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”Nu sitter jag här mol allena

och ingen hör mina rop så klena.

Det rop på hjälp jag skriker ut.

När ska min ensamhet ta slut?

Snart självmord jag kanske får ta

och prata om det går inte bra.

När ska jag få en riktig vän

jag får nog söka länge än.”

Okänd flicka i 6:e klass (Höistad, 2001).

Introduktion

Mobbning kan förekomma i olika former psykiskt, fysiskt och verbalt. Mobbning förekommer

ofta i skolan, på arbetsplatser och fritiden samt inom idrotten. Cybermobbningen har ökat i

takt med att kommunikationsmedel ökat. Cybermobbning kan ske via Internet, men även via

telefonmeddelanden på mobilen (Anderson & Sturm, 2007). Mobbning är när en eller flera

individer, blir utsatta flera gånger över en tid, för negativa handlingar, av en eller flera andra

individer. Det viktiga i definitionen är, att negativa handlingar sker vid flera tillfällen och över

en tidsperiod, detta för att inte enstaka konflikter och bråk ska uppfattas som mobbning

(Olweus & Roland, 1983). Olika varianter av definitioner av mobbning finns. Oavsett om det

är en eller flera handlingar, så är det när individen känner sig kränkt, som det ska

uppmärksammas som mobbning (Rädda Barnen, 2005). I Svenska Akademins ordbok (1998)

betyder ordet mobba att utesluta ur kamratkretsen, att illa behandla och förtrycka en kamrat.

För att tydliggöra vad som menas med barn och ungdomar så följer här Sveriges lag (2006)

och Barnkonventionen (2007) dessa säger att barn är barn till den dag då barnet/ungdomen

fyller 18 år eller blir myndigt. Straffmyndig blir individen vid 15 år och barnbidraget upphör

vid 16 år, från och med den åldern finns även rätt att sluta arbetsavtal (Sveriges lagar, 2006).

I de svenska folkhälsomålen, område tre, skrivs att alla ska ha lika rättigheter till trygga och

goda uppväxtvillkor, med andra ord en dräglig miljö och en god livskvalitet (Regeringens

proposition, 2002). I dagens samhälle har barnens psykiska ohälsa ökat kraftigt, även deras

levnadsvanor har försämrats. Detta är en av anledningarna till detta specifika folkhälsomål
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som bara riktar sig till barn, ungdomar och deras hälsa på lång sikt. Över lag har Sveriges

barn och ungdomar bra uppväxtvillkor, men det finns ändå en obalans i de sociala

förhållandena. Det finns olika behov av uppmärksamhet hos barn och ungdomar. Det finns till

exempel barn från familjer med missbruk, barn med invandrarbakgrund eller barn med bara

en förälder (ibid). Mobbning är ett utbrett problem över hela världen, men också ett vanligt

förekommande problem i de nordiska länderna. I Sverige uppskattas 100 000 barn och

ungdomar vara utsatta för mobbning varje år (Rädda Barnen, 2005).

Vi har valt att undersöka konsekvenserna av hur mobbning påverkar den psykiska hälsan hos

barn och ungdomar. Mobbning är ett angeläget ämne som diskuteras mycket i samhället.

Syfte

Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om vilka konsekvenser mobbning har på den

psykiska hälsan hos barn och ungdomar genom en litteraturstudie.

Bakgrund

Mobbning

Olika former av mobbning

Barn och ungdomar kan utsättas för mobbning i olika former, som fysiskt, psykiskt, verbalt

och cybermobbning. Pojkar utsätts oftare för fysiska trakasserier än verbala, medan det är

tvärtom för flickor (Socialdepartementet, 2003). Fysisk mobbning kan vara slag, sparkar,

knuffar och liknande, medan verbal mobbning kan vara rykten och kommentarer. En tredje

form av mobbning är psykisk mobbning, som kan vara utfrysning eller ibland bara en blick

(Olweus, 1991). Cybermobbningen är den senaste formen av mobbning, där rykten, bilder,

kränkningar och hot sprids med hjälp av mobiltelefoner, internet och andra

kommunikationsmedel (Friends, 2007). För mobbaren är den verbala kommunikationen ett

bra redskap, som inte ger några spår på utsidan men desto större på insidan. När förövaren

talar till offret kan denne ändra tonfallet, till att vara hård och helt känslokall, eller inte ändra

tonläget alls. Förövaren kan även tala otydligt, då kan det vara svårt att tyda vad förövaren
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sagt, detta ger förövaren möjlighet att lättare säga att denne aldrig sagt något sådant. Detta kan

skapa förvirring och osäkerhet hos offret. Förtäckta hot och outtalade anklagelser ligger ofta i

förövarens meningar (Hirigoyen, 2003).

Psykisk mobbning är något som oftare förekommer hos flickor än pojkar. Flickor pratar ofta

illa om varandra bakom ryggen, säger obehagliga saker och fryser ut offret. Gränsen är svår

att dra för vad som är utfrysning eller ej, eftersom en vuxen person sällan är med och ser vad

som händer (Lundstöm & Hulterstam, 2000). Psykisk mobbning kan ske på många sätt genom

till exempel axelryckningar, blickar, suckar, himla med ögonen, med mera. Psykisk mobbning

är svår att förklara, till exempel, han himlade med ögonen samtidigt som han ryckte på

axlarna. Ofta väljer offret att behålla händelsen för sig själv. Inte sällan uppstår tvivel om att

det kanske bara skett en missuppfattning (Hirigoyen, 2003).

Cybermobbning har ökat i takt med att kommunikationsmöjligheterna ökat. Skolpersonal och

föräldrar har ofta inte kapacitet att förebygga cybermobbningen, då ungdomar ofta är bättre på

att använda datorer än de vuxna. Det är ofta de äldre ungdomarna, som både utsätter och

utsätts för mobbning via nätet, då de yngre i lika stor utsträckning, inte har tillgång till

internet. Det råder skilda meningar om cybermobbning gör lika stor skada hos en individ, än

om mobbningen sker ansikte mot ansikte (Anderson & Sturm, 2007). Det kan även vara svårt

att veta vem förövaren är, då de kan vara anonyma (Friends, 2007).

Vem mobbar och vem blir mobbad?

I mobbning finns även en obalans i förhållandena mellan de inblandade parterna. Den som

utsätts för mobbning, är ofta i ett underläge i förhållande till förövarna/förövaren

(Nationalencyklopedin, 2007). Det finns skillnader i beteenden och personlighet hos dem som

mobbar och de som blir mobbade (Olweus, 1991). De som blir mobbade har ofta en negativ

syn på sig själva, vilket gör dem osäkra. Beträffande pojkar, är det i många fall så att de

pojkar som blir mobbade är mindre fysiskt starka i förhållande till förövaren. De som mobbar

har ofta en positiv syn på våld och är ofta mer aggressiva, både mot jämnåriga och vuxna. I

motsatts till mobboffren har mobbarna en god självbild. En tredje grupp inom mobbning är de

som både mobbar andra och själva blir mobbade, dessa kallas för mobbar/offer (ibid). Många

gånger tror folk att det är utseendet som avgör vem som blir mobbad, men oftast har det ingen

större betydelse hos vare sig förövare eller offer, däremot kan utseende användas i

mobbningen (Dake, Price & Telljohann, 2003). Offret blir ofta misstänkt och skuldsatt, för det
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den själv råkat ut för, trots sin oskuld. Många gånger spelar det ingen större roll vem som blir

offret, bara denne befinner sig i underläge gentemot förövaren. Offret råkar bara befinna sig

vid fel plats vid fel tidpunkt (Hirigoyen, 2003). Förutom offer och förövare så finns det andra

personer runt omkring, som blir delaktiga i mobbningen. Det handlar om den grupp som vet

och ser mobbning, men som inte ingriper eller som hejar på. Ibland kan det vara så att några

hejar på och skapar därmed ett grupptryck som ökar intensiteten i mobbningen. Skälet till att

avstå från att ingripa kan vara att de känner en rädsla att själva bli utsatta, eller tycker att det

inte sker någon förändring, om de skulle ingripa. Offret i mobbningen blir då ännu mer utsatt

när ingen vågar säga ifrån (Coloroso, 2004).

Arenor för mobbning

Skolan är en stor arena för mobbning. Studier visar att mellan 15-20 % av alla barn och

ungdomar har blivit och blir utsatta för mobbning. I många skolor finns program för att arbeta

med att förebygga mobbning. Det kan vara program som redan finns innan mobbning

inträffar, eller program som fokuserar på problemet efter att det redan uppstått (Elinoff,

Chafouleas & Sassu, 2004). Ett välkänt interventionsprogram som använts i över 20 år är

Olweus programmet (Olweus, 2003). I programmet används redan befintliga resurser på en

skola av lärare och annan personal. Programmet syftar till att skapa ett ökat intresse hos

lärarna för att barnen ska känna sig tryggare. Lärarna ska vara auktoriteter samtidigt som de

ska vara bra förebilder åt eleverna. Det skapas även tydliga regler för vad som är accepterat

beteende. Om reglerna bryts så ska det få konsekvenser (ibid). En annan arena för mobbning

är idrottsföreningar, ca 80 % av alla barn och ungdomar tillhör en idrottsverksamhet. Innan

ungdomarna fyllt 20 år har cirka hälften av de aktiva slutat, mobbning kan vara en orsak till

detta. I en undersökning som Friends gjort, uppgav 26 % att det förekom mobbning i deras

föreningar/lag. Mobbning följer även med barn i hemmet med den nya formen av mobbning,

cybermobbning (Friends, 2007).

Mobbningens utbredning

Hur hög prevalens mobbning har, beror på hur mobbning definieras. För att frågorna i en

studie inte ska kunna tolkas på för många olika sätt, bör frågorna göras så konkreta som

möjligt. Tolkning av mobbning är även olika beroende i vilket land studien görs (Danielsson

& Sundbaum, 2003). Av barn och ungdomar i alla åldrar, uppger två till fyra procent att de

utsatts för mobbning regelbundet en gång i veckan (Socialstyrelsen, 2005). När prevalensen

av mobbning mättes mellan de nordiska länderna, visade det att mobbning vara högst i
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Finland och Danmark och lägst i Sverige. Men problemet är vanligt över lag i de nordiska

länderna. En av orsakerna till att prevalensen var lägst i Sverige, tros bero på att arbetet mot

mobbning började någon gång på 1970-talet, medan det dröjde till 1983 i Norge, innan

samma arbete påbörjades. I Finland och Island påbörjades inte arbetet förrän 1996. Sverige

hade alltså arbetat med mobbning i drygt 20 år innan de övriga länderna påbörjade sitt arbete,

detta kan vara en bidragande orsak till den låga prevalensen i Sverige (Nordhagen, Nielsen,

Stigum & Köhler, 2005). Sverige har låg prevalens även jämfört med övriga världen.

Prevalensen i Sverige var 5,1 % bland och ungdomar och det land med högst prevalens var

Litauen med 38,2 %. Mobbning minskar upp i åldrarna och i de flesta länder är det något fler

pojkar som utsätts för mobbning än flickor (Due et al., 2005). Även fast Sverige i jämförelse

med andra länder har relativt låg prevalens, så är det runt 100 000 barn och ungdomar varje år

som utsätts för mobbning. Siffror visar att antalet mobbningoffer ökar varje år och att

mobbningen får en mer allvarlig karaktär (Rädda Barnen, 2005).

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Psykoser, depressioner,

självmord, demens med mera är exempel på dessa problem. Vad psykiska problem orsakas av

kan variera. De faktorer som kan skydda en mot psykisk ohälsa är goda sociala nätverk, trygg

ekonomi och att vara frisk från fysiska sjukdomar (Pellmer & Wramner, 2003). Antalet barn

och ungdomar som söker hjälp för psykiska besvär ökar. Exempel på sådana besvär kan vara

psykosomatiska det vill säga huvudvärk, trötthet och ont i magen. Trivseln i skolan har

minskat, då främst hos flickor (Socialstyrelsen, 2005).

Självkänsla

Självkänsla handlar om hur en individ ser på sig själv och vilka värderingar individen har.

Erfarenheter, värderingar, hälsan, tolkningar och hur en individ beter sig är byggstenarna för

självkänslan (Nilzon, 1995). Det finns ingen tydlig definition av vad självkänsla är. Enligt

Nationalencyklopedin (2008) är självkänsla medvetenhet om den egna personlighetens värde.

Självkänsla påverkar en individs kognition, emotion och motivation och det har betydelse för

individens utveckling och välbefinnande (ibid). Problemet är att beskriva ordet självkänsla

med ord, då det varierar från person till person. Låg självkänsla kan bidra till minskad psykisk

hälsa. Konsekvenserna av låg självkänsla kan bli att barn och ungdomar inte vågar delta i

aktiviteter, vilket kan leda till utanförskap (Mruk, 2006).
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Depression

Depression ökar hos barn och ungdomar, och prevalensen av depression ökar med åldern. Det

är vanligare bland pojkar än flickor under 11 år, men efter 11 års ålder ökar depressionen hos

flickor, som därefter blir den större gruppen (Nilzon, 1995). Depression kan visa sig i olika

former, barn och ungdomar som lider av depression är ofta trötta och nedstämda. Det kan

också resultera i aggressioner och svårigheter att koncentrera sig. Andra exempel är att de drar

sig undan från den sociala gemenskapen och får ett minskat intresse för fritidsaktiviteter.

Depression kan även leda till fysiska konsekvenser som ont i huvudet, magen eller andra delar

av kroppen (ibid).

Depression kan bero på olika faktorer, som biologiska, sociala, arv och sociala nätverk. En

person som lider av depression har ofta en negativ syn på sig själv, detta kan leda till

svårigheter att anpassa sig socialt (Chabrol, 1992). Det kan även leda till en oro inför

framtiden och kan skapa självmordstankar (Nilzon, 1995). Tobak-, alkohol- och

droganvändning kan vara ett sätt att försöka dämpa de negativa tankar, som ofta finns hos

barn med depression och låg självkänsla. Det kan också vara ett sätt att fly undan från

smärtan, ensamheten och ängslan (Nilzon, 1995). I Sverige ser alkoholkonsumtionen olika ut

beroende på ålder. Sista året på högstadiet har cirka 50 % av eleverna någon gång druckit sig

berusade. På gymnasiet är det 20 % av eleverna som aldrig varit berusade. Tobaksvanorna hos

elever har under de senaste åren minskat. Idag är skillnaderna mellan pojkars och flickors

tobaksvanor små, avseende både rökning och snusning. Det är fler flickor som röker än

pojkar. I årskurs nio är det sju procent av pojkarna och fem procent av flickorna som har testat

droger, där den vanligaste drogen är cannabis (Hvitfeldt & Rask, 2006). Dessa vanor är ett

stort problem, då det får konsekvenser både på individers fysiska/psykiska hälsa, men också

på den sociala tillvaron (Pellmer & Wramner, 2003).

Självmord

År 2002 begick 1494 personer självmord i Sverige. Självmord är något som kan förhindras,

om självmordstankar upptäcks i tid. Det har skett en ökning hos yngre personer när det gäller

självmord och självmordsförsök (Socialstyrelsen, 2005). Personen som har självmordstankar,

har ingen välfungerande förmåga att fatta beslut. Ett beslut om att ta sitt liv, är kanske inte det

individen vill, men i brist på andra lösningar ses detta som en sista utväg. Självmord är ofta ett

resultat av ensamhet, brist på mening med livet och en avsaknad av framtidshopp. Självmord

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


7

är inte ett val utan den sista utvägen, då orken för att leva är borta (Jacobsson, Gustavsson &

Salander-Renberg, 1998).

Etisk syn på mobbning och psykisk ohälsa

I slutet av 2005 hade 192 regeringar skrivit på FN:s barnkonvention. Detta inbegriper alla

länder förutom Somalia och USA. Idén bakom konventionen var att öka synen på barn och

ungdomars rätt i samhället. De olika artiklarna i konventionen ska trygga barns och

ungdomars rättigheter inom olika områden. Ett sånt område är att barn har rätt till livet. Det

vill säga deras utveckling ska vara trygg inom utbildning, men också deras hälsa skall vara

god såväl psykiskt som fysiskt (Utrikesdepartementet, 2006).

Metod

Datainsamling

Artiklarna till litteraturstudien söktes i två olika databaser; Academic Search och PsychInfo.

Anledningen till att två databaser användes, var att de artiklarna som hittades, valdes för att de

ansågs relevanta för denna studie och därför behövdes det inte göras någon mer sökning.

Datainsamlingen gjordes genom att sökord användes som hade anknytning till syftet i studien.

Sökorden kombinerades med varandra på olika sätt för att få fram artiklarna.
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Datum Databas Sökord Avgränsningar Träffar Utvalda

artilklar

10/9 Academic

Search Elit

Bullying and Mental

Health

· Publicerade

2005-2008

· Scholarly

(Peer

reviewed)

Journals

38st 8st

Bullying and Mental

Health and Child

Se ovan

avgränsningar.

19st 0st

Bullying and Mental

Health and Sweden

Se ovan

avgränsningar.

1st 0st

Bullying and Definition Se ovan

avgränsningar.

8st 1st

Mental Health and Child

and Sweden

Se ovan

avgränsningar.

60st 0st

Bullying and Sweden Se ovan

avgränsningar.

12st 0st

12/9 PsychInfo Bullying and Mental

Health

· Social

Siences

· Publicerade

2005-2007

· Journal

Articles

Only

· English only

· 6-17 years

225st 0st

Bullying and Mental

Health and Sweden

Se ovan

avgränsningar.

33st 10st
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Inklusionskriterier

Artiklarna skulle svara mot studiens syfte, vilka konsekvenser mobbning har på den psykiska

hälsan hos barn och ungdomar, för att de skulle inkluderas. Artiklarna skulle vara publicerade

i vetenskapliga tidskrifter. Avgränsningar gjordes för att begränsa antalet artiklar, de skulle

därför vara publicerade från 2005 och framåt.

Exklusionskriterier

Artiklar som inte svarade mot studiens syfte exkluderades. Det samma gällde artiklar som

publicerats tidigare än år 2005. Artiklar som inte var skrivna på engelska valdes bort.

Databearbetening

Artiklarna lästes och bearbetades i form av genomläsning av abstrakt och resultat. Därefter

valdes de artiklar ut som bäst svarade mot syftet. Artiklarna granskades och analyserades för

att resultatet skulle kunna kategoriseras. En resultatmatris utformades för att ge en överblick

över artiklarnas syfte, metod och resultat/slutsats, (se bilaga 1).

Etiska överväganden

De artiklar som valdes var etiskt godkända det vill säga att i artiklarna framgick det att de

blivit godkända av en etisk kommitté. Detta framkom dock ej i alla artiklar.

Resultat

Efter att artiklarna analyserats och granskats, skapades två kategorier. Dessa två är Direkt

påverkan på den psykiska hälsan och Indirekt påverkan på den psykiska hälsan. Till dessa två

kategorier formades underkategorier.

Direkt påverkan på den psykiska hälsan

Synen på sig själv

Graham och Bellmores (2007) studie visade att barn och ungdomar som utsatts för mobbning

många gånger skyllde på sig själva, då de trodde att det var något fel på dem som gjorde att de

blev utsatta. I studien visade även resultatet att de barn som utsattes för mobbning ofta hade

låg självkänsla och kände sig ensamma. I motsats till offren så visade studien att de som
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mobbade ofta hade en hög självkänsla. Förövarna hade ofta hög skolstatus och ville gärna

synas, detta kunde vara en bidragande faktor till deras höga självkänsla. I en annan studie

beskrev samma sak, det vill säga att offren ofta hade en låg självkänsla medan förövarna hade

hög självkänsla (Smokowski och Holland-Kopaszs, 2005). När det gällde de som både

mobbar och blir mobbade så hade dessa i större utsträckning en låg självkänsla (ibid).

Gini och Pozzoli (2006) undersökte om det fanns ett samband mellan könsroller i form av

maskulina och feminina karaktärer. Det fanns en skillnad av mobbningmönster bland flickor

och pojkar. Pojkar var mer högljudda, starka och modiga, de använde sig av mer fysisk

mobbning. Flickorna däremot var mer skvallriga, blyga och känsliga, de använde sig mer av

psykisk mobbning. Hayden-Wade, Stein, Ghaderi, Saelens, Zabinski och Wilfleys (2005)

visade att mobbning pågick i mycket högre grad hos överviktiga än hos icke överviktiga.

Mobbningen höll på över längre tid och var även mer intensiv under tiden som den pågick.

Den mobbning de utsattes för var ofta viktrelaterad, medan mobbningen hos de icke

överviktiga varierade mer, men ofta fick de höra att de var för smala. Lunde, Frisén och

Hwangs (2007) visade att flickor tänkte oftare på sin vikt än pojkar, men missnöjet,

kroppsmedvetenhet eller kroppsuppfattning hade ökat bland både pojkar och flickor. Det var

mer sällan som pojkar tyckte att de vägde för mycket, än vad flickor gjorde. I Lunde, Frisén

och Hwangs (2006) studie studerades tioåringars kroppsuppfattning, om andra och om sig

själva. Flickorna tog det hårdare om de blev mobbade för sin kropp. Pojkarna däremot tyckte

inte att det spelade lika stor roll vad omgivningen tyckte. I de tidiga ungdomsåren när det

händer så mycket med kroppen och dess form, då detta är en känslig ålder kan

kroppsuppfattningen lätt bli en fixering. I en studiestudie jämfördes aspekter som social

bakgrund, självuppfattning och relationer mellan överviktiga och normalviktiga pojkar (Berg,

Simonsson och Ringqvists, 2005). Det fanns en skillnad då de överviktiga pojkarna hade

sämre matvanor, färre vänner och var mindre nöjda med sin vikt (ibid).

Psykiska problem av mobbning

Enligt Brunstein-Klomek, Marrocco, Kleinman, Schonfeld och Gould (2007) ökade risken för

depression hos barn och ungdomar som varit inblandade i mobbning. Hos en individ som

under flera tillfällen utsatts för mobbning, ökade risken för depression med sju gånger jämfört

med individer som inte utsatts. För en individ som under ett par tillfällen utsatts för

mobbning, var risken tre gånger större att drabbas av depression jämfört med dem som inte

blivit mobbade. Även Smokowski och Holland-Kopasz (2005) visade att barn och ungdomar

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


11

som blivit utsatta eller mobbat själva löpte ökad risk att drabbas av depression än barn och

ungdomar som inte varit inblandade. Brunstein-Klomek, Marrocco, Kleinman, Schonfeld och

Goulds (2007) och Berg, Simonsson och Ringqvists (2005) studier visade att en individ som

utsatts för mobbning upprepande gånger, hade en ökad risk för självmordstankar och

självmordsförsök jämfört med dem som inte blivit utsatta. Mobbarna och de som utsatts för

mobbning vid ett par tillfällen hade också en ökad risk för självmordstankar och

själmordsförsök, men inte i samma utsträckning som det var för de som vid upprepade

tillfällen blivit utsatta.

Kim, Leventhal, Koh, Hubbard och Boyces (2006) visade att ett psykopatologiskt beteende

inte var orsak till mobbning utan en konsekvens av mobbning. Studien visade att upplevelse

av mobbning i ungdomsåren var ett allvarligt hälsoproblem. Srabstein, McCarter, Shao och

Huang (2006) visade att det fanns en skillnad av hälsotillståndet mellan de som antingen blivit

mobbade eller mobbade andra och de som inte varit inblandad. Symtomen kunde vara till

exempel stress eller ångest. Campell och Morrison (2007) visade att det fanns ett samband

mellan mobbning och psykiska problem och detta kan orsaka sårbarhet och psykoser hos

individer. Många av dessa negativa upplevelser, som erfarits på grund av mobbning, kan vara

viktigt att behandla med terapi, för att arbeta bort traumatiska upplevelser och paranoia.

Sociala svårigheter på grund av mobbning

Hayden-Wade, Stein, Ghaderi, Saelens, Zabinski och Wilfleys (2005) tog upp att bland barn

och ungdomar som var överviktiga men även de underviktiga hade 78 % blivit retade på

grund av sin vikt. Bland barn och ungdomar som var normalviktiga i studien var det 37,2 %

som någon gång blivit retade på grund av sitt utseende. De som var överviktiga blev ofta

utsatta under flera tillfällen och under längre tid jämfört med de normalviktiga. Detta gjorde

att individerna som blivit retade isolerade sig och deltog mindre i gemensamma aktiviteter.

Det fanns även ett samband mellan ha att blivit retad för sitt utseende och känslan av

ensamhet (ibid). Arseneault, Walsh, Trzesniewski, Newcombe, Caspi och Moffitts (2006)

visade att barn som blivit utsatta för mobbning i fem- till sjuårsåldern, visade mindre intresse

till social gemenskap. Det samma gällde för de barn som både mobbade andra och själva blev

mobbade.
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Indirekt påverkan på den psykiska hälsan

Mobbning kan leda till destruktiva handlingar

Morris, Zhang och Bondys studie (2006) visade att av rökarna (n=275) var 33 % mobbare

jämfört med icke-rökarna (n=3039) där andelen mobbare var 13 %. Bland dem som blev

mobbade var sju procent rökare i jämförelse med icke-rökare som blev mobbade, där andelen

var 15,5 %. Det fanns även en skillnad mellan pojkar och flickor. Studien visade att flickor

som mobbade i större utsträckning också var rökare, jämfört med pojkar som mobbade. Att

det var fler rökare som var mobbare än icke-rökare kan bero på att en individ har oftast inte

bara ett problem utan flera (ibid). Smith, Phongsavan, Bauman, Hevea och Cheys (2006)

visade att det fanns ett samband mellan alkoholkonsumtion, droganvändning och inblandning

i mobbning. De som mobbade rökte i större utsträckning. Inblandade i mobbning hade ökade

alkoholvanor än de som inte var inblandade. En högre alkoholkonsumtion rapporterades

oftare hos pojkar än hos flickor. De pojkar som hade hög konsumtion av alkohol hade också

högre självförtroende, vilket troligtvis berodde på alkoholpåverkan. De som hade högre

alkoholkonsumtion visade sig också ofta ha en sämre relation till både lärare, skolmiljö och

familj. Liang, Flisher och Lombards (2007) visade att prevalensen för mobbning var 36,3 %

(n=5074). Alkoholen gjorde att de studenter som mobbade blev mer våldsamma, mindre

sociala och tog mer risker. Denna ökning märktes även bland de mobbade. Förklaringen till

varför de mobbade reagerade så kunde bero på olika orsaker, till exempel självförsvar eller

provokation som kan leda till en aggressiv reaktion.   

Fysiska problem som ett resultat av mobbning

Berntsson, Köhler och Vuilles (2006) fann att socialt kapital och ekonomi påverkar barnens

hälsa. Socialt kapital har visat sig vara ett en faktor till konflikter och mobbning i relationer

mellan individer. I Srabstein, McCarter, Shao och Huangs studie (2006) ökade risken för

huvudvärk, magont, sömnproblem och ryggont vid inblandning i mobbning. Risken att få

dessa besvär var mellan 2-3 gånger större för de som var iblandade i mobbning än de som inte

var det. I en studie gjord av Hayden-Wade, Stein, Ghaderi, Saelens, Zabinski och Wilfleys

(2005) visade även resultatet att barn och ungdomar som upprepade gånger blir retade på

grund av sin vikt fick mer problem med kroppsfixering som kunde utveckla ätstörningar som

exempelvis bulimi. Även studien av Berg, Simonsson och Ringqvist (2005) visade att risken

ökade för överviktiga som utsattes för kränkningar att drabbas av problem med sin kropp.
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Problematisk skolmiljö

Smokowski och Holland-Kopaszs (2005) visade att mobbning är ett stort problem som kan få

både långvariga och kortvariga konsekvenser på en individ eller samhälle. Mobbningsoffer

drabbades av till exempel låg självkänsla, ensamhet, depression, akademiska svårigheter och

även självmord. Även den som mobbar drabbades av akademiska svårigheter, kriminalitet

eller droger.  Personer som själva blivit mobbade blev mer överbeskyddande som föräldrar,

vilket kan hämma barnets utveckling i till exempel konflikthantering (ibid). I Arseneault,

Walsh, Trzesniewski, Newcombe, Caspi och Moffitts (2006) studie framgick det att både barn

som blev mobbade och de barn som både mobbade och blev mobbade hade svårare att

anpassa sig i skolan. De barn som blev utsatta och utsatte andra trivdes sämre i skolan och

visade även sämre resultat i skolan i jämförelse med barn som inte utsatts för mobbning. Även

Graham och Bellmores (2007) visade att barn som både blev mobbade och mobbade andra

presterade sämre i skolan. Även barn som enbart utsattes för mobbning visade sämre resultat i

skolresultat. Offren och de som både mobbar och blir mobbade kände sig otrygga i skolan

vilket påverkade skolresultatet.

Twemlow, Fonagy, Sacco och Brethours (2007) undersökte problemet med lärare som

mobbar elever. Resultatet visade att 45 % av lärarna erkände att de någon gång mobbat en

elev (n=116). Det visade sig att lärare som under sin skolgång råkat ut för mobbning, oftare

tyckte att de blev mer utsatta av sina elever. Dessa lärare rapporterade även att flera andra

lärare mobbade. Undersökningsområdet var svårt, då detta väckte starka känslor och en del

fientlighet, men studien visade att om lärare mobbade påverkades hela skolmiljön inte bara

för studenterna utan även för de andra lärarna. En otrygg skolmiljö skapade därför en sämre

chans för eleverna att utvecklas. Eliasson, Laflamme och Isaksson (2005) visade att flickor

som utsatts för verbal mobbning kände sig mindre nöjda med skolan och hade sämre

hälsostatus än de som inte blivit mobbade. Pojkarna kände samma sak fast inte i lika stor

utsträckning som flickorna. Syftet med Arseneault, Walsh, Trzesniewski, Newcombe, Caspi

och Moffitts studie (2006) var att se om mobbning bidrar till beteende och

anpassningsproblem. Resultatet visade att barn och ungdomar som är inblandade i mobbning

presterade sämre i skolan. Detta ses som en ökad risk för att dessa barn hoppar av skolan

vilket i sin tur kan leda till ytterligare problem för den enskilda individen och övriga

samhället. I en studie visade det tydliga skillnader mellan hur lärare och elever uppfattar och

definierar mobbning (Naylor, Cowie, Cossin, De Bettencourt och Lemme, 2006). Synen på att

mobbning enbart är fysisk och verbal svarade 33,5 % av eleverna (n=1820) och 10 % av
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lärarna (n=225) på. Det gör att de barn och ungdomar som utsätts för psykisk mobbning inte

uppmärksammas och får den hjälp de behöver.

Diskussion

Metoddiskussion

Studiens syfte var att fördjupa kunskapen om hur mobbning påverkar den psykiska hälsan hos

barn och ungdomar genom en litteraturstudie. Anledningen till valet av ämne är att mobbning

är vanligt förekommande inom många olika arenor. Det pratas mycket om vad mobbning är

men inte så mycket om vilka konsekvenserna kan bli. Litteraturstudien valdes för att den

ansågs lämplig att använda utifrån syftet med studien.

Med en litteraturstudie undersöks tidigare forskning inom ämnet. Syftet är att sammanställa

tidigare undersökningar och resultat och då få en bredare och djupare kunskap inom

problemområdet. Kunskap och vetenskap som redan finns inom problemområdet söks och en

överblick skapas över tidigare forskningars eventuella brister i ämnet som kanske behövs

kompletteras med ny forskning och kunskap inom problemområdet (Backman, 1998).

Mobbning är ett mycket brett ämne som det finns mycket forskning på. Det var därför viktigt

att göra avgränsningar för att få fram artiklar som svarade mot syftet i studien. Antalet träffar

var stort vid sökningarna och därför valdes det att avgränsa till forskning gjord de senaste två

åren. Författarna valde ut 19 vetenskapliga artiklar. Dessa granskades för att se om resultatet

svarade på syftet, de granskades även för att se om resultatet från artiklarna skulle kunna

knytas samman. Artiklarna som valdes hade fått etiskt godkännande från etiska kommittéer.

Detta innebär att deltagarna har varit väl medvetna om de olika studiernas syften samt att

materialet behandlas konfidentiellt. Både nationella och internationella artiklar valdes. I de

aktuella artiklarna var studierna genomförda i många olika länder. Det visade att detta inte är

ett problem enbart i ett land utan ett vanligt förekommande problem i hela världen.

Resultatdiskussion

Mobbning är ett folkhälsoproblem som måste tas på allvar och som är utbrett världen över

men i olika utsträckning. I Sverige har det arbetats mot mobbning sedan 1970 talet medan

andra länder började senare, detta kan vara en bidragande faktor till att Sverige ändå har en
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relativt låg prevalens av mobbning (Nordhagen, Nielsen, Stigum och Köhler, 2005). Det är

dock fortfarande ett folkhälsoproblem som måste bearbetas. Resultat från denna

litteraturstudie, som också bekräftas av (Houbre, Tarquinio, Thuillier och Hergotts studie

2006) visade att mobbning har en stor inverkan på inblandade individers hälsa. Houbre,

Tarquinio, Thuillier och Hergott (2006) studie visade att individer som var offer för mobbning

ofta hade identitetsproblem, sociala problem, psykiska problem, problem med sitt egenvärde

och de presterade även ofta sämre i idrottssammanhang. Resultatet visade att mobbning

påverkade barn och ungdomars sociala liv negativt. De som utsattes för mobbning fick ofta

svårigheter att anpassa sig till ett socialt liv. De fick även ett minskat intresse av att delta i

olika sociala aktiviteter som till exempel fritidsintressen. Att barn och ungdomar inte vill delta

i sociala aktiviteter fick även konsekvenser i skolan, till exempel i grupparbete eller idrott.

Studien visade även att individer som var inblandade i mobbning presterade sämre i skolan.

Det kunde bero på att de trivdes sämre och kände sig otrygga i skolmiljön (ibid). I Glew, Fan,

Katon, Rivara och Kernic (2005) studie är prevalensen av mobbning 22 % (n=3530).

Resultatet visade att barn och ungdomar som var inblandade i mobbning, oftare presterade

sämre i skolan än de som inte var inblandade. De som var inblandade hade också en ökad risk

att bli avstängda från skolan jämfört med icke inblandade. De inblandade i mobbning kände

sig även mer osäkra och otrygga i skolan (ibid). En annan faktor kunde vara att lärare och

elever hade olika syn på mobbning. Det kunde resultera i att elever upplevde det som

mobbning medan lärarna tyckte tvärtom eller vice versa. Resultatet blev då att problemet inte

uppmärksammades och därmed inte löstes. Ett annat problem i skolan kunde vara att

mobbning även förekom lärare emellan och mellan lärare och elever. Det är ett problem då

lärare förväntas vara förebilder, mobbning kan då uppfattas som accepterat av eleverna.

Fekkes, Pijpers och Verloove- Vanhorick (2005) studie med 2766 deltagare angav 16 % att de

blivit utsatta för mobbning. Av dem som var utsatta för mobbning svarade 53 %, att de

informerat läraren vad som pågick, medan 67 % hade talat med sina föräldrar om det. I 49 %

av fallen lyckades lärarna stoppa mobbningen, i 46 % av fallen lyckades föräldrarna stoppa

mobbningen. Det visar betydelsen av att ta upp antimobbningspolicyn, under till exempel

föräldramöten, för att få ökad kunskap och kommunikation mellan föräldrar, barn och lärare

(ibid).

Konsekvenserna av mobbning är många och det påverkar individers psykiska hälsa såväl som

den fysiska hälsan. En individ som är inblandad i mobbning löper en ökad risk att drabbas av
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depression, självmordstankar och andra psykiska problem. Vilket bekräftas av resultatet från

denna studie. Inom etiken finns tre olika principer, som ibland är motsatser till varandra, men

där det också handlar om att väga in alla delar i ett beslut (Pellmer & Wramner, 2003). Den

första principen är autonomiprincipen, vars innebörd är att det är individen själv som

bestämmer vad som är bäst för honom eller henne. Den andra principen är omsorgsprincipen,

som innebär att hjälpa någon att minska smärtan, eller hjälpa till så att individen ska må

bättre. Den tredje principen är rättviseprincipen, som betyder att det som görs, ska göras så

rättvist som möjligt och att alla ska behandlas lika (ibid). Det finns ett ansvar hos

omgivningen för en person som har självmordstankar (Jacobsson, Gustavsson och Salander-

Renberg, 1988). Det är emellertid individens eget ansvar att bestämma över sitt liv, oavsett

om det betyder att avsluta livet eller inte. Men en person som lider av depression eller annan

sjukdom har ingen möjlighet att fatta ett sådant beslut. Här har omgivningen till en person

som mår dåligt, ett ansvar att hjälpa individen, eller att se till att individen får hjälp. I Sverige

finns lagen om sluten psykiatrisk vård, som betyder att en läkare kan behandla en patient, mot

dennes vilja, i tron om att det är för patientens bästa (ibid). Mobbning har inte enbart direkta

konsekvenser på den psykiska hälsan, utan påverkar även den fysiska hälsan. Fysisk ohälsa

kan ses som en konsekvens av mobbning, men är också en orsak till psykisk ohälsa.

Konsekvenserna kan vara somatiska problem, som till exempel magont, huvudvärk och

trötthet. Fekkes, Pijpers, Fredriks, Vogels och Verloove-Vanhorick (2006) undersökning

visade att barn och ungdomar som var inblandade i mobbning hade en ökad risk för ont i

magen, huvudvärk, sömnproblem och att de kunde känna sig spända. Ett annat problem, som

denna studie visade, kan vara ätstörningar, vars konsekvenser är fysiska besvär som i sin tur

kan påverka den psykiska hälsan. Houbre, Tarquinio, Thuillier och Hergott (2006) visade att

konsekvenserna även kunde yttra sig i form av aggressivt beteende och låg prestation i det

sociala umgänget. Studien visade att de elever som var utsatta och utsatte andra ofta hade mer

problem med beteende. Att vara ett offer och samtidigt vara den som mobbar kan vara en fara

för elevens hälsa (ibid).

Denna studie visade att individer som är inblandade i mobbning har olika grad av självkänsla.

De som blev mobbade hade ofta låg självkänsla redan innan mobbningen startade.

Mobbningen bidrog emellertid till att självkänslan blev ännu sämre. Detta påverkade också

barn och ungdomars intresse att delta i olika aktiviteter. Fekkes, Pijpers, Fredriks, Vogels och

Verloove-Vanhorick (2006) menade att barn och ungdomar som var mer oroliga hade en ökad

risk att bli utsatta för mobbning. Att känna samhörighet med andra är en grundläggande
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förutsättning, för att kunna känna sig uppskattad (Höistad, 2001). Att känna tillit till andra är

att våga öppna sig själv, vilket gör en individ mer sårbar. Om ett barn inte känner samhörighet

eller tillit till andra, är det något som inte står rätt till och bör ses över. Barnet har troligtvis

blivit besviket eller utsatt, av antingen mobbning eller någon annan händelse. Det är

människor i barnets omgivning, som bidrar till att barnet har svårt att anpassa sig och att våga

lita på andra. Att inte kunna lita eller känna samhörighet, leder till en låg självkänsla och en

känsla av utanförskap (ibid). I denna studie visar resultatet att ha en dålig självkänsla kan leda

till destruktiva handlingar som ökade alkoholvanor, tobaksanvändning och att i större

utsträckning prova på droger. Det i sin tur påverkade den psykiska hälsan negativt.

Mobbning har inte bara kortvariga konsekvenser, utan konsekvenserna kan även bli

långvariga. Dåliga skolprestationer i grundskolan kan till exempel få konsekvenser för

möjligheter till fortsatta studier. Svårigheter att anpassa sig socialt kan även det skapa

problem i framtiden på arbetsplatsen. Carlisle och Rofes (2007) visade i en kvalitativ studie

att mobbning i barn och ungdomsåren kan påverka en individ i vuxenlivet. Individer som

utsätts för mobbning känner stor oro och ensamhet och får ofta problem med relationer till

andra människor i arbetslivet eller fritiden.

Konklusion/Implikation

Resultaten i denna studie resulterade i två huvudkategorier; Direkt påverkan på den psykiska

hälsan och Indirekt påverkan på den psykiska hälsan. Den första huvudkategorin beskrev

konsekvenser av mobbning som till exempel synen på sig själv, psykiska problem av

mobbning och sociala svårigheter på grund av mobbning. De konsekvenserna påverkade

direkt individens psykiska hälsa. Den andra huvudkategorin beskrev mobbning kan leda till

destruktiva handlingar, fysiska problem som ett resultat av mobbning och problematisk

skolmiljö, dessa konsekvenser påverkade den psykiska hälsan, indirekt. Resultatet visade att

barn och ungdomar som var inblandade i mobbning hade en ökad risk att få sämre psykisk

hälsa jämfört med individer som inte var inblandade. Konsekvenserna av mobbning var både

kort- och långvariga.

Våra reflektioner är att mobbning ett stort problem som drabbar många individer.

Konsekvenserna av mobbning kan följa en individ under lång tid och begränsa möjligheterna

att utvecklas socialt och akademiskt. Barn och ungdomar som utsätts för mobbning kan i sin
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tur i vuxenålder sätta strikta gränser för sina egna barn vilket kan resultera i osäkerhet och en

ökad risk för mobbning. Därför är det viktigt att ämnet diskuteras och tas på allvar för att

interventionsprogram kan utvecklas för att minska mobbning.

Under arbetets gång med denna studie har flera förslag på åtgärder framkommit, förslag som

innebär både fördjupning inom ämnet och hur resultatet från denna studie kan ha betydelse för

eventuella interventionsprogram.

Ett förslag kan vara att göra en kvalitativ studie för att undersöka hur individer uppfattar eller

upplever mobbning och dess påverkan på hälsan. En annan intressant aspekt skulle vara att

undersöka om synen på mobbning skiljer sig mellan olika kulturer. Detta skulle också kunna

göras med hjälp av en kvalitativ forskningsansats. Resultaten från denna studie kan vara

viktigt att ha i åtanke när interventionsprogram utformas. Många interventionsprogram idag

fokuserar på prevalensen av mobbning. Det kan vara bra att komplettera dessa program med

interventionsprogram som hjälper de inblandade. Förslag på aktiviteter kan vara temaveckor,

värderingsövningar eller att öka utbudet av rastaktiviteter. För att sådana program ska kunna

utformas, i till exempel skolor, är det av vikt att lärare eller andra informeras om vilka

konsekvenser mobbning kan ge.
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