och det visade sig att jag var för smart att börja i särklass, men ändå skulle jag 
sitta i det rummet. I sexan tyckte de att jag skulle börja i klassrummet igen, men då var 
jag ju van att sitta i ett litet rum för mig själv, så att det blev jättejobbigt. Jag kom efter 
med alla ämnen. I högstadiet gick jag extra lektioner, så det blev jag mobbad för också. 
De kom med glåpord och kallade mig för det ena och det andra, hela tiden, så att det inte 
är konstigt att man håller sig undan från folk nu. (I5)

Informanterna berättar att samarbete myndigheterna emellan var mycket bristfälligt. De 
uppgav att skolpersonalen inte var lyhörda när det gällde att lösa deras situation utifrån deras 
egna behov. Skolpersonalen ansträngde sig inte heller att samarbeta med deras föräldrar eller 
vården. Trots att informanterna öppnade sig och berättade för någon vuxen i skolans värld om 
mobbningen, uteblev rätt och effektiv hjälp:  

I sjuan, där gick jag ett par veckor, när jag började skolka för mobbningens skull. Sen 
hittade skolsköterska eller skolkurator mig på en parkbänk och jag berättade allt om 
mobbningen. Och då, istället för att ta tag i mobbningen skickade hon mig på barnpsyk. 
De satte in mig på särskolan som jag inte passade för fem öre, för att jag inte hade 
problem med ämnena. Jag hade bra betyg i allt. Det var som att börja om. De var långt 
efter i all material, det var sånt jag hade gjort i fyran. (I1)

Tvetydig relation lärare – elev. Denna kategori beskriver hur vissa informanter blev 
särbehandlade av sina lärare. Informanten ovan (I1) som var mobbad av sina klasskamrater 
under hela grundskolan och som dessutom kom från otrygga familjeförhållanden, skickades 
till särskola. Men ny skola resulterade i ny mobbning, där han/hon dagligen utsattes för 
kränkningar och oklara relationer lärare elev: ”Jag hade fått order att gå på toaletten på 
lektionstid, för att inte gå på rasterna när alla drog och grejade i dörrarna då. Men lärarna 
skällde ut mig, fast jag hade fått order, så att jag sköter mig” (I1). Tillvaron på särskolan blev 
inte bättre för honom/henne: ”En av lärarna sa till mig att du är så dum i huvudet att du aldrig 
kommer att få ett arbete i hela ditt liv. Det slog slint i huvudet och då hoppade jag av skolan” 
(I1). 

En annan informant beskrev att en av lärarna inte hade förmågan att se när han/hon 
mobbades: ”Vi kunde slåss som idioter på rasterna och sen kommer han in och låtsas som 
ingenting hade hänt, fast han såg allt detta” (I6). Informanten hade behov av att få prata om 
det som hade inträffat under rasten men detta uteblev. Mobbningen gjorde att informanten 
hade svårt att koncentrera sig på skolarbete, vilket i sin tur ledde till att läraren hängde ut 
honom/ henne till allmänt åtlöje i klassen: ”Jag var dum i huvud och trög. Det var det jag fick 
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höra rätt över skoldisken, att man var trög och fattar ingenting. Då skrattade ju alla eleverna 
med, så han var med på att mobba som resten var” (I6). 

Skolkurators roll? Denna kategori innehåller ett antal gemensamma drag och speglar 
informanternas besvikelse när det gäller hjälp från skolkuratorn. Informanterna upplevde att 
skolkuratorns insats var verkningslös. De försökte ta kontakt med kuratorn och berättade om 
mobbningen, men blev misstrodda och utlämnade att lösa mobbningen på egen hand. En 
informants rop på hjälp var starkt, men den hjälp som han/hon fick från skolkuratorn var 
oproportionellt liten: 

Vi var ju hos skolkurator, vi var i slagsmål, alltså var och varannan dag. Men det var 
ingen respons där heller [… ] I fjärde klass försökte jag ta livet av mig, ville hoppa från 
skoltaket. [….] Jag satt 10 minuter hos kurator. Mer var det inte. Hon frågade mig vad 
som låg i bakgrunden. Jag sa att man kom ingenstans hur än man försökte passa in, man 
blev inte accepterad. (I6)

Informanterna förklarade att sekretess inte gällde hos skolkuratorn. De har nu svårt att 
lita på vården, då de kände att de en gång i tiden blev svikna av sin kurator, vars arbete de 
upplevde som kontraproduktiv. En informant upplevde att information som delades med 
skolkuratorn spreds vidare, samt att kuratorn ansåg att han/hon själv var ansvarig för 
mobbningen: ”Kurator höll lite på lärarinnan, att det var jag som hade gjort fel. Att jag fick 
mobbarna att mobba mig. Att mobbarna var offret och inte jag” (I2). En annan informant
berättade om skolkurators insats som föranledde direkt konsekvens för honom/henne: 
”Skolkuratorn ringde upp mina föräldrar på en gång efter att jag hade varit där och berättat 
vad jag hade sagt. Så jag fick väldigt mycket skit när jag kom hem” (I3). Samma informant
fortsatte att berätta om sitt lidande över att ännu en gång ha blivit sviken och ensam om sina 
svåra upplevelser: ”Det tog många år innan jag vågade prata med någon igen, just med tanke 
på att hon berättade ju för dem/dom vad jag hade sagt och jag fick ju lida för det” (I3). 
Besöket hos kuratorn kunde vara ett nödvändig ont. En informant gick dit bara för att slippa 
mobbarna: ”Jag gick hos kurator under några år, men jag vet inte. Jag kände inte riktigt att jag 
kunde säga allt. Jag gick mest dit för att slippa gymnastiken” (I7).

Socialt kaos

Den överordnade kategorin Socialt kaos resulterade i följande fyra kategorier: 
Flyktberedskap, Desperat sökande efter acceptans, Isolering samt Ekonomiska svårigheter 
och diskontinuitet. 

Flyktberedskap. Denna kategori innefattar informanternas olika överlevnadsstrategier 
när det gäller att överleva mobbningen. Informanten som hade både olösta familjekonflikter 
och svårigheter som mobbningen orsakat, skapade en överlevnadsstrategi genom att inbilla 
sig och tro på en ”skyddsängel”. Den stora önskan var att ha en bror, en bror som dog innan 
han/hon föddes, en bror som blev ett substitut för trygghet: ”Det som tog mig igenom dagarna 
var att jag bad till min bror. Liksom försökte inbilla mig att han var med och skyddade mig, 
liksom tänkte att han skulle ha mycket kompisar och jag skulle vara med honom” (I1). Många 
gånger kom informanterna undan mobbarna genom att skolka. En informant förfalskade 
mammas handstil och skrev själv på frånvarolappar. Informanterna hittade en utväg genom att 
låtsats vara sjuka: ”Jag sa att jag har ont i magen, huvudvärk, ont i benen, ont i ryggen. Jag 
skyllde på allt jag kunde hitta” (I5). Även tankar om att försvinna helt var påtagliga. En 
informant berättar om sådana situationer som utspelades i skolkorridorerna: ”När man gick i 
korridorerna, vill man inte synas. Man vill helst smälta in i väggen, ifall det kommer 
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mobbare, så vill man inte att han skulle se en” (I5). En annan informant uttrycker det på 
liknande sätt: ”Jag ville inte vakna och jag ville bara försvinna. Tänkte bara komma på 
någonting jättebra, kanske sluta känna” (I3).

Desperat sökande efter acceptans. Denna kategori handlar om känslan av att inte passa 
in i gemenskapen med andra. En informant berättade om sin känsla att inte duga för någon 
annan: ” Jag måste vara det alla andra begär av mig att vara. Det är sådana krav som jag har 
på mig själv. Det var så jag kände under mobbningstiden, att jag skulle vara som dem. Och 
det är samma sak nu” (I2). Andra informanter sökte uppmärksamhet på annat håll, då vuxnas 
engagemang uteblev: 

Man drogs mycket till folk som har gått igenom samma sak. Man sökte sig, så det var ju 
kriminalitet, inbrott och stölder, så att jag förstår varför folk med min bakgrund eller 
jobbig uppväxt, kommer i den situationen. Jag förstår varför folk hoppar på MC eller 
klubbar och andra gäng, för där blir du accepterad, där behöver du inte göra dig till. (I6)

Isolering. Inom denna kategori framkom det tydligt att informanterna hade problem med 
nära relationer. Flera av dem lever ensamma och kan inte slappna av i sällskap. De har tydliga 
problem med social interaktion: ”Det som verkligen har tagit stryk, det är kärlekslivet” (I2). 
Att leva ett isolerat liv var något som var gemensamt för alla informant. En informant berättar 
om sin isolering på följande sätt: ”De har förstört tron att ha en så nära riktig vän. Jag har 
aldrig släppt in någon nära inpå sen dess” (I1). Många håller sig mest för sig själva, eftersom 
de inte litar på någon: 

Jag har de vänner, jag vill ha. Jag har inte många, men jag klarar mig för att jag har 
ingen lust att bli sårad mer. Jag har en kompis i X och hon jobbar väldigt mycket. Sen är 
det klart att man sms-ar och så, men det är inte så. Jag orkar inte, jag hinner inte. Även 
om jag inte har mycket att göra, jag hinner inte ändå. Så då håller jag mig hellre för mig 
själv. Jag har min man, så att det räcker för mig. (I3)

Ekonomiska svårigheter och diskontinuitet. Denna kategori skildrar informanternas 
bristande struktur och stabilitet när det gäller ekonomi, jobb och fritid. Samtliga informanter 
berättade att de har det knapert med ekonomin. Många av dem lånar pengar och har skulder: ” 
Jag går på SOC. Denna månad fick jag inga pengar. Nu har jag betalat el, Internet och telefon. 
Jag fick fråga om pengar av en kompis resten till hyran. Det var 2200. Man mår inte bra av 
sådan ekonomi” (I7). En annan informant tog upp svårigheter med att ta hand om sin 
ekonomi: ”Jag har svårt att få ekonomin att räcka runt. När jag var liten beställde jag hur 
mycket som helst. Det var ingen som sa till mig att det gav skulder sen. Det håller jag på och 
betalar av nu” (I5). Även fritidsintressen är begränsade när man inte har tillräckligt med 
pengar: ”Just nu är det mycket sova och data. Det är det. Det är mycket som är dyrt. Förut 
bowlade mamma och jag bowlade med. Men jag slutade för att det var så dyrt. Man har inte 
den ekonomin” (I1).

Ytterligare en förklaring till denna kategori är informanternas upplevelse av att de har 
svårt att anpassa sig till ständiga förändringar i samhället. De tycker att det hela tiden blir nya 
personer inom myndigheterna: ”Jag har alltid varit en studsboll mellan alla. Så att jag har fått 
nya personer hela tiden. Jag har varit studsboll och känt att jag inte fått stöd som jag behöver” 
(I2). Informanterna uttrycker att det aldrig har funnits någon kontinuitet med myndigheterna 
och de människor de kom i kontakt med eller det de gjorde. De har starkt behov av tydlig 
information och klarar inte av tvetydigheter, förändringar eller att bli svikna: ”Jag har blivit 
lovad att det inte ska hända mer, men det bara rann ut i sanden. Det tar på krafterna att hela 
tiden får börja på något nytt. Nytt, nytt, nytt, och hela tiden får börja om från början” (I1). 



15

Informanterna har det svårt med nya situationer och nya kontakter. De har svårt att samarbeta 
och lita på nya människor. Detta förtydligas i följande citat: ”Jag hade tillgång att få en 
kurator, men det vill jag inte. Nu får jag klara mig själv ungefär, nu när hon slutar, för jag 
orkar inte. Det blir så meningslöst att ta upp samma saker för olika personer” (I7).

Psykiskt lidande

Den överordnade kategori Psykiskt lidande innefattar följande subkategorier: Vrede, 
hämndlystnad, skadeglädje, Inre kaos, Indikationer på psykisk störning och Kontrollbehov.

Vrede, hämndlystnad, skadeglädje. Denna kategori inkluderar känslor orsakade av 
psykiska påfrestningar. I resultatet framkom det att mobbningen påverkade informanternas 
psykiska hälsa negativt. Av mobbningen blev även deras humör påverkat. Några visade
känslor av ilska och hämnd. Vreden förstärktes då åtgärder från vuxna mot mobbningen 
uteblev: ”Jag hade extrema aggressioner mot allt och alla. Jag var arg mot allt. Jag litar inte på 
någon. Jag har svårt att lita på någon idag” (I2). Att inte bli tagen på allvar skapade smärta för 
informanterna, som kunde ta ut sin ilska på andra. En informant sökte lättnad genom att gå till 
attack mot sin bästa vän: ”Jag blev ju mest arg, förbannad. Jag glömde inte. Jag tog ut det på 
andra. Vi hade grannar och deras pojke och jag hade varit bästa vänner. Och vi slogs med 
knytnävar och sparkar” (I4). En annan informant beskriver hur det påtagliga behovet av stöd 
från vuxna som uteblev, resulterade i okontrollerade känslor. Han/hon hade stängt allt inom 
sig och en dag brast allt: ”All ilska kom ut på två timmar. Då blev den explosiv. Allt jag hade 
byggt inom mig. Du kan tänka dig själv, all aggression, all ilska, all frustration det bara small 
ju” (I6). Informanten (I3) upplevde att barn som kom från överklassen prioriterades framför 
barn från arbetarfamiljer, som informanten själv kom ifrån. Saknad efter rättvisa var stor, då 
han/hon ”skrek” på hjälp, men inte blev trodd av rektorn. De starka känslorna som väcktes 
bearbetades aldrig och han/hon upplevde skadeglädje när en av mobbarna for illa: ”När jag 
såg för några år sedan, då var det en av dem som knarkar. Då njöt jag. Jag menar då den fina 
familjen kan de göra så? Då får jag bli skadeglad, för att de gjorde mig illa” (I3).

Inre kaos. I denna kategori beskrivs förvirring över att ha missat mycket i livet. 
Informanterna har upplevt att andra personer har bestämt vad de ska göra. En informant 
berättade om sin sorg över att inte ha fått ordning på sitt liv. Under sitt vuxna liv har han/hon 
prövat flera arbetsmarknadspolitiska program, som blev misslyckade: ”Jag har inte gjort så 
mycket egentligen. Det har inte varit så mycket mer, så det var väldigt tråkigt att det inte har 
hänt så mycket i mitt liv. Jag har ingen erfarenhet nästan om någonting” (I5). Även en annan 
informant berättar om sin uppgivenhet. Han/hon har varit med om så mycket, att på detta vis 
känner sig informanten gammal, samtidigt som han/hon inte har varit med om någonting 
trevligt av vad barn- och ungdomstid kan innebära: ”Mina känslor, de är i jättestort kaos. 
Visst jag är 42, men jag känner mig som 72 (skratt) inombords så, samtidigt som jag känner 
mig som 20. Det går inte ihop” (I1).

Kontrollbehov. Denna kategori beskriver informanternas behov av att ha kontroll över 
saker och ting. Att inte ha kontroll skapar psykiskt lidande, eftersom de inte klarar av att inte 
veta vad som skall hända. Ovissheten skapar oro och minnesförlust: ”I augusti skulle jag till X 
i X staden. Jag har varit i X staden flera gånger, men det var en ny situation och jag fick en 
blackout; jag visste inte vart tåget gick, visste inte vilka tider den går” (I2). En annan 
informant beskriver sitt kontrollbehov på följande sätt: ”Det ligger väl kvar efter mobbningen 
att jag vill ha kontroll på något sätt. Jag kan aldrig slappna av, släppa loss som många gör, för 
att jag vill ha kontroll ifall att jag behöver försvara mig” (I6). Att inte ha kontroll över 
situationer skapar obalans: ”Händer det något, kan jag inte påverka. Jag kan känna att jag får 
en svindelkänsla” (I4). Samma informant pratar om sitt behov av att ha kontroll på 
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arbetsplatsen: ”När Y kom, tappade jag kontrollen. Det var oordning, tyckte jag. Med X har 
det varit lugnt och vi skulle göra så och så. Så kom Y som en virvelvind. Jag visste ingenting 
vad jag skulle göra till slut” (I4).

Indikationer på psykisk störning. Denna kategori beskriver informanternas psykiska 
tillstånd som indikerar: depression och ångeststörningar (tvångstankar och olika fobier). 
Informanterna visar tecken på att de lider av återkommande depressioner. De är många gånger 
trötta och har haft en upplevelse av att inte orka leva. Ofta upplever de känslor av tomhet och 
meningslöshet. De har tappat tron på att de kan lyckas: ”Det är mycket inombords som måste 
rivas. Uppe i huvudet är Herregud, här är ny chans, en ny dag, det är inte det att jag inte fattar, 
men det är känslorna som är för tunga, dem/dom jag arbetar med” (I1). De klarar inte av stora 
utrymmen där det vistas mycket folk och några av dem har utvecklat fobier: ”Det är det att jag 
ibland får panik. Jag kan ibland tycka att det är jobbigt att vara ute bland folk och gå i affärer. 
Det är jobbigt att gå och trängas” (I2). En informant berättade om sina tvångstankar som 
yttrar sig i behov av ett måste: ”Möblera om är kul, fast det får jag inte göra längre. Det är så 
tunga möbler vi har. Det har jag fått sluta med. Det är när jag funderar väldigt mycket som jag 
måste göra såna grejer då” (I3).

Försämrad livskvalitet

I den överordnade kategorin Försämrad livskvalitet ingår fyra underkategorier: Negativ 
självbild, Självdestruktivt beteende, Självmedicinering och Sömnstörningar. 

Negativ självbild. Denna kategori beskriver hur informanter upplever att de inte duger 
som de är. De är beroende av yttre godkännande eftersom deras minnesbilder är fyllda med 
kränkningar, smärta och sorg. Det mesta de gör idag slutar som ett misslyckande, för att de 
inte kan förvänta sig något annat när deras självkänsla och självförtroende är så låga. Det som 
de flesta är inställda på är fortsatt psykiskt lidande: ”Man går på helspänn och funderar: Ska 
det funka eller rinna ut i sanden? Man går bara och väntar på att det blir skit av allting. Man 
vågar inte tro något annat och sen får man det bekräftat” (I1). 

En informant berättar om sin svårighet att släppa sina varaktiga farhågor: ”Man går och 
tänker på någonting som har hänt, och det vill ju inte försvinna. Och man är rädd att sådant 
ska hända igen” (I7). Vidare framkommer det i den här studien att de som utsattes för 
mobbningen under en längre tid, utan att få adekvat hjälp, utvecklade en ängslan. Detta gör att 
så fort de stöter på motstånd eller hamnar i en stressig miljö drabbas de av en väldig stark 
rädsla som övergår i panikångest eller liknande tillstånd: ”Det är en fruktansvärd känsla. 
Hjärnan stannar; hittar inga utvägar. Man kan inte hitta hur man ska gå vidare. Man bara 
stannar av, har den panikkänslan och fungerar inte i den situationen. Det är precis som det 
stannar allting” (I4). Ångestattacker gör att de blir oförmögna till att göra något så fort ett 
högre krav ställdes på dem: ”Jag fick små attacker. Jag har känt i bröstkorgen och illamående 
och svettningar. Men det kanske blir när man måste prestera och det blir inte som man hade 
tänkt sig. Man har press på sig hela tiden” (I6). Informanterna tror inte att de är kapabla att 
klara av saker och ting. De är fasta i sina roller som offer och har svårt att klara av många 
vardagliga situationer: ”Det är stressen som hela tiden präglar mitt liv. Jag känner mig osäker 
i olika situationer och litar inte på mig själv” (I2).

Självdestruktivt beteende. Denna kategori handlar om informanternas självmordsförsök 
som ofta är ett rop på hjälp. Informanter som hade självmordstankar visade även tecken på 
depression. De hade upplevt en känsla av hopplöshet och hade svårt att handskas med sina 
känslor: 
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Jag har haft mer än en gång dödstankar att slippa livet. Jag har tagit lite överdoser och 
tabletter som inte har hjälpt. Ibland när jag har mått riktigt dåligt har jag blivit arg på 
mig själv att jag inte klarar av att dricka mer, för att jag tycker att det är äckligt. Varför 
kan jag inte ta mer för att kunna slippa tänka på världen, omvärlden och allt det här?  
Men nej, det är stopp. Så att göra något dumt genom alkohol det går inte. (I1)

Självmordstankar var ofta en möjlig väg ut från svårigheter i hemmet och skolan: ”Jag 
hade velat hoppa från en bro. Det var min första väg ut” (I2). Självmordsförsök var ett sätt att 
lösa problemen för vissa informanter i den här studien: ”…så gjorde jag ju faktiskt ett 
självmordförsök, men jag lyckades ju överleva. Men det är många gånger som jag har känt att 
jag önskar att jag hade tagit de där fler tabletterna och då kanske hade inte funnits mer” (I7).

Självmedicinering. Denna kategori beskriver informanternas benägenhet till missbruk. 
Studien visar att de som är uppvuxna med en eller båda alkoholiserade föräldrar var mer 
benägna att använda alkohol som självmedicinering. De saknar positiva förebilder, eftersom 
de i barndomen har de lärt sig att härma vuxnas beteende. I en av intervjuerna berättade en av 
informanterna om sin pappa som blev psykiskt sjuk och om mammans rådgivning, 
självmedicinering med alkohol: ”Han blev inlagd på psyk och det gick framåt. Sen kom 
mamma på det att det är bättre att han slutar med mediciner och tar sig en öl istället. Det är 
mycket bättre med en öl, grogg eller whisky” (I3). Samma informant började, istället för att ta 
sina antidepressiva mediciner, bland annat Cipralex, att missbruka alkohol under samma tid 
då fadern självmedicinerade: ”Alkoholen hade tagit över mitt liv den sommaren och det tog 
helt stryk på mig. Jag sket i mina mediciner och så drack jag istället” (I3). Även en annan 
informant berättade om sin fars missbruk och sitt tidigt debuterande problem med alkohol: 
”Jag började dricka när jag var 14. Pappa hade problem med spriten. Så det är brorsan och jag 
och syrran också lite grann. Hade jag inte träffat gubben, så hade jag varit illa däran idag. 
Mycket i riskzonen” (I4). Problem med missbruk var ett återkommande tema i den här 
studien. Som i följande fall kunde hela familjen bestå av familjemedlemmar som missbrukade 
alkohol; informantens biologiska far och styvfar missbrukade alkohol ständigt, medan modern 
drack periodvis: ”Det var ju väldigt mycket gap och skrik och fylla och fester hemma. Det var 
mycket sånt” (I5). Informanten berättade själv om sin svårighet att sluta dricka när man har 
börjat och om alla konsekvenser som missbruk innebar: ”När jag dricker kan jag inte sluta 
dricka. Jag dricker tills det inte finns någonting kvar alls. Och det har ju gett mig mycket 
problem med mitt liv. Jag får ångest och knappt går ut bland folk” (D5).

Sömnstörningar. Analysen visar att informanterna kan ha stora sömnproblem. Denna 
kategori beskriver informanternas rubbade sömnvanor: ”I och med att jag sover dåligt på 
nätterna, måste jag ta igen mig också. Jag sover en timme på dagen när X kommer hem. Då 
kan jag slappna av. Är inte X hemma då brukar jag härja istället” (D3). Samma informant 
berättade om svåra sömnproblem under tiden som mobbningen pågick: ”Jag skrek på nätterna 
och mamma och pappa fick ligga bredvid mig på nätterna. Jag fixar ju inte att sova själv” 
(D3). Oron, grubbleriet och störd nattsömn är en konsekvens som kan relateras till alla 
informanter. De flesta anser att det har med mobbningen att göra: ”Sömn kan vara jobbig, när 
jag är bara hemma. Har jag tyst runt om kring mig, då ligger jag och grubblar tills jag blir 
tokig” (D7). Andra informanter kan istället ha en tendens att sova för mycket. De saknar 
förmåga att delta i arbete eller sysselsättning på heltid. De visar på en kraftigt nedsatt 
arbetsförmåga, som både beror på sömnbrist och brist på kraft: ”Har jag jobbat fyra timmar, 
åker jag hem och sover några timmar. Om jag jobbar sex timmar, då är jag helt slut på 
eftermiddag. Jag orkar inte med mig själv. Då åker jag också hem och lägger mig” (D1).

Studien gav inga spår av positiva upplevelser i informanternas liv, men trots alla 
svårigheter som de har stött på i livet, fortsätter de kämpa vidare. 



18

Diskussion

Syftet med denna studie var att se om mobbning under skoltiden kan påverka hälsa och 
livskvalitet hos de drabbade. Analysen som utgick från grounded theory resulterade i 
kärnkategorin ”Samhällsmisslyckande”. Studien visade att personer som utsatts för mobbning 
oftast kommer från otrygga hemmiljöer. Mobboffern har komplexa svårigheter under sin 
uppväxt och skolan förbigår mobbningen och deras rop på hjälp. Den obearbetade trauma från 
skolåldern påverkar och formar deras liv många år efter att mobbningen upphört.

Resultatdiskussion

Utifrån de resultat som framkom i undersökningen ger kärnkategorin 
”Samhällsmisslyckande” en samlad bild av vad som händer när vuxna inte tar ansvar för 
barns behov. Informanterna i denna studie skildrar föräldrarnas, skolans och vårdens 
misslyckande och en utebliven samverkan myndigheterna mellan. Resultat visar att utebliven 
samverkan inom skolan och utebliven samverkan mellan skolan, vården och föräldrarna 
förstärkte informanternas sårbarhet och utanförskap. Fekkes et al. (2004) lyfter i sin forskning 
fram vikten av regelbunden kommunikation mellan barn, föräldrar, lärare och vårdpersonal 
när det gäller mobbningen. Detta får stöd av Gill och Lindström (2007) som i sin forskning 
kom fram till att skolornas otillfredsställande hantering av mobbningssituationer är en korrekt 
beskrivning av kränkta och mobbade skolbarn och frustrerade föräldrar för vilka skolans 
respons och samhällsskydd uteblir. Även om informanterna upplevde att mobbningen har 
påverkat deras hälsa och livskvalitet negativt, framkom det dock i resultatet att mobbningen är 
en del i något komplext och inte kan ses som ett isolerat fenomen utan att hänsyn måste tas till 
flera faktorer som samverkar med varandra. Både Höistad (2001) och Olweus (2007) anser att 
mobbningens utveckling påverkas av egenskaper hos offret, gruppen, lärarnas inställning och 
den totala miljön i skolan. Att mobbningen är en komplex fråga och att det inte är lätt att peka 
ut en bestämd orsak till mobbning, bekräftas även av Svensson (2010). I resultatet framgår att 
mobbningen i kombination med bristande föräldraomsorg, otillräcklig hjälp och stöd från 
samhället, som inkluderar skola och vård, samt informanternas ängsliga och aggressiva 
personlighet medförde socialt kaos, psykiskt lidande och försämrad livskvalité för de 
drabbade i denna studie. 

Resultaten visade även att informanternas föräldrar inte var någon idealisk eller en trygg 
bas som de kunde använda sig av för att lära sig någonting under sin mognadsprocess. Många 
av informanternas föräldrar var i behov av stöd och hjälp från samhället, speciellt då barnen 
stötte på större problem i sin vardag som mobbning till exempel. I linje med tidigare 
forskning har informanterna i denna studie haft en mängd förutsättningar för att bli mobboffer 
då de saknade närhet, harmoni, samt en vi känsla i sina hemmiljöer. Om vi återvänder till 
Coloroso (2003) som hävdar att barn uppvuxna i dysfunktionella familjer, även kallade för 
mur- och geléfamiljer, har svårt att skydda sig mot ett mobbningsangrepp, finner vi att detta 
innebär att barn från sådana hemmiljöer inte har lärt sig att uttrycka sina känslor och till följd 
av det saknar de resurser och sociala färdigheter. När man granskar informanternas 
problematiska hemmiljöer och utsatthet i skolan, finner man informanternas upplevelser av 
föräldrarnas dominans, där föräldrarna inte har tillåtit barnen tänka själva och inte heller gett 
dem utrymme för dialog, vilket i sin tur har skapat hinder i kommunikation med andra 
människor. Informanterna i denna studie saknade en harmonisk uppväxt som skulle ge dem 
kraft när de stötte på svårigheter i skolan. Detta får stöd även av Höstad (2001) som menar att 
kärlek och omsorg i barndomen skapar en sund identitetsuppfattning, en bra självkänsla som 
ger styrka att handskas med svårigheterna som man stöter på i livet. 
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Trots att informanterna gick på olika skolor under olika tidsperioder kan man ändå dra 
en parallell; att det inte har ändrats mycket från 1960 – talet och framåt i skolans arbete mot 
mobbning i just Västsverige. Informanterna i denna studie upplevde skolans värld som en
mardröm, men skolorna förbisåg att förstå deras problem. I studien fanns en 
överrensstämmelse mellan informanternas upplevelse av att bli svikna av jämnåriga och 
vuxna och att de inte har något förtroende för människor idag. I en forskningsrapport av 
Corella och Dalbert (2008) finner man att rättvis behandling i skolan främjar en känsla av 
social integration. Därför överraskar vårt resultat att skolkurators roll i samtliga fall upplevdes 
som helt verkningslös. Enligt Sveriges Skolkuratorers förening (2010) ska skolkurator främja 
elevens lärande och utveckling, samt skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en 
helhetssyn. Utifrån informanternas erfarenheter kan man i hög grad ifrågasätta skolkuratorers 
roll och deras insatser. I resultatet berättade en av informanterna om sitt rop på hjälp, då 
informanten ville ta livet av sig på grund av utanförskap, men ändå fick informanten väldigt 
lite hjälp. Mobbningen fortsatte genom hela grundskolan, han/hon lyckades inte få godkända 
betyg och i gymnasiet gick det så illa med mobbningen att ambulans måste komma till skolan. 
Som framgick av analysen har skolkurators insats i flera fall till och med blivit 
kontraproduktiv. Informanterna kände sig svikna för att skolkuratorn hade talat med andra 
personer bakom deras rygg, utan att informera dem och inte heller varit tydlig om varför man 
bryter sekretessen. 

I skollagen 10 § framgår det att om skolpersonalen får kännedom om att ett en elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skolan skyldig 
att utreda omständigheterna och vidta de åtgärder som kan krävas för att förhindra kränkande 
behandling i framtiden (Lag, 2008:571). Ingen av informanterna upplevde att de hade fått 
någon hjälp eller riktig utredning i samband med mobbningen. En informant beskriver 
upplevelsen så här: ”Alla trodde på rektorn. Jag mådde jättedåligt, men ingen såg det. Ingen 
vuxen på skolan såg det” (D3). Att de inte fått den hjälp de behövde avspeglar sig i 
informanternas vardagliga begränsningar idag. Samtliga informanter i studien är helt och 
hållet i samhällets händer och är beroende av myndigheternas insatser. Informanterna har 
erfarenhet av att de saknade stöd från en vuxen person, då ingen tog dem på allvar och 
lyssnade på deras upplevelser. Istället fick de dubbla bördor på sina axlar, vilket hindrade 
deras utveckling mot vuxenlivet. I dagsläget har de svårt med socialt samspel och ofta saknar 
de kompetenser, färdigheter och förmågan att hantera svåra situationer (Andersson et al., 
2002; Nansel, Overpeck, Pilla, Ruan, Simons-Morton & Scheidt, 2001) Många gånger 
kämpar dem för att göra som andra vill bara för att få känslan av att duga: ”Jag måste vara det 
alla andra begär mig vara” (D2). 

Som framgick i analysen har de informanterna ingen tydlig struktur i sitt liv och ser på 
livet som ett misslyckande som består av många små misslyckanden med oändligt många 
omstarter. Informanterna har utvecklat försvarsmekanismer som skolk i skolan och 
flyktberedskap, vilket gör att de upprepar samma mönster nu som då. I linje med tidigare 
forskning, har det visat sig att minnen av hemska händelser från det förflutna har stor 
betydelse för hur en person handlar i nuet. Den som har varit med om någonting traumatiskt 
blir oförmögen att dra nytta av en positiv livsmiljö, för att förväntningar om nya kriser styr 
vad personen gör (Andersson et al., 2002). 

Till intervjuplatsen kom de alla i sällskap med någon. De har ett starkt kontrollbehov 
kring allt de gör. Det handlar alltså om att informanterna har svårt att lita på någon, har svårt 
att släppa in någon för nära och som resultaten har visat har de aldrig upplevt någon riktig 
kamratrelation. Tidigare forskning visar att det är mycket viktigt för ungdomar att ha goda 
förebilder i samma åldersgrupp för att forma egna värderingar och livsstil under uppväxt- och 
socialisationsfasen (SOU, 2000:19). Den enda trygghet som nästan alla informanter har är 
deras djur. Djur ger möjligheten att minska sin känslomässiga börda, eftersom djur är helt 
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förutsättningslösa och neutrala observatörer som erbjuder hjälp genom att bara vara där för att 
lyssna (Leasers, 2005). 

Informanterna hade en känsla att alla var emot dem och att alla svek dem; mobbarna, 
skolan och den egna familjen. Deras liv präglas av osäkerhet, vem kan de egentligen lita på 
när alla svek dem?  Informanterna i studien bad om hjälp. Ur omgivningens synvinkel fick de 
all hjälp de behövde, men i själva verket blev det inget. Konsekvensen blev att de dövade sin 
smärta genom att missbruka alkohol, att de försökte begå självmord, att de gick omkring med 
djupa depressioner eller led av panikångest. De är inte kapabla att ta itu med svårigheterna när 
de upplever att det ändå inte finns någon som lyssnar på dem. Informanterna i denna studie 
upplevde en känsla av att aldrig passa in och de fick aldrig uppleva en vi- känsla varken när 
det gäller deras familj, skola eller arbetsplats. Informanterna var i behov av adekvat hjälp, en 
bredare utredning och bemötande på rätt nivå, för att de skulle kunna hitta sig själva och sin 
identitet. 

Metoddiskussion  

För denna studie ansågs en kvalitativ metod vara mest adekvat. Med en kvalitativ ansats ville 
vi försöka komma fram till hur mobbning kan påverka hälsa och livskvalitet. Genom 
djupintervjuer kom mobboffers egna upplevelser fram och den verklighet som berättelserna 
skildrar. Detta hade inte varit möjligt om vi hade använt oss av en kvantitativ metod. En 
kvantitativ studie skulle ge en ytlig kunskap om mobboffers upplevelser (Trost, 2001). Om vi 
däremot var intresserade av att undersöka orsak och samband mellan t.ex. mobbning och 
hälsa, eller valt att undersöka hur vanlig mobbning bland t.ex. skoleleverna är, hade 
kvantitativ metod passat bättre (Repstad, 2007). 

Validitet handlar om i vilken grad en metod undersöker det som den har som syfte att 
undersöka (Kvale, 1997). Under intervjuerna ställdes öppna frågor som gav utrymme för 
förklaringar och följdfrågor. Inga ledande frågor ställdes, vilket innebar att risken för 
missuppfattningar reducerades. Vid färdigttranskriberade intervjuer avlyssnades samtliga 
ljudinspelningar ytterligare en gång för att kontrollera att informanternas utsagor stämde helt. 
Studien baserades enbart på informanternas berättelser utan några förväntningar på vad vi 
skulle komma fram till eller vad professionella forskare i ämnet har skrivit tidigare. Ingen 
litteraturgenomgång gjordes innan resultatet var färdigt (Glaser, 1998). Validiteten kan dock 
ha påverkats av vår utländska bakgrund, genom att det i vår uppväxtmiljö, skolan inte minst, 
inte fanns mobbning som fenomen på samma sätt som här i Sverige.

Reliabilitet är ett mått på tillförlitligheten. Kvale (1997) menar att reliabiliteten i 
kvalitativa studier påverkas genom hur intervjun har gått till och hur transkriberingar och det 
analyserade materialet har hanterats. Intervjuerna vi genomförde var konstruerade på samma 
sätt och informanterna fick samma frågor. Om informanterna gav oss mycket irrelevant 
information, hade vi möjlighet att styra upp intervjuer för att få relevant information och få 
informanterna tillbaka till ämnet. Datainsamlingen har utförts under en längre tid, vilket kan 
ha positiv påverkan på resultatets tillförlitlighet. Efter varje intervju ökade förståelsen för 
undersökningsämnet. Dataanalysen genomfördes noggrant och hänsyn togs till kroppsspråk, 
pauser och platsen där intervjuerna genomfördes. Trots att det inte fanns någon relation 
mellan informanterna i studien visade det sig att deras upplevelser kring mobbningen var 
nästintill identiska. Om en annan forskare skulle göra samma studie med samma målgrupp, 
skulle forskaren kunna komma fram till ett liknande resultat. 

Även om det finns många liknelser i deras berättelser är det svårt att dra några generella 
slutsatser av den anledningen att en kvalitativ studie inte kan ge någon generaliserbarhet 
(Kvale, 1997). Denna kunskap kan hjälpa oss att förstå fenomenet. Trots att resultaten inte är 
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representativa för samtliga mobboffer, kan det ändå ge en del värdefulla kunskaper om 
mobboffers situation och en djupare inblick i deras upplevelser. 

Praktiska och teoretiska implikationer 

Den aktuella studien handlar om mobbning och dess konsekvenser för människor i 
vuxenåldern. Studien visar att mobbningen är ett utforskat och omdebatterat ämne som kan ha 
vissa implikationer för människans välmående i ett senare skede i livet. Det är dock oklart om 
mobbningen orsakar utanförskap i vuxenlivet. Det hade varit av intresse att undersöka om 
mobbning i skolan har samband med ångest eller depressioner i vuxenlivet som många av 
informanterna lider av idag. Denna undersökning har klargjort mobbningens komplexitet och 
visat riktlinjer till gemensamt arbete med utsatta barn där skolan bär det yttersta ansvaret. 
Studien kan bidra till att dagens elever som befinner sig i svårigheter och barn i behov av 
särskilt stöd får mer hjälp från skolan, vården och sina familjer. 

Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 

Denna studie skildrar mobbning som ett resultat av samhällets och individens oförmåga att 
mötas på samma nivå. Det är inte mobbningen som är huvudproblemet utan mobbningen är 
konsekvens av dysfunktionella familjer och brister inom samhällets institutioner. 
Informanternas sociala oförmåga och trasiga insida är bevis på ett samhällsmisslyckande. 
Barn i behov av särskilt stöd är oftast mobboffer och det är skolan som saknar lösningar till 
problemet. De drabbade lider i det tysta, stöd uteblir och mobbningens konsekvenser bemöts 
inte på rätt sätt. 

Eftersom mobbningen ofta relateras till Västeuropa, skulle det vara väldigt intressant att 
utforska fenomenet i något av Östeuropeiskt land. Vår hypotes är att det finns stora skillnader 
i hur mobbning upplevs i Sverige i jämförelse med länder som inte tillhör Västeuropa och det 
skulle vara lärorikt att ta reda på vad skillnaderna beror på. 
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Bilaga 1
Informationsbrev till informanter

Vi är två studenter vid Högskolan Väst som gör vårt examensarbete inom ämnet 

psykologi (magisterexamen). Vi är intresserade av att studera huruvida mobbningen i 

skolan har betydelse för olika faktorer i senare livsskede. 

Intervju kommer att ta cirka 30 minuter. Tiden kan variera beroende på hur mycket du 

vill berätta för oss. Den kommer att spelas på band, för att vi ska kunna fokusera bättre 

på vår intervju, istället för att behöva anteckna. Deltagandet är frivilligt och du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange orsak. All information kommer 

att användas inom ramen för denna studie. Det du säger kommer endast vi som skriver 

att ta del av. Vår handledare docent Anna Dåderman kommer också att ta en del av 

informationen under pågående uppsatsarbete. Alla namn, alla personliga uppgifter och 

annan information som ni ger oss kommer i uppsatsen att avidentifieras, vilket betyder 

att ingen kommer att kunna identifieras. 

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats och kommer att finnas tillgänglig 

för läsning på Högskolan Västs hemsida. Du som deltar i denna studie kan få ett 

exempel av det färdiga arbetet om du är intresserad av det. 

Genom att du ställer upp på vår intervju ger du ditt godkännande att den information 

som framkommer kan användas i forskningssyfte. 

Om du har några frågor kan du kontakta oss:

Mirsad Bektic Amra Hadzidedic Anna Dåderman

Student Student Docent/Handledare

0738 – 395 858 0739 – 861 166 0704- 911 4 13

anna.daderman@hv.se

Med vänliga hälsningar:

Mirsad Bektic och Amra Hadzidedic
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Intervjumall

Informanterna fick fritt berätta om sin upplevelse kring mobbning, i form av en 
semistrukturerad intervju som innehöll följande moment: hemsituation, skolsituation och livet 
under och efter mobbningen. 

Intervjuerna har startats med bakgrunds frågor om ålder, civilstånd, högst avslutade 
utbildning, betyg och nuvarande arbetssituation. 

Detta har i samtliga fall lett till en inledande berättelse om mobbningen. 

Moment skolsituation kunde innehålla öppna frågor som t.ex. 
Berätta om mobbningen i skolan!
Hur har du haft det i skolan? 
Vilka var det som mobbade dig? Hur kändes det då för dig?
Hade du någon du kunde prata med?
Hur reagerade lärarna, föräldrar, dina kompisar?

Många informanter nämnde skolkuratorn och följdfrågan kunde se ut så här: 
Du nämnde att du träffade skolkurator? Hur var den kontakten? Förändrades din situation på 
något sätt?

Andra följdfrågor som exempelvis kunde ställas under intervju var: 
Hur menar du då? 
Berätta mer…. Kan du ge ett exempel, en situation när du var mobbad?
Hur såg dina föräldrar på detta?

Moment hemsituationen innehåll öppna frågor om informanternas uppväxt och relation till 
föräldrar, syskon. Den öppna frågan som ställdes var: 
Hur såg din hemsituation på den tiden? 

Denna fråga har lett till följdfrågor som till exempel:
Du nämnde tidigare att…. Kan du berätta mer om det?
Du sa att….Hur tänker du då?

Moment livet under mobbningen innehöll följande öppna frågor:
Hur såg din vardag ut då? Vänner? Fritidsintresse? 
Hur svarade du på mobbning?  Vad gjorde du? Minns du något mer från denna tid?

Moment livet efter mobbningen innehöll öppna frågor som till exempel:
Hur har det hela påverkat dig idag? Vad är det som gör nu att du mår dåligt?
Vad gör du idag?

Följdfrågorna kunde se ut så här:
Du nämner ofta….Hur tänker du här?
När du säger….. Hur menar du då?
Varför tror du att det inte kommer att gå bra?
Du sa tidigare att….. På vilket sätt?
Vad är det som hindrar dig att jobba/studera idag?



26

Högskolan Väst
Institutionen för individ och samhälle

461 86 Trollhättan
Tel 0520-22 30 00    Fax 0520-22 30 99

www.hv.se



27


