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England/2006 Arseneault, L., Walsh, E.,

Trzesniewski, K.,

Newcombe, R., Caspi, A.

& Moffitt, T.E.

Bullying Victimization

Uniquely Contributes

to Adjsutment

Problems in Young

Children: A Nationally

Representative Cohort

Study

Syftet med studien var

att se om enbart

mobbing bidrar till

beteende och

anpassnings problem,

eller om redan

befintliga problem

påverkar mobbing.

En kohortstudie där

mammor och lärare till

tvillingar fick svara på

enkäter. Antalet barn i

studien var 2232.

Att bli mobbad under

de två första åren i

skolan bidrog till

svårigheter att anpassa

sig både hos offren och

mobbar/offer, detta

oberoende av personens

tidigare problem.

Sweden/2005 Berg, I-M., Simonsson, B.

& Ringqvist, I.

Social background,

aspects of lifestyle,

body image, relations,

school situation, and

somatic and

psychological

symptoms in obese and

overweight 15-year-old

boys in a county in

Sweden

Syftet var att jämföra

aspekter som social

bakgrund,

självuppfattning och

relationer mellan

överviktiga och

normalviktiga pojkar.

15 åriga pojkar från

Sverige/Västmanland,

tvärsnittsstudie,

skolbaserad studie, 989

pojkar deltog.

Det fanns en skillnad

då de överviktiga

pojkarna hade sämre

matvanor, färre vänner

och var mindre nöjda

med sin vikt. De var

mer våldsamma och

hade oftare

självmordstankar.

Sweden/2006 Berntsson, L., Köhler, L. & Health, economy and Syftet var att undersöka Tvärsnittsstudie, Ett samband fanns

Bilaga 1
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Vuille, J-C. social capital in Nordic

children and their

families: a comparison

between 1984 and 1996

förändringar i hälsa i de

Nordiska länderna

mellan 1984 och 1996

och se om det fanns ett

samband med

socialtkapital och

ekonomisk utveckling

under samma period.

longitudinell, slumpvis

utvalda stickprov. 3000

barn, 2-17 år från varje

land. Ur

populationsregistret.

mellan socialtkapital

och hälsa medan det

inte fanns något

samband mellan

ekonomi och hälsa.

United States of

America/2007

Brunstein-Klomek, A.,

Marrocco, F., Kleinman,

M., Schonfeld, I.S. &

Gould, M.S.

Bullying, Depression,

and Suicidality in

Adolescents

Syftet var att undersöka

sambanden mellan

mobbing, depression

och

självmordsbenägenhet

hos ungdomar.

Kvantitativ

Enkätstudie, pågick

2002-2004. Det ingick

sex skolor från New

York, med 2342

deltagare mellan 13-19

år.

Resultatet visade att det

fanns samband mellan

att bli mobbad och

ökad risk för

depression och

självmordstankar/

försök.

Campbell, M.L.C. &

Morrison, A.P.

The relationship

between bullying,

psychotic-like

experiences and

appraisals in 14-16-

year olds

Syftet var att undersöka

relationen mellan att bli

mobbad och

mottagligheten att

erfara psykiska problem

hos skolbarn 14 och 16

Kvantitativ studie där

373 elever mellan 14-

16 år deltog. Besvarade

olika enkäter om

mobbing och psykiska

problem.

Resultatet visade att det

fanns relation mellan

att bli mobbad och

uppleva psykiska

problem.
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år.

Sweden/2005 Eliasson, M.A., Laflamme,

L. & Isaksson, K.

Verbal abuse, gender

and wellbeing at school

Syftet var att mäta

prevalensen av

studenters erfarenhet av

verbal mobbing och

dess effekter på trivseln

i skolan beroende på

kön.

En undersökning där

stickprov togs. Årskurs

6-8, 12-15 år, 1006

deltagare.

Verbal mobbing hade

negativa konsekvenser

både hos flickor och

pojkar. Verbalt

upplevde pojkar mer

förolämpningar och

flickor mer sexuella

trakasserier, till

exempel ord som hora.

Italy/2006 Gini, G. & Pozzoli, T. The Role of

Masculinity in

Children´s Bullying

Syftet var att undersöka

om det fanns ett

samband mellan

könsroller i form av

maskulina och feminina

karaktärer, och dess

inblandning i mobbing.

113 barn från Italien.

64 pojkar och 49

flickor, från 6-10 år

och från två olika

skolor, en stickprovs

undersökning.

Det fanns skillnader.

Pojkarna agerade mer

fysiskt och flickorna

mer psykiskt.

United States of

America/2007

Graham, S. & Bellmore,

A.D.

Peer Victimization and

Mental Health during

Early Adolescence

Syftet var att beskriva

konsekvenserna av

mobbing, av den

mentala hälsan i de

Studien undersöker hur

individer påverkas av

mobbing under de

tidiga ungdomsåren.

Slutsatsen var att det

fanns ett stort behov av

interventions åtgärder

för att motverka
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tidiga ungdomsåren. mobbing inom skolan.

North

America/2005

Hayden-Wade, H.A., Stein,

R.I., Ghaderi, A., Saelens,

B.E., Zabinski, M.F. &

Wilfley, D.E.

Prevalence,

Characteristics and

Correlations of Teasing

Experiences among

Overweight Children

vs. Non-overweight

Peers

Syftet var att jämföra

om det fanns någon

skillnad bland

överviktiga och icke

överviktiga.

Åldrarna var 10-14 år.

Stickprov gjordes där

BMI togs och ett

frågeformulär fick

fyllas i, på ett

träningsläger för

överviktiga barn.

Stickprov gjordes på en

liknande skola med

icke överviktiga barn.

Prevalensen var högre

bland de överviktiga

barnen, Både vad

gällde mobbing och

lägre självkänsla.

Kränkningar var ofta

viktrelaterade.

South Africa/2007 Holan, L., Flisher, A.L. &

Lombard, C.J. 

Bulllying, violence, and

risk behavior in South

African school students

Syftet var att mäta

prevalensen i två städer

i Sydafrika och se om

det fanns samband

mellan mobbing, våld

och risktaganden.

Urvalsprocessen

skedde i olika steg för

att slutligen få fram

undersökningsgruppen.

5074st barn och

ungdomar. Studien var

en tvärsnittsstudie med

självrapporterande

enkäter.

Prevalensen för

mobbing var över 36

%. Det fanns samband

mellan inblandning i

mobbing och

våld/risktaganden.

South Korea/2006 Kim, Y.S., Leventhal, B.L., School Bullying and Syftet var att studera Kohort studie bland Studien visade att
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Koh, Y-J., Hubbard, A. &

Boyce, W.T.

Youth Violence.

Causes or

Consequences of

Psychopathologic

Behavior?

samband mellan

skolmobbing och

psykopatologiskt

beteende.

sjunde och åttonde

klassare. Antal

deltagare var 1655 st,

studien pågick från

2000-2001 i två

Koreanska skolor.

sociala problem ökade

risken att bli ett offer,

offer/förövare.

Förövarna påvisade

ökad aggression.

Psykopatologiskt

beteende, sociala

problem och aggression

var en konsekvens av

mobbing inte en orsak

till mobbing.

Sweden/2006 Lunde, C., Frisén, A. &

Hwang, C.P.

Is peer victimization

related to body esteem

in 10-year-old girls and

boys

Syftet var att mäta

tioåringars

kroppsuppfattning om

andra och om sig själva.

960st fjärdeklassare,

515 flickor och 445

pojkar, i 53 skolor i

Göteborg, som har

olika socioekonomisk

bakgrund.

Longintudinell studie.

Det fanns en skillnad

mellan pojkars och

flickors

kroppsuppfattning.

Dock ingen skillnad

mellan pojkar och

flickor om de blivit

mobbade, eller ej.

Sweden/2007 Lunde, C., Frisén, A. &

Hwang, C.P.

Ten-year-old girls` and

boys` body

Syftet var att jämföra

om

Studien gjordes på

fjärdeklassare, en

Det fanns skillnader

mellan pojkars och
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composition and peer

victimization

experiences:

Prospective

associations with body

satisfaction

kroppsuppfattningen

ändrats från barnen var

tio tills de var 12 år.

Svensk studie som

varade tre år.

Deltagarna var 474

flickor och 400 pojkar.

Longintudinell studie.

flickors

kroppsuppfattning.

Pojkarna var oftare

nöjda och flickorna

tänkte mer på vikten.

Canada/2006 Morris, E.B., Zhang, B. &

Bondy, S.J.

Bullying and Smoking:

Examining the

Relationships in

Ontario Adolescents

Syftet var att undersöka

sambanden mellan

mobbing och rökning i

årskurserna 7-12.

Kvantitativ metod där

3464st elever deltog.

Urvalsmetoden var

klusterurval

(tvåstegsurval).

Resultatet visade att

rökare oftare var

mobbare än icke

rökare.

United

Kingdom/2006

Naylor, P., Cowie, H.,

Cossin, F., De Bettencourt,

R. & Lemme, F.

Teachers` and pupils`

definitions o bullying

Syftet var att jämföra

lärares och elevers

definition av mobbing.

Kvantitativ studie där

225 lärare och 1820

elever deltog. Skriftliga

svar på frågor.

Slutsatsen var att både

elever och lärare måste

utveckla sin förståelse

för vad mobbing är för

att kunna jobba med

problemet.

Pacific Island/2007 Smith, B.J., Phongsavan,

P., Bauman, A.E., Haves,

D. & Chey, T.

Comparison of tobacco,

alcohol and illegal drug

useage among school

students in three Pacific

Syftet var att mäta

prevalensen av

mobbing och tobak och

alkoholvanor.

En empirisk

undersökning har gjorts

där stickprov slumpvis

har gjorts bland

Det fanns samband

mellan rökning,

alkoholvanor och

droganvändning och
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Island societies ungdomar från 11-17

år. Antal deltagare

Federated States of

Micronesia 1495,

Tonga 2808 och

Vanuatu 4474

deltagare.

mobbing bland de olika

öarna.

United States of

America/2005

Smokowski, P.R. &

Holland-Kopasz, K.

Bullying in School: An

Overview of Types,

Effects, Family

Characteristics, and

Intervention Strategies

Syftet var att tydliggöra

typer av mobbing,

konsekvenser,

familjesituation och

interventionsprogram.

Longintudinella

problem som uppstår i

när individer utsätts för

mobbing. Mentala

hälsoproblem som kan

uppstå.

När/där mobbing

accepteras hämmas

barnen i sin

utveckling/inlärning.

Cirka 30 % av barn är

inblandade i mobbing.

Både de som mobbar

och de som utsätts för

mobbing riskerar att få

kort- långvariga

konsekvenser.

United States of

America/2006

Srabstein, J.C., McCarter,

R.J., Shao, C. & Huang,

Z.J.

Morbidities associated

with bullying behaviors

in adolescents. School

Syftet var att mäta

prevalensen av

mobbing beteende och

Studien gjordes på

Amerikanska

ungdomar från 6-10 år.

Studien visade att

aktivt deltagande i

mobbing som mobbare,
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based study of

American adolescents

sjuklighet. Det var en

tvärsnittsstudie med

15686 studenter.

offer eller båda har ett

samband med dålig

hälsa.

United States of

America/2006

Twemlow, S.W., Fonagy,

P., Sacco, F.C. & Brethour,

J.R.

Teachers Who Bully

Students: A Hidden

Trauma

Syftet var att undersöka

hur lärare uppfattade

andra lärare som

mobbade, vad som

orsakar och

karakteriserar detta och

även hur ofta lärare

mobbades av elever.

Kvantitativstudie där

116 lärare från

grundskolan svarade på

frågeformulär.

Hela arbetsmiljön blev

sårbar och fientlig, när

en lärare mobbade.

Indikationer fanns även

att lärare som mobbade,

själva blivit utsatta för

mobbing när de var

yngre.
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