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Sammanfattning 
Mobbning är ett relativt utbrett problem bland våra skolungdomar och dess konsekvenser för 

den utsatte elevens välbefinnande är många gånger allvarliga. Det är därför av stor vikt att 

framförallt arbeta aktivt för att stoppa mobbning, men även att söka mildra de negativa 

konsekvenserna av den. Syftet med denna uppsats är att studera den psykosomatiska hälsan 

bland mobbade niondeklassare i Stockholmsregionen, samt att undersöka om socialt stöd i 

skolan och hemmet kan mildra eventuella negativa hälsokonsekvenser till följd av mobbning. 

Syftet är även att uppmärksamma eventuella könsskillnader kring dessa frågeställningar. 

 

Socialt stöd har visat sig vara betydelsefullt för hälsan både i förebyggande syfte och vid 

direkt utsatthet av stress och negativa händelser i livet. Denna uppsats utgångspunkt är att 

socialt stöd verkar enligt buffertteorin vid mobbning. Teorin säger att socialt stöd fungerar 

som en buffert på så sätt att det mildrar ohälsa vid utsatthet av stress. I kontrast till denna teori 

finns direkt-effekt teorin som säger att sociala resurser är positivt för välmående och hälsa 

oavsett om en person är utsatt för stress eller inte. Analyserna baseras på svaren från de cirka 

9000 elever i nionde klass som deltog i Stockholms stads drogvaneundersökning 2004. Det 

huvudsakliga analysarbetet genomförs med hjälp av OLS regression.  

 

Resultatet från studien visar att mobbade elever uppger en sämre psykosomatisk hälsa jämfört 

med elever som inte utsatts för mobbning. Studien visar också att graden av psykosomatisk 

ohälsa ökar med graden av mobbning bland såväl flickor som pojkar. Vidare har närvaron av 

socialt stöd en positiv koppling till den psykosomatiska hälsonivån. Goda föräldrarelationer 

tycks vara av större betydelse för hälsan jämfört med skolstöd. Sett till detta uppvisade 

aspekten fritidsaktiviteter med föräldrar det starkaste sambandet med psykosomatisk hälsa för 

både pojkar och flickor. Att kunna prata med pappa om bekymmer har en mer positiv effekt 

på hälsonivån än att kunna prata med mamma för pojkar medan det omvända råder för flickor.  

Analyserna ger inget stöd för att socialt stöd fungerar enligt bufferteorin. Däremot erhålls stöd 

för direkt-effekt teorin. Detta eftersom socialt stöd visade sig ha en direkt positiv effekt på 

den psykosomatiska hälsan, d.v.s. oavsett om eleven är utsatt av mobbning eller inte. 

 

Nyckelord: Mobbning, psykosomatisk hälsa, buffertteorin, direkt-effekt teorin, socialt stöd, 

föräldrarelationer, skolstöd, niondeklassare, Stockholm  

   

 
 



Innehållsförteckning 
1. Inledning      1 

1.1 Syfte       2 
1.2 Begreppsdefinitioner     2 

1.2.1 Mobbning      3 
1.2.2 Socialt stöd      4 
1.2.3 Psykosomatisk hälsa     5 

2. Teoretisk bakgrund      6 
2.1 Mobbning: En fråga om makt     6 
2.2 Hackkycklingar och översittare     7 
2.3 Socialt stöd som prevention mot ohälsa  

-Buffertteorin och Direkt-effektteorin    8 
3. Tidigare forskning      9 

3.1 Mobbningens inverkan på hälsan     9 
3.2 Socialt stöd och hälsa     11 
3.3 Könsskillnader      12 
3.4 Frågeställningar      13 

4. Metod/Data      14 
4.1 Beskrivning av datamaterial, urval och bortfall    14 
4.2 Datamaterialets fördelar och begränsningar    14 
4.3 Operationaliseringar     15 
4.4 Analysmetod      17 

4.4.1 Multipel regressionsanalys     17 
4.5 Felkällor      18 

4.5.1 Bortfall      18 
4.5.2 Multikollinearitet     19 
4.5.3 Validitet och reliabilitet     19 

5. Resultat       22 
5.1 Deskriptiv statistik      22 
5.2 Mobbning, skolstöd och föräldrarelationer  
      relaterat till psykosomatisk hälsa     24 

5.2.1 Medelvärdesbeskrivning av psykosomatiskt hälsoindex  24 
5.2.2 Multipel regressionsanalys     26 
5.2.3 Könsskillnader     30 

6. Diskussion      33 
7. Referenser      37

 
 



1. Inledning 
Klassrummet är en arena för skapandet av statushierarkier där ett barns position i dessa 

hierarkier kan ses som ett uttryck för hur andra ser på barnet (Östberg & Modin, 2008). Detta 

innebär med andra ord att den plats som ett barn innehar i statushierarkin kan symbolisera i 

vilken utsträckning barnet är en värderad och accepterad gruppmedlem (ibid.). Dessa 

statushierarkier är intressanta av många anledningar, bl.a. därför att det har visat sig att lägre 

status i skolan ökar risken för hälsobesvär i vuxen ålder (ibid.).  

 

Att i samband med diskussionen om statushierarkier göra kopplingen till mobbning kan 

kännas naturligt, då det ligger nära till hands att anta att barn som är utsatta för mobbning 

befinner sig på en låg eller relativt låg nivå i dessa hierarkier. Mobbning är en företeelse som 

förekommer både bland barn och vuxna och har funnits under en mycket lång tid. Det är 

möjligt att fenomenet alltid har funnits, men det var först under 1970-talet som man började 

undersöka och samla in kunskap om mobbning med mer handfasta grepp (Olweus, 1986). 

Vad är då egentligen mobbning? Definitionerna och synen på vad som är mobbning skiljer sig 

något åt men vissa gemensamma ståndpunkter står att finna. Man menar bl.a. att negativa 

handlingar eller ett negativt beteende gentemot personer som befinner sig i underläge är att 

betrakta som mobbning (Olweus, 1991; Pikas, 1989). 

 

Enligt Due m.fl. (2005) så har Sverige en av de lägsta mobbningsfrekvenserna i Europa. Trots 

att mobbning därmed är relativt ovanligt i Sverige så är dess konsekvenser så pass allvarliga 

att problematiken inte får negligeras. I skolverkets attitydundersökning från 2006 (Skolverket, 

2007) angav fem procent av eleverna i årskurs 7-9 och två procent av eleverna i gymnasiet att 

de känner sig utsatta för mobbning eller trakasserier av andra elever. Denna andel har varit 

konstant sedan 1997 och kan tyckas låg, men det rör sig om ungefär 26 000 elever i hela 

Sverige som är drabbade av denna oförätt. Av dessa elever angav drygt hälften att 

mobbningen eller trakasserierna förekommer minst en gång i veckan (ibid.). Liknande siffror 

erhålls i rapporten ”Svenska skolbarns hälsovanor” från 2005/2006. I denna undersökning 

angav mellan tre-fem procent av eleverna i åldrarna 11-15 år att de varit utsatta för mobbning 

minst två-tre gånger i månaden under de senaste månaderna (Danielson, 2006). 

Att personer som är utsatta för mobbning upplever en högre grad av hälsobesvär såsom 

psykosomatiska besvär och ångest har påvisats tidigare (Bond m.fl. 2001; Craig, 1998; Due 
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m.fl. 2005; Modin, 2008). Det har också visat sig att de negativa konsekvenserna av 

mobbning kan kvarstå längre fram i livet genom exempelvis låg självkänsla och depression 

(Olweus, 1993). Förekomsten av mobbning drabbar inte heller enbart den person som är 

direkt utsatt för handlingen. Närstående personer som föräldrar far förmodligen också illa av 

att se sitt barn bli utsatt för mobbning. Modin (2008) fann dessutom att förekomsten av 

kränkande behandling, d.v.s. mobbning, i skolklasser även hade en negativ inverkan på den 

genomsnittliga hälsonivån i skolklassen.  

 

Ett av de viktigaste arbetena kring mobbning består av att minska förekomsten av denna. En 

eliminering av problematiken får nog dock tyvärr anses som en utopi, varför det även är av 

stor vikt att mildra dess negativa verkningar på exempelvis hälsan. Fokus för denna uppsats 

ligger dels på att undersöka hur mobbade elever mår, men framförallt på att studera om socialt 

stöd kan mildra förekomsten av psykosomatiska besvär för de elever som är utsatta för 

mobbning. Många menar att tillgången till socialt stöd är en viktig aspekt för en god hälsa. 

Bjärås och Kanström (2000) menar exempelvis att möjligheten till social förankring är 

betydelsefullt för hälsan och att ett starkt socialt nätverk kan bidra till att förhindra eller 

försvåra uppkomsten av psykisk ohälsa. De menar att det sociala nätverket fungerar som en 

psykosocial skyddsfaktor samt förstärker identitets- och självkänslan och därmed den 

psykiska såväl som den fysiska hälsan. Även bufferteorin påtalar det sociala stödets betydelse 

för hälsan då denna säger att socialt stöd verkar som ett skydd mot ohälsa vid stressfyllda 

upplevelser i livet (Cohen & Wills, 1985). 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka mobbningens inverkan på den självupplevda 

psykosomatiska hälsan bland niondeklassare i Stockholmsregionen. Syftet är även att studera 

det sociala stödets betydelse för ett eventuellt samband mellan mobbning och psykosomatisk 

hälsa.  

1.2 Begreppsdefinitioner 

Nedan beskrivs hur begreppen som är aktuella för denna uppsats kan definieras. Detta görs 

utifrån hur författare och forskare tidigare har definierat dessa. 

1.2.1 Mobbning  

Mobbningsforskaren Dan Olweus definierar mobbning på följande sätt: ”En person är 

mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa 
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handlingar från en eller flera personer.” (Olweus, 1991, s. 4). Med en negativ handling 

menar Olweus en gärning där en person tillfogar eller avser att tillfoga någon annan skada 

eller obehag. Vidare menar han att mobbningshandlingar dels kan ske verbalt i form av 

exempelvis hot och hånfullt beteende eller fysiskt genom t.ex. sparkar, slag och knuffar. 

Dessutom menar han att mobbning kan utföras utan ord eller fysisk kontakt genom att 

avsiktligt irritera eller såra någon annan med exempelvis grimaser och fula gester. Ytterligare 

en aspekt av mobbning enligt Olweus handlar om att skilja på direkt och indirekt mobbning. 

Direkt mobbning menar han, sker med förhållandevis öppna angrepp medan indirekt 

mobbning kan karakteriseras av social isolering och utfrysning.  

 

I den ovan nämnda definitionen av mobbning lägger Olweus vikt vid att de negativa 

handlingarna utförs upprepade gånger och under en längre tid. Angående detta säger Olweus 

att enstaka händelser av allvarlig trakassering kan betecknas som mobbning under vissa 

omständigheter, men att denna definition möjliggör till ett uteslutande av enstaka, mindre 

allvarliga händelser som riktar sig åt olika personer vid olika tillfällen. Även Björk (1995) 

poängterar att enstaka och slumpmässiga händelser inte är att betrakta som mobbning. Hon 

menar att mobbning utgör en serie kränkningar som sett ur den mobbades perspektiv många 

gånger är en långt utdragen och plågsam process. Pikas (1989) däremot skiljer sig från både 

Björk och Olweus i detta avseende. Han menar att definitionen av mobbning ska vara 

uppbyggd på kvaliteter, som exempelvis ”underläge” och ”icke-legitimitet” (se definition 

nedan), i stället för oklara kvantitativa kriterier. Definitionen ger därmed möjlighet till att 

betrakta enstaka såväl som upprepade händelser som mobbning. 

 

Enligt Olweus (1991) kan mobbning både utföras av och rikta sig mot såväl enskilda individer 

som grupper av människor. Han säger dock också att när det gäller skolmobbning så är det 

vanligast att en enskild person utsätts för mobbning. Detta synsätt skiljer sig från Pikas (1989, 

s. 42) vars definition av mobbning lyder: ”Med mobbning avser jag medvetna, icke legitima 

fysiska eller psykiska angrepp och/eller uteslutningar ur gemenskapen som riktas mot en 

enskild individ i underläge av en grupp vars medlemmar förstärker varandras beteende i 

interaktion.” Pikas ståndpunkt är alltså att mobbning endast kan utföras av en grupp gentemot 

en enskild individ. 

 

Olweus (1991) menar att man inte bör kalla det för mobbning när två fysiskt eller psykiskt 

jämbördiga personer grälar eller slåss. Detta är också i linje med vad Björk (1995) menar när 
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hon säger att det måste råda en obalans i makt mellan de berörda för att en handling ska anses 

som mobbning (se vidare under teoriavsnittet). 

 

Myndigheten för skolutveckling skriver i rapporten “olikas lika värde” (Internetkälla 1) att 

mobbning är en del av samlingsbegreppet ”kränkande behandling”. Man säger också att det är 

viktigt att definiera en kränkande behandling utifrån den subjektiva upplevelsen av detta.  

 

Utifrån det ovan sagda kommer mobbning i denna uppsats att definieras som: Upprepade 

negativa handlingar mot en person som av denne upplevs som mobbning.  

Förekomsten av mobbning bygger därmed på den subjektiva upplevelsen av detta och med 

upprepade handlingar avses mer än någon enstaka gång.  

1.2.2 Socialt stöd 

Socialt stöd är ett mångfasetterat begrepp som kan definieras på olika sätt. Cohen och Wills 

(1985) beskriver fyra olika definitioner av socialt stöd. ”Esteem-support” (känslomässigt stöd) 

är ett stöd som innebär att en person känner sig aktad och accepterad. Detta slags stöd ökar 

självkänslan genom bekräftelse från andra om att personen är värderad och accepterad för den 

hon/han är trots eventuella personliga brister. ”Informationsstöd” innebär att en person får 

hjälp med att definiera, förstå och hantera problem. Stöd som innebär ”socialt sällskap” 

handlar om möjligheten till att spendera sin fritid och andra avkopplande aktiviteter 

tillsammans med andra. Till sist innebär ”instrumentellt stöd” möjligheter till finansiell hjälp, 

materiella resurser och nödvändiga tjänster.  

 

Socialt stöd handlar i denna uppsats om de två dimensionerna föräldrarelationer och skolstöd. 

I relation till de fyra typer av socialt stöd som har beskrivits ovan handlar goda 

föräldrarelationer i denna uppsats om socialt sällskap och förmodligen även om känslomässigt 

stöd. Skolstöd i sin tur innebär informationsstöd men även här kan det handla om 

känslomässigt stöd.  

 

Socialt stöd kan alltså definieras på olika sätt och därmed handla om olika slags relationer till 

andra människor. Som exempel på de två typer av stöd som behandlas i denna uppsats kan 

nämnas att Baldry (2004) mätte positiva relationer med föräldrarna med frågor om huruvida 

de var snälla mot dem och hjälpte till när det behövdes. Även om författarna inte själva 

benämnde det som socialt stöd i form av stöd från skolan, kan det dock nämnas att Konu m.fl. 
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(2002) mätte sociala relationer i skolan bl.a. med en fråga om i vilken grad eleven tyckte att 

lärarna var intresserade av hur det går för denne.  

 

I denna uppsats definieras socialt stöd som: En god relation med en eller båda föräldrarna 

och/eller stöd från skolan.  

1.2.3 Psykosomatisk hälsa 

Hälsa är ett svårdefinierat begrepp. Vad innebär en god respektive dålig hälsa? Eftersom 

samma typ av sjukdom eller besvär kan upplevas som olika problematisk och hämmande för 

olika människor, så kan upplevelsen av huruvida man har en god eller dålig hälsa ofta vara 

högst subjektiv. Detta gör att en person med en viss typ av besvär kan anse sig ha en god 

hälsa, samtidigt som en annan person med samma besvär upplever sig ha en dålig hälsa. Trots 

detta finns det naturligtvis olika sätt med vilka man på ett objektivt sätt avser att både mäta 

och definiera hälsa. Vad gäller det allmänna begreppet hälsa så är den kanske mest kända 

definitionen av hälsa, som är menad att gälla internationellt och innehålla objektiva mått på 

hälsa, den som återfinns i WHO:s konstitution från 1948 (s. 2). Den lyder: ”Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaron 

av sjukdom eller handikapp”. (Eng. "Health is a state of complete physical, mental and social 

wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity"). Den ursprungliga definitionen 

har kritiserats för att vara utopisk och opraktisk, främst gällande aspekten om fullständigt 

välbefinnande (Pellmer & Wramner, 2007). WHO har också vidareutvecklat definitionen 

vilken numera även innebär att hälsa ses som en resurs i vardagslivet. Hälsan skall också vara 

på en sådan nivå att den hjälper människor att leva socialt och ekonomiskt produktiva liv. 

 

Gällande psykosomatisk hälsa så definieras psykosomatiska sjukdomar i 

Folkhälsovetenskapligt lexikon (Janlert, 2000) som: ”kroppsliga sjukdomar som orsakas, 

förvärras eller vidmakthålls av psykiska förhållanden. Till de klassiska psykosomatiska 

sjukdomarna brukar bl.a. räknas vissa former av magkatarr, håravfall liksom högt blodtryck 

och vissa hjärt-kärlsjukdomar.” Psykosomatisk hälsa skulle därmed kunna definieras som 

frånvaron av denna typ av besvär. Faresjö och Åkerlind (2005) talar om psykosomatiska 

besvär som samproblemssjukdomar. Med detta menar man att besvären är relaterade både till 

samhället och samlivet samt till samspelet med andra människor. De exemplifierar 

psykosomatiska besvär med åkommor som kronisk värk, mag-tarmsymptom och 

stressymptom. 
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Psykosomatisk hälsa definieras i denna uppsats som: Ingen eller låg förekomst av 

psykosomatiska besvär. Den psykosomatiska hälsan bygger på den subjektiva upplevelsen av 

aptitnivån samt förekomsten av huvudvärk, magproblem och sömnproblem.  

2. Teoretisk bakgrund 
För att få en inblick i fenomenet mobbning ges i följande avsnitt teoretiska beskrivningar av 

detta. Dessutom presenteras de två teorierna ”Direkt-effekt teorin” samt ”Buffertteorin” som 

berör hur socialt stöd kan vara kopplat till hälsa.   

2.1 Mobbning: En fråga om makt 

Att mobbning kan karakteriseras av en obalans i makt mellan mobbaren och den utsatte kan 

man anta efter den tidigare definitionsgenomgången. I samband med de olika definitionerna 

används ord som ”underläge”, ”obalans” och ”hjälplös”, vilka samtliga antyder att det rör sig 

om ojämlikhet i maktförhållandet mellan de berörda i en mobbningssituation.  

Man har också studerat fenomenet mobbning i termer av makt. Zelma Fors (1993) beskriver 

exempelvis mobbningsrelationen som en relation vilken karakteriseras av fientlighet mellan 

de inblandade där den ene har makt/kontroll över den andre.  

 

Gunilla Björk (1995) menar att mobbning i grunden handlar om ett spel om makt. Maktspelet 

går ut på att erhålla och bibehålla makt genom att utöka sitt handlingsutrymme. Spelet startar 

genom att tvinga in andra i ett förutsägbart mönster och att själv förbli så fri som möjligt. 

Genom detta förfarande manipulerar därmed mobbaren med den utsattes handlingsutrymme 

som minskar samtidigt som mobbarens ökar. Enligt Björk utgörs mobbning av upprepade 

kränkningar vilka är att betrakta som inkompetensförklaringar av den mobbade rörande detta 

spel om ett ökat handlingsutrymme, som alltså innebär en ökning av mak. Spelet speglar de 

rådande maktförhållandena och så länge de inblandade klarar av att kontrollera varandras 

beteende är maktbalansen jämn. En jämn maktbalans innebär också att det inte är fråga om 

någon mobbning. Förmågan att kontrollera andras beteende handlar också om en förmåga att 

tåla en höjning av graden av osäkerhet och när en deltagare inte tål mer osäkerhet och därmed 

inte heller kan kontrollera utfallet är jämvikten bruten. Deltagaren blir i detta läge så att säga 

förklarad ”off game” vilket också utgör kränkningen och därmed inkompetensförklaringen 

gällande spelet.  
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Att enbart en situation uppstår som innebär en maktförskjutning är enligt Björk inte att 

betrakta som mobbning. Hon menar att nya spelsituationer måste uppstå kontinuerligt och att 

makten inte är utan skapas gång på gång. Björk menar också att ett deltagande i dessa ”spel” 

är viktigt för den framtida integreringen och att mobbningen utgör ett slags instrument för en 

bekräftelse av tillhörigheten. 

2.2 Hackkycklingar och översittare 

Mobbningsforskaren Dan Olweus (1973) har i en studie bl.a. beskrivit mobbningens 

mekanismer och mobbarens och den utsattes karakteristika. Studien är en redovisning av fem 

undersökningar som genomfördes under perioden 1970-1972 i Stockholmsområdet. Totalt 

ingår nästan 1000 pojkar i dessa undersökningar. Tyngdpunkten i Olweus redovisning ligger 

dock på en undersökning i Solna bestående av omkring 300 pojkar i årskurs 6. Att endast 

pojkar ingår i undersökningarna förklarar Olweus med att redan utprövade instrument och 

undersökningsförfaranden var lämpliga att använda på pojkar i dessa åldrar.  

 

Olweus finner att mobbarens och den utsattes personligheter är en viktig avgörande faktor för 

om mobbningsproblematik kommer att uppstå. Även Fors (1994) finner att personligheterna 

hos de som är inblandade i mobbning är en viktig mekanism i problematiken. Mobbaren 

definierar Olweus som översittare och den utsatte som hackkyckling. Han beskriver 

översittaren som en person med en aggressiv personlighet. Detta innebär att denne visar 

aggressiva tendenser, svaga aggressionshämningar samt har en allmänt positiv inställning till 

våld. Jämfört med hackkycklingarna har översittarna en mer positiv inställning till sig själva 

och sin situation.  

 

Hackkycklingen delar Olweus in i två olika grupper, den passiva och den provocerande. Den 

passiva hackkycklingen är vanligast förekommande och karakteriseras enligt Olweus av en 

ängslig personlighet. Jämfört med översittaren har denne en mer negativ värdering av sig själv 

och sin situation. Till skillnad från översittaren uppvisar den passiva hackkycklingen ett icke-

aggressivt beteende, har en förhållandevis god förmåga att kontrollera aggressioner samt en 

negativ inställning till våld. Den provocerande hackkycklingen är mindre vanligt 

förekommande och karakteriseras av ett häftigt humör som gör att han eller hon lätt hamnar i 

konflikt med andra och därför anses som allmänt irriterande. Jämfört med den passiva 

hackkycklingen har de ett mer aggressivt beteende vid angrepp varvid de blir arga och ger 
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igen. Även om dessa personer främst betecknas som hackkycklingar, kan den provocerande 

hackkycklingen även växla till att inta rollen som översittare.   

 

Olweus studie visade också att yttre ”negativa” avvikelser, såsom exempelvis fetma och 

annorlunda utseende, hade en långt mindre betydelse för risken att bli utsatt för mobbning än 

vad man tidigare trott. Visserligen uppvisade hackkycklingarna en viss tendens till fler 

negativa avvikelser jämfört med kontrollpojkarna, medan översittarna tenderade att ha färre 

negativa och fler positiva avvikelser jämfört med både hackkycklingarna och 

kontrollpojkarna. Dessa tendenser var dock inte tillräckligt starka för att kunna tillmäta yttre 

negativa avvikelser den viktiga betydelse för mobbningsproblematikens uppkomst som man 

tidigare trott. Olweus menar att man därmed inte kan se yttre avvikelser som en nödvändig 

förutsättning för mobbningsproblematiken. De bör i stället mer ses som riskfaktorer med 

begränsad betydelse. Den enda yttre egenskap som visade sig skilja sig åt mellan 

hackkycklingarna och översittarna var fysisk styrka. Hackkycklingarna som grupp visade en 

tendens till att vara fysiskt svagare än vad som var normalt för åldern (kontrollpojkarna), 

medan översittarna å sin sida tenderade att vara fysiskt starkare än pojkar i allmänhet 

(kontrollpojkarna). Skillnaden i fysisk styrka var vidare ännu större mellan hackkycklingarna 

och översittarna. 

2.3 Socialt stöd som prevention mot ohälsa - Buffertteorin och direkt-effekt teorin 

Att socialt stöd har visat sig ha en positiv inverkan på människors hälsa när negativa 

händelser som mobbning inträffar i livet har ett flertal studier visat (se avsnitt under ”Tidigare 

forskning”). Cohen och Wills (1985) däremot beskriver med de två teorierna ”buffertteorin” 

och ”Direkt-effekt teorin” på vilket sätt socialt stöd kan ha en positiv inverkan på välmående 

vid stress. Stress, enligt författarna, uppstår när en person upplever en situation som hotande 

eller på något sätt krävande, och då saknar förmågan att hantera denna situation.   

 

Enligt ”buffertteorin” fungerar socialt stöd som prevention mot ohälsa endast eller 

huvudsakligen i de situationer som människor faktiskt utsätts för stress. Enligt teorin kan det 

sociala stödet mildra eller eliminera effekterna av den stress man upplever. Detta genom att 

förse personen med medel eller lösningar som hjälper denne att hantera problemet, genom att 

förminska den av personen uppfattade vikten av problemet eller genom att främja ett 

hälsosamt beteende.  
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Enligt ”Direkt-effekt teorin” å andra sidan har sociala resurser en gynnsam effekt på 

välmående och hälsa oavsett om personen upplever stress eller inte. Enligt teorin inverkar 

socialt stöd allmänt positivt på välmående genom ett stort socialt nätverk. Nätverket förser 

personen med positiva upplevelser, en känsla av stabilitet och förutsägbarhet gällande den 

egna livssituationen samt erkännande av det egna värdet. Integrationen i ett socialt nätverk 

kan också verka på ett sådant sätt att den hjälper personer att undvika att hamna i negativa 

situationer såsom ekonomiska problem eller brottslighet, vilka i sin tur ökar risken för 

hälsobesvär. 

3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redovisas vad tidigare studier har visat gällande de frågeställningar som är 

aktuella för denna uppsats. Mycket forskning har gjorts rörande mobbningens betydelse för 

hälsan medan effekten av socialt stöd på hälsan specifikt vid mobbning inte är lika utforskat.  

3.1 Mobbningens inverkan på hälsan 

En rad tidigare studier har visat att personer som är utsatta för mobbning uppger en sämre 

hälsa jämfört med dem som inte är utsatta (Baldry, 2004; Craig, 1998; Gini, 2008).  

 

I en studie som baseras på data som samlades in åren 1998 (drygt 43 000 respondenter) och 

1999 (drygt 50 000 respondenter) bland elever i åttonde och nionde klass i Finland, fann 

Konu m.fl. (2002) ett signifikant samband mellan att inte ha blivit mobbad och allmänt 

välmående. För att mäta det självupplevda välmåendet använde man sig av indikatorn GSWI 

vilken bl.a. innehåller aspekter som oro, tillfredsställelse, sömn och aptit. Av 36 variabler i en 

linjär regressionsanalys uppvisade variabeln ”har inte blivit mobbad i skolan” den tredje 

starkaste korrelationen med allmänt välmående bland pojkarna (β=0,78) och den fjärde 

starkaste korrelationen bland flickorna (β=0,58).  

 

Bond m.fl. (2001) fann signifikanta samband mellan att ha blivit utsatt för upprepad 

mobbning i årskurs 8 och självrapporterad ångest eller depression i årskurs 9. Studien 

omfattade drygt 2500 elever i Australien vilka fick besvara en enkät i början och slutet av 

årskurs 8 samt i slutet av årskurs 9.  Efter att man kontrollerat för sociala relationer och 

familjestruktur löpte elever som vid båda undersökningstillfällena i årskurs 8 angivit att de 

varit utsatta för mobbning, d.v.s. upprepad mobbning, drygt 2 gånger större risk för ångest 

eller depression i årskurs 9 jämfört med elever som inte var mobbade någon gång under 
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årskurs 8. När man kontrollerade för sociala relationer och familjestruktur för pojkar och 

flickor separat så uppvisade mobbning inte längre något signifikant samband med ångest eller 

depression bland pojkarna. Bland flickor kvarstod dock upprepad mobbning i årskurs 8 som 

en signifikant risk för ångest eller depression i årskurs 9. Estimatet visade på en drygt 2,5 

gånger högre risk jämfört med flickor som inte var mobbade.  

 

Även Kaltiala-Heino m.fl. (1999) fann i en studie som omfattar drygt 16000 elever i åldrarna 

14-16 år i Finland, att risken för depression var större bland elever som var utsatta för 

mobbning jämfört med elever som inte var mobbade. I relation till elever som inte var 

inblandade i mobbning på något sätt var oddskvoten gällande depression 1,5 för elever som 

var mobbade mindre än en gång i veckan. För dem som var utsatta för mobbning minst en 

gång i veckan (frekvent utsatthet) var oddskvoten 4,2. Den största risken för depression fanns 

dock bland de elever som frekvent både mobbade andra och själva var utsatta för mobbning 

då oddskvoten för depression i denna grupp var 6,3. Man fann även att risken för 

självmordstankar var större bland de elever som var utsatta för frekvent mobbning eller som 

frekvent både var utsatta för mobbning och som mobbade andra (oddskvot 2,1 respektive 

2,5). Den största risken för självmordstankar fanns dock bland elever som enbart mobbade 

andra för vilka oddskvoten var 4. 

 

Liknande mönster hittade Forero m.fl. (1999). De fann signifikanta resultat som visade att 

elever som mobbade andra och som både mobbade andra samtidigt som de själva var utsatta 

för mobbning, löpte en ökad risk för ”ofta förekommande” eller ”hög förekomst” av 

psykosomatiska symptom (exempelvis huvudvärk, magont och sömnsvårigheter). Studien 

omfattade drygt 3900 elever i åldrarna runt 11-16 år i Australien. Psykosomatiska symptom 

mättes med en skala som varierade mellan 0-32 där värdena 9-14 klassificerades som ”ofta 

förekommande symptom” och värdena 15-32 som ”hög förekomst av symptom”. 

Jämförelsegrupp var de elever som inte var inblandade i mobbning på något sätt. För elever 

som mobbade andra samtidigt som de själva var utsatta var den relativa riskkvoten för ”ofta 

förekommande symptom” 1,63 och för ”hög förekomst av symptom” 1,97. För elever som 

enbart mobbade andra var den relativa riskkvoten beträffande ”ofta förekommande symptom” 

1,61 och för ”hög förekomst av symptom” 1,80. För mobbade elever var resultaten i denna 

studie inte signifikanta.  
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3.2 Socialt stöd och hälsa 

Att socialt stöd och goda sociala relationer kan ha en positiv inverkan på hälsan visar flertalet 

tidigare studier. I den ovan nämnda undersökningen som genomfördes av Konu m.fl. (2002) 

fann man exempelvis att sociala relationer i skolan, inom familjen och bland vänner, var 

några av de mest betydelsefulla faktorerna för allmänt välmående. Beträffande kategorin som 

rörde relationer i skolan så var aspekten att lärare är intresserade av hur det går för eleven näst 

viktigast för välmående bland både pojkar och flickor. Bland pojkarna så uppgick 

korrelationskoefficienten för lärarintresse till 0,30 och bland flickorna till 0,40, båda 

signifikanta på 1-promillenivån. Beträffande vänner var förekomsten av åtminstone en nära 

vän viktigt för välmående. Av samtliga 36 variabler i regressionsanalysen så uppvisade denna 

variabel den fjärde starkaste korrelationen med välmående bland pojkar och den tredje 

starkaste korrelationen bland flickor. Även dessa värden var signifikanta på 1-promillenivån. 

Sammanhållning inom familjen var viktigt och då särskilt ”frekventa samtal med föräldrar”. 

Denna variabel uppvisade den starkaste korrelationen med välmående av samtliga variabler i 

undersökningen bland pojkar (β=0,80). Bland flickorna korrelerade frekventa samtal med 

föräldrar näst starkast med välmående med ett β-värde på 0,84. Värdena var för både pojkar 

och flickor signifikanta på 1-promillenivån. Denna aspekt av familjen som kan betraktas som 

kvaliteten av familjerelationen, var därmed starkare korrelerad med välmående än exempelvis 

familjestruktur och föräldrakontroll. 

 

Baldry (2004) fann i en studie som omfattade omkring 600 italienska elever i åldrarna 11-15 

signifikant stöd för att en positiv relation med modern korrelerade negativt med ångest och 

depression (β= -0,105). Studien visade också att en positiv relation med fadern signifikant 

korrelerade negativt med somatiska besvär (β= -0,196).  

 

Rigby (2000) fann i en undersökning där drygt 800 elever i åldrarna 12-16 år i Australien 

ingick, att socialt stöd i samband med mobbning signifikant minskade risken för hälsobesvär 

som exempelvis ångest, depression och somatiska besvär. Socialt stöd mättes genom frågor 

om hur mycket hjälp eleven trodde att denne skulle få från lärare, bästa vännen, andra elever i 

klassen, mamma eller pappa i händelse av allvarliga problem i skolan. Av dessa frågor 

skapades bl.a. ett mått som indikerade allmänt socialt stöd där högre värden innebar högre 

socialt stöd. I den multipla regressionsanalysen där högre värden på hälsomåttet innebar 

sämre hälsa, uppgick korrelationskoefficienten mellan socialt stöd och hälsobesvär för 

mobbade elever till drygt -0,20. Eventuella kausala samband kunde studien dock inte 
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fastställa. Med detta menar man att en sämre psykisk hälsa kan framkalla både mobbning och 

lågt socialt stöd likväl som man kan bli utsatt för mobbning p.g.a. dåligt socialt stöd. 

 

Rigby fann också att stöd från föräldrar oberoende av om eleven var mobbad eller inte, var 

särskilt viktigt för hälsan när man tittade på stöd från specifika personer. Bland pojkarna 

erhölls den starkaste korrelationen mellan stöd från fadern och depression (-0,30) och bland 

flickorna mellan stöd från modern och depression (-0,29). Båda värdena var signifikanta på 1-

promillenivån. 

 

Thoits (1984) fann inget stöd för att känslomässigt stöd i händelse av svårigheter i livet 

minskar eventuella negativa effekter av dessa. Däremot fann hon, i enlighet med direkt-effekt 

teorin, att känslomässigt stöd i form av nära och tillitsfulla relationer med andra människor 

minskar förekomsten av ångest och depression över tid oavsett upplevelser av svårigheter i 

livet.  

 

I samtliga av dessa studier finner man stöd för ”direkt-effekt teorin” eftersom det sociala 

stödet hade en direkt positiv inverkan på hälsan. Rigby och Thoits testade även buffertteorin 

men något stöd för denna erhölls inte. 

3.3 Könsskillnader  

Studier har visat på könsskillnader gällande olika aspekter av mobbning. Flickor har 

exempelvis visat sig uppleva en högre grad av hälsobesvär jämfört med pojkar till följd av 

mobbning. Rigby (2000) fann t.ex. att korrelationen mellan mobbning och hälsobesvär var 

ungefär dubbelt så hög för flickor jämfört med pojkar för de två använda måtten på 

mobbning. För det ena måttet uppgick korrelationsvärdet till 0,21 för pojkar och 0,38 för 

flickor. Gällande det andra måttet uppgick korrelationen mellan mobbning och hälsobesvär 

till 0,24 för pojkar och 0,43 för flickor. Ytterligare en könsskillnad som Rigby fann är det som 

ovan beskrevs om att stöd från fadern hade den starkaste negativa korrelationen med 

depression bland pojkar, medan stöd från modern hade den starkaste negativa korrelationen 

med depression bland flickor.  

 

Rigby fann också det paradoxala resultatet att flickor upplevde en högre grad av hälsobesvär 

trots att de jämfört med pojkar rapporterade att de blivit utsatta för mobbning i lägre grad och 

samtidigt angav högre grad av socialt stöd.  
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Som redan beskrivits fann Bond m.fl. (2001) liknande resultat då denna studie visade att 

upprepad mobbning i årskurs 8 signifikant ökade risken för ångest och depression i årskurs 9 

bland flickor men inte bland pojkar. Enligt detta kan det därmed verka som att flickor jämfört 

med pojkar har en sämre ”motståndskraft” mot mobbningens konsekvenser.  

3.4 Frågeställningar   

Utifrån den ovan genomgångna teorin och tidigare forskningsresultat har nedanstående 

frågeställningar formulerats, vilka kommer att undersökas i denna uppsats.  

 

Tidigare studier har visat att mobbning har en negativ inverkan på barns och ungdomars hälsa. 

Utifrån dessa redovisade resultat formuleras därför följande frågeställning: 

1) Har elever som utsatts mobbning i skolan en sämre psykosomatisk hälsa jämfört med 

elever som inte upplevt detta? 

 

Socialt stöd och goda relationer kan enligt teori och tidigare forskning ha en positiv inverkan 

på välmående, både vid direkt utsatthet av stress och negativa upplevelser och som prevention 

mot uppkomst av detsamma. Utifrån tidigare studier och buffertteorin studeras därför följande 

frågeställning: 

2) Tyder resultaten på att socialt stöd i form av skolstöd och/eller goda relationer med 

föräldrar fungerar som buffert mot eventuella negativa hälsokonsekvenser till följd av 

mobbning? 

 

Buffertteorin innebär i detta fall att stödet ger en positiv effekt på den psykosomatiska hälsan 

utöver en eventuell direkt effekt av socialt stöd för mobbade elever. 

 

Studier har visat på könsskillnader gällande olika aspekter av mobbning. Av detta följer 

nedanstående frågeställning: 

3) Tyder resultaten på att eventuella samband gällande ovanstående frågeställningar är 

starkare för något av könen? 
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4. Metod/Data 
I följande avsnitt ges en beskrivning av datamaterialet, hur begreppen i uppsatsen har 

operationaliserats, möjliga felkällor samt en redogörelse för OLS multipel regressionsanalys 

som metod.   

4.1 Beskrivning av datamaterial, urval och bortfall 

Denna undersökning baseras på Stockholmsenkäten från 2004 där elever i nionde klass och 

andra året på gymnasiet har deltagit. Stockholms stad genomför sedan 1972 denna 

undersökning som främst har syftat till droginventeringar bland elever i nionde klass. Sedan 

år 2000 ingår dessutom elever som går andra året på gymnasiet i undersökningen och man har 

fr.o.m. detta år även inkluderat frågor om bl.a. kriminalitet och psykisk ohälsa.  

Datainsamlingen har genomförts av Stockholms stads Utrednings- och statistikkontor (USK) 

och är en totalundersökning av de berörda årskurserna. Undersökningen genomfördes på 

sådant sätt att enkäterna delades ut under lektionstid och besvarades anonymt varpå 

klassläraren samlade in dessa i ett förslutet kuvert.  

 

Totalt deltog 179 skolor från Stockholms stad, Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, 

Huddinge, Solna, Södertälje samt Sundbyberg i undersökningen. Friskolornas deltagande var 

frivilligt. Eftersom det endast ingår elever i nionde klass i denna undersökning så ger detta ett 

underlag från sammanlagt 131 skolor. 

 

Det externa bortfallet bland niondeklassare för 2004 års enkät har av USK uppskattats till 22 

procent (Modin, 2008). Datamaterialet i denna undersökning bestod ursprungligen av 9629 

niondeklassare. Efter uteslutande av de individer som inte hade fullständig information 

gällande de frågor som varit aktuella för uppsatsens syfte återstår 9026 analyserbara 

respondenter. Det interna bortfallet utgör således sex procent (603 individer). 

4.2 Datamaterialets fördelar och begränsningar 

Att använda sig av befintligt datamaterial har både fördelar och nackdelar. En fördel med 

denna typ av material som insamlas på regelbunden basis är att undersökningen är gediget 

genomförd och frågorna väl utprovade. Detta sparar dessutom tid och det finns inte heller 

några möjligheter till att genomföra en lika omfattande undersökning inom ramen för en C-

uppsats. Nackdelen är att det inte har funnits någon möjlighet till att själv utforma frågorna på 

ett sätt som bäst passar denna uppsats syfte. Stockholmsenkätens huvudsyfte är inte att 
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undersöka mobbning och det sociala stödets betydelse för den psykosomatiska hälsan vid 

mobbning, och det hade naturligtvis funnits frågor som är bättre lämpade för dessa 

frågeställningar än de som finns att tillgå i enkäten. 

 

En begränsning med materialet är också att resultaten från analyserna inte går att generalisera 

till andra grupper. Detta innebär att eventuella samband endast är giltiga för de respondenter 

som utgör populationen för denna undersökning.   

4.3 Operationaliseringar 

Nedan följer en beskrivning av hur begreppen i uppsatsen har operationaliserats. Med 

operationalisering avses en noggrann beskrivning av hur begreppen i uppsatsen har mätts.  

 

Kön 

Kön har mätts genom att respondenten har fått svara på frågan om denne är pojke eller flicka. 

Pojke har vid kodningen angivits värdet 1 och flicka värdet 2. 

 

Mobbning 

Mobbning har mätts med frågan ”Hur ofta har du blivit mobbad eller trakasserad i skolan det 

här läsåret?”. Denna fråga har kodats om till en tregradig variabel där svarsalternativen ”Jag 

har inte blivit mobbad” och ”Det har hänt någon enstaka gång” innebär att eleven inte är 

mobbad och har angivits värdet 0. Svarsalternativet ”2 eller 3 gånger i månaden” anses som 

mobbad i lägre grad och ger värdet 1. Svarsalternativen ”Ungefär en gång i veckan” och 

”Flera gånger i veckan” innebär att eleven är mobbad i hög grad vilket ger värdet 2. I 

regressionsanalysen används denna variabel som en kategorisk variabel (dummy) där 

referenskategorin är den grupp som inte är mobbad. Frågan har dessutom kodats om till en 

dikotom variabel där svarsalternativen ”Jag har inte blivit mobbad” och ”Det har hänt någon 

enstaka gång” innebär att respondenten inte är mobbad vilket ger värdet 0. Svarsalternativen 

”2 eller 3 gånger i månaden”, ”Ungefär en gång i veckan” och ”Flera gånger i veckan” 

betraktas som mobbad och ger värdet 1. 

 

Föräldrarelationer 

Två frågor används för att mäta begreppet föräldrarelationer. Dels används frågan ”Vem 

brukar du prata med om sådant som verkligen bekymrar dig?”. På denna fråga kunde fler än 

en person anges och en god föräldrarelation anses därför föreligga om respondenten har 
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angivit mamma och/eller pappa. Denna fråga resulterar därmed i två indikatorer på 

föräldrarelationen och dessa variabler har givits namnen ”Pratar med mamma” och ”Pratar 

med pappa”.  

 

Föräldrarelationen har dessutom mätts med frågan ”Brukar du och din mamma/pappa göra 

något tillsammans på er fritid?”. Denna fråga har kodats om till en dikotom variabel med 

namnet ”Fritidsaktiviteter med föräldrar”, där svarsalternativen ”Ofta” och ”Ibland” innebär 

en god relation och ger värdet 1. Svarsalternativen ”Sällan” och ”Aldrig” innebär följaktligen 

ingen god relation och ger värdet 0. 

 

Skolstöd 

Skolstöd har mätts genom två frågor och ett påstående och ger därmed tre indikatorer på 

skolstöd. Påståendet lyder: ”Lärare ställer upp om jag vill prata om annat än det som rör 

undervisning och skola”. Detta påstående har respondenten fått gradera med svarsalternativen 

”Stämmer mycket dåligt”, ”Stämmer ganska dåligt”, ”Stämmer ganska bra” eller ”Stämmer 

mycket bra”. Denna fråga har därefter gjorts om till den dikotoma variabeln ”Lärarstöd” där 

de respondenter som har svarat ”Stämmer mycket bra” anses känna lärarstöd och ges värdet 1. 

De respondenter som har angett något av övriga svarsalternativ anses inte fullt ut känna 

lärarstöd vilket ger värdet 0 på variabeln. 

 

Skolstöd har också mätts genom frågan ”Vem brukar du prata med om sådant som verkligen 

bekymrar dig?”. Som nämndes ovan kunde fler än en person anges på denna fråga och 

skolstöd anses föreligga om svarsalternativet ”Någon vuxen i skolan” har uppgetts. Denna 

variabel har givits namnet ”Pratar med någon vuxen i skolan”.  

 

Till sist har skolstöd specifikt vid mobbning mätts genom frågan ”Har du fått stöd från 

skolan mot mobbning/trakasserier?” med svarsalternativen ”Nej”, ”Ja, lite”, ”Ja, mycket” och 

”Vet inte”. Utifrån denna fråga skapades den dikotoma variabeln ”Hjälp mot mobbning”. 

Skolstöd anses föreligga om svarsalternativen ”Ja, lite” eller ”Ja, mycket” har angivits och har 

då givits variabelvärdet 1. Svarsalternativen ”Nej” och ”Vet inte” har kodats som 0 och 

innebär att eleven inte har fått hjälp mot mobbning och därmed inte heller anses ha något 

skolstöd med avseende på denna problematik. Viktigt att notera är att det i gruppen som har 

fått hjälp mot mobbning enbart återfinns elever som är mobbade, medan det i gruppen som 
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inte har fått hjälp både finns de som inte är mobbade och elever som är mobbade men som 

inte har fått hjälp från skolan mot detta. 

 

Psykosomatisk hälsa 

Psykosomatisk hälsa har mätts med fem frågor. Dessa är frågor om hur ofta respondenten har 

haft huvudvärk, dålig aptit, nervös mage (t.ex. magknip, diarré och illamående), svårt att 

somna samt sovit oroligt och vaknat under natten. I deskriptivt syfte (tabell 1) har dessa 

frågor även kodats om till dikotoma variabler där svarsalternativen ”Flera gånger i 

veckan/kväll/natt” samt ”Ungefär 1 gång/kväll/natt i veckan” betraktas som besvär och ger 

värdet 1. Svarsalternativen ”Aldrig”, ”Ungefär 1 gång/kväll/natt per termin” samt ”Ungefär 1 

gång/kväll/natt per månad” betraktas som smärre eller inga besvär och ger värdet 0. 

 

Eftersom regressionsanalysen kräver att den beroende variabeln är kontinuerlig (på intervall- 

eller kvotskalenivå) har dessutom ett index skapats av ovanstående fem frågor. Beroende på 

hur ofta förekommande respektive åkomma var kunde svaren ge mellan ett och fem poäng, 

och indexet har skapats genom att summera värdena på svaren för dessa frågor. Detta ger ett 

index som varierar mellan värdena 5-25 och har kodats så att ju högre värde respondenten har, 

desto lägre förekomst av psykosomatiska besvär, d.v.s. desto bättre psykosomatisk hälsa.  

 

Interaktionsvariabler för socialt stöd och mobbning 

För att testa buffertteorin så har fyra interaktionsvariabler för mobbning/socialt stöd skapats. 

Detta har gjorts genom att multiplicera de tre stödvariablerna för föräldrarelationer samt 

lärarstöd med den tregradiga mobbningsvariabeln. Hjälp mot mobbning har uteslutits p.g.a. att 

variabeln i sig redan fungerar som en interaktionsvariabel. Pratar med någon vuxen i skolan 

ingår inte i regressionsanalysen (se vidare i avsnitt 5.2.2), varför någon interaktionsvariabel 

inte har skapats av denna. Detta ger de fyra interaktionsvariablerna  

”Mobbning*lärarstöd”, ”Mobbning*prat_mor”, ”Mobbning*prat_far” och 

”Mobbning*fritidsaktiviteter”.                         

4.4 Analysmetod 

Analyserna och bearbetningen av datamaterialet har genomförts med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. Analysen består dels av att medelvärdet för hälsoindexet redovisas 

för olika grupper i materialet och dels genom estimat från OLS multipel regressionsanalys. 
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4.4.1 Multipel regressionsanalys 

Som huvudsaklig analysmetod kommer OLS (ordinary least square) multipel 

regressionsanalys att användas. Framförallt har denna metod ansetts som mest lämplig för att 

besvara frågeställningarna då den tar hänsyn till ett bredare spektra av hälsa jämfört med 

exempelvis logistisk regressionsanalys. Vid användandet av logistisk regression krävs det att 

man drar en gräns mellan hälsa och ohälsa, vilket innebär att man går miste om möjligheten 

att studera hälsonivån på ett mer nyanserat sätt. Att dra den skarpa gränsen mellan hälsa och 

ohälsa är dessutom svårt eftersom begreppet är relativt komplext.  

 

För att kunna använda OLS regressionsanalys krävs bl.a. att samtliga variabler är kvantitativa 

och att den beroende variabeln dessutom befinner sig på intervall- eller kvotskalenivå 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). I detta fall befinner sig den beroende variabeln på 

ordinal nivå, något som därmed i princip strider emot reglerna för användandet av 

regressionsanalys. Det har emellertid visat sig att även i de fall där man behandlar ordinal data 

som om de vore på intervallnivå i regressionsanalyser, så blir resultaten ändå ”robusta”. Detta 

innebär att man sällan erhåller statistiskt signifikanta resultat när så inte är fallet och vice 

versa (Bohrnstedt & Knoke, 1982).  

 

I regressionsanalys beskrivs sambandet mellan en eller flera oberoende variabler och den 

beroende variabeln med en rät linje som bestäms enligt minsta kvadratmetoden (OLS). Minsta 

kvadratmetoden innebär att denna linje ligger där summan av de kvadrerade avvikelserna 

mellan linjen och de observerade Y-värdena är minst (Edling & Hedström, 2003).  

Vid användandet av analysmetoden anges så kallade signifikansnivåer för att testa om de 

samband som har erhållits är sanna eller falska. Signifikansnivån anger hur stor sannolikheten 

är att det funna sambandet beror på slumpen. I denna uppsats har den övre gränsen för en 

godtagbar signifikansnivå satts till fem procent, vilket är den signifikansnivå som enligt praxis 

brukar användas inom samhällsvetenskapen (Djurfeldt m.fl. 2003). Att sätta den övre nivån 

till fem procent innebär således att man accepterar en risk på fem procent för slumpmässiga 

resultat. I tabellerna som redogör för regressionsanalyserna i denna uppsats redovisas 

dessutom signifikansnivåer på 1-procent och 1-promillenivån för estimaten. 
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4.5 Felkällor 

Det finns en rad orsaker till missvisande resultat som rör insamling, bearbetning och analys av 

data. I följande avsnitt redovisas för felkällorna bortfall, multikollinearitet, validitet och 

reliabilitet. 

4.5.1 Bortfall 

Bortfall är en källa till osäkerhet kring resultaten av en undersökning. Är det externa bortfallet 

dessutom systematiskt, d.v.s. när individer med en speciell egenskap är underrepresenterade i 

undersökningen, är risken för missvisande resultat stor. I detta fall finns risken för 

systematiskt bortfall i den meningen att många av dem som tillhör bortfallet kan vara elever 

som är mobbade. Det finns en möjlighet att mobbade elever, och då i synnerhet de som är 

mobbade i hög grad, har en relativt hög skolfrånvaro och därför inte har deltagit i 

undersökningen. Samma risk för systematiskt bortfall gäller även de elever med sämre 

psykosomatisk hälsa. Detta eftersom denna grupp riskerar att ha en högre sjukfrånvaro och 

därför inte varit närvarande vid ifyllandet av enkäten. I detta fall finns det dock ingen 

möjlighet till att identifiera bortfallet och om det är systematiskt på något av de sätt som 

beskrivits ovan. Det går därför inte att kontrollera om det finns någon risk för missvisande 

resultat p.g.a. att någon av dessa grupper är underrepresenterade i undersökningen.  

4.5.2 Multikollinearitet 

I multipel regressionsanalys finns risken för multikollinearitet, d.v.s. att de oberoende 

variablerna är högt korrelerade med varandra. Multikollinearitet gör att man inte kan lita på 

att estimaten av b-koefficienterna är korrekta eftersom dessa kommer att variera mer mellan 

olika stickprov p.g.a. att standardfelet är större (Edling & Hedström, 2003). I SPSS kan man 

kontrollera om det råder multikollinearitet genom att titta på VIF-faktorn (variance inflation 

factor). Om VIF-faktorn överstiger 2,5 visar detta på problem med multikollinearitet eftersom 

ett högt värde innebär att variansen i b-värdet är hög (Djurfeldt m.fl. 2003). Då denna kontroll 

genomfördes för de oberoende variablerna i denna undersökning var VIF-faktorn inte högre 

än 2,5 för någon av variablerna. Multikollinearitetsproblem kunde därför uteslutas.    

4.5.3 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas i vilken utsträckning ett mått verkligen mäter det som det avser att mäta. 

Är validiteten låg, d.v.s. att man använder mått som på ett bristfälligt sätt mäter det som avses, 

kommer undersökningen att kännetecknas av systematiska fel. Ett sätt att definiera hög 

validitet kan därför vara att beteckna det som frånvaron av systematiska fel. Ett annat sätt är 
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att betrakta hög validitet som hög överrensstämmelse mellan olika undersökningar med olika 

instrument (Djurfeldt m.fl. 2003). 

 

Multioperationell validitet handlar om huruvida de operationella definitioner som används för 

att mäta ett begrepp ger samma eller nästan samma mätresultat (Björkman, 2004). Med andra 

ord handlar det om i vilken utsträckning de mått (i de fall man använder fler än ett mått) som 

används för att mäta ett begrepp mäter samma sak. En multioperationell validitetsprövning 

genomförs genom att korrelera de mätresultat som har erhållits från de operationella 

definitionerna med varandra, varvid en hög korrelation pekar på en hög multioperationell 

validitet (ibid.). Denna typ av validitetsprövning kan kritiseras främst av två anledningar. För 

det första får korrelationen inte vara för hög då det kan ge problem med multikollinearitet. 

Test för multikollinearitet kan visserligen göras enligt metoden som beskrevs i avsnittet om 

multikollinearitet ovan. Dock återstår den andra delen av kritiken mot metoden. Den handlar 

om att det inte finns något ”gränsvärde” som anger när den multioperationella validiteten är 

tillräckligt god. Detta gör att värdet av validitetsprövningen kan ifrågasättas. 

 

Björkman själv påtalar också att en hög korrelation inte är någon garanti för att måtten 

verkligen mäter det de är avsedda att mäta. Detta eftersom samtliga mått kan tänkas mäta 

något annat och därmed vara behäftade med samma fel. Denna typ av validitetsprövning där 

man inte har ett ”sant” värde att jämföra med har inte heller samma styrka som 

kriterievaliditet, d.v.s. när ett ”sant” värde finns att jämföra med menar han. För att öka 

tilltron till denna typ av validitetsprövning kan man ha med så många operationella 

definitioner som möjligt, eftersom sannolikheten för att samma fel ska uppstå troligtvis 

minskar med antalet sätt att mäta ett begrepp (ibid.). 

 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning upprepade mätningar med samma mätinstrument 

ger samma resultat, d.v.s. om mätinstrumentens tillförlitlighet (Djurfeldt m.fl. 2003). Om 

validitet sades ovan att en hög sådan kan definieras som frånvaron av systematiska fel. Hög 

reliabilitet å sin sida kan i stället definieras som frånvaron av slumpmässiga fel (ibid.). Detta 

innebär att mätinstrument med låg reliabilitet kommer att generera olika värden vid olika 

mättillfällen, medan mätinstrument med hög reliabilitet genererar samma värden vid olika 

mättillfällen.  

 

20 
 



Graden av reliabilitet kan bl.a. testas genom att beräkna korrelationen mellan värdena för två 

olika mättillfällen och ju högre korrelationen är mellan värdena, desto högre är reliabiliteten 

(Björkman, 2004). Ytterligare en metod för att uppskatta graden av reliabilitet är att se på 

andelen med oförändrat värde vid det andra mättillfället. Detta är dock en metod som lämpar 

sig bäst för mått med ett fåtal värden som exempelvis många variabler på nominalskalenivån 

har (ibid.). Eftersom denna uppsats bygger på en redan genomförd undersökning utan några 

möjligheter till att upprepa mätningarna har någon reliabilitetskontroll av detta slag inte 

kunnat göras. Man kan dock anta att reliabiliteten är god eftersom undersökningen har 

genomförts under flera år och frågorna därmed är väl beprövade. Reliabiliteten brukar också 

vara högre i kvantitativa undersökningar jämfört med kvalitativa eftersom man använder sig 

av standardiserade frågeformulär (Djurfeldt m.fl. 2003).     

 

Intern reliabilitet handlar om huruvida de indikatorer som utgör en skala eller ett index är 

relaterade till samma mått (Bryman, 2002). Som tidigare beskrivits mäts psykosomatisk hälsa 

i denna undersökning med ett index som skapats utifrån fem frågor om respondentens hälsa 

och välmående. Detta måtts interna reliabilitet har beräknats genom att mäta dess interna 

konsistens, då detta visar hur pass väl de komponenter som ingår i indexet mäter samma 

dimension eller begrepp (Björkman, 2004). Den interna konsistensen bedöms efter hur hög 

korrelationen är mellan de komponenter som ingår i indexet. För detta ändamål beräknas 

Cronbach’s Alpha som varierar mellan 0-1 och bör överstiga 0,7 för att en god intern 

konsistens skall anses föreligga (Djurfeldt & Barmark, 2009).  För det psykosomatiska 

indexet med de fem komponenterna uppgick Alpha till 0,72, vilket därmed är tillräckligt högt 

för att den interna konsistensen och därmed den interna reliabiliteten ska betraktas som god.  

 

Man kan naturligtvis inte med full säkerhet veta om de indikatorer som i denna uppsats 

används för att mäta psykosomatisk hälsa i själva verket är psykosomatiska symptom. 

Huvudvärk och magproblem kan naturligtvis bero på kroppsliga dysfunktioner.  Vid den ålder 

som dessa respondenter innehar borde dock detta antal vara relativt litet, varför detta inte 

borde orsaka några problem. 

 

Det finns olika metoder man kan tillgripa för att reducera risken för validitets- och 

reliabilitetsproblem. Djurfeldt m.fl. (2003) menar exempelvis att pilotundersökningar kan 

bidra till att upptäcka problem med detta. Att som i detta fall använda en väl beprövad enkät 

innebär därmed förmodligen att validiteten och reliabiliteten är god.   

21 
 



5. Resultat 
I det följande presenteras resultatet av den genomförda analysen. Avsnittet inleds med en 

deskriptiv beskrivning av samtliga respondenter i undersökningen med avseende på 

förekomsten av psykosomatiska besvär, mobbningsgrad, skolstöd, föräldrarelationer samt 

medelvärdet för hälsoindexet (tabell 1). Därefter redovisas medelvärdet för hälsoindexet för 

mobbade elever efter mobbningsgrad och indikatorerna på socialt stöd (tabell 2). Till sist 

genomförs den multipla regressionsanalysen med psykosomatiskt hälsoindex som beroende 

variabel (tabell 3 och 4).  

5.1 Deskriptiv statistik 

I tabell 1 nedan redovisas medelvärdet för psykosomatiskt hälsoindex samt den procentuella 

fördelningen av mobbningsgrad, de olika indikatorerna på psykosomatiska besvär, skolstöd 

och föräldrarelationer för samtliga respondenter i undersökningen. Indikatorerna på 

hälsobesvär, skolstöd och föräldrarelationer beskrivs med de dikotoma variablerna och 

mobbningsgrad med den tregradiga variabeln.  
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Tabell 1 Medelvärde för psykosomatiskt hälsoindex samt procentuell fördelning  
av psykosomatiska besvär, mobbningsgrad samt indikatorer på  
skolstöd och föräldrarelationer för pojkar och flickor.  

 Pojkar 
(n= 4579) 

Flickor 
(n=4447) 

Medelvärde, 
psykosomatiskt hälsoindex 

18,5 15,7

Psykosomatiska besvär   

Huvudvärk 19 38 
Dålig aptit 18 31 
Nervös mage 15 24 
Svårt somna 33 45 
Sovit oroligt/vaknat 10 20 

Mobbningsgrad   

Inte mobbad 96 96 
Mobbad, lägre grad 1 2 
Mobbad, hög grad 3 2 

Skolstöd   
Hjälp mot mobbning 1 2 
Lärarstöd 21 23 
Pratar med någon vuxen i skolan 4 6 

Föräldrarelationer   

Pratar med mamma 44 53 
Pratar med pappa 31 20 
Fritidsaktiviteter med föräldrar 67 68 
 

Tabellen visar att medelvärdet för det psykosomatiska hälsoindexet är lägre för flickorna än 

för pojkarna. Flickor uppger därmed en sämre psykosomatisk hälsa jämfört med pojkar. 

Både bland pojkarna och flickorna är det vanligast förekommande med svårigheter att somna 

då 33 procent av pojkarna och 45 procent av flickorna har besvär med detta. Även när det 

gäller det besvär som är minst vanligt förekommande så är det samma för båda könen. Det 

handlar om att sova oroligt och vakna under natten vilket 10 procent av pojkarna och 20 

procent av flickorna har besvär med. Bland både pojkar och flickor uppger fyra procent att de 

har utsatts för mobbning i någon grad.  

 

Vad gäller socialt stöd så är lärarstöd den form av skolstöd som både pojkar och flickor 

uppger i störst utsträckning. Med avseende på föräldrarelationer så är det vanligast bland båda 

könen att ägna sig åt fritidsaktiviteter med föräldrar. 
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Det finns inga anmärkningsvärda könsskillnader vad gäller indikatorerna på skolstöd. Dock 

kan man se att fler flickor än pojkar har angivit att de pratar med mamma om sådant som 

bekymrar dem (53 respektive 44 procent), och att fler pojkar än flickor har angett pappa som 

en person att prata med om bekymmer (31 respektive 20 procent).  

5.2 Mobbning, skolstöd och föräldrarelationer relaterat till psykosomatisk hälsa 

Utifrån teori och tidigare forskning formulerades tidigare tre frågeställningar vilka kommer att 

undersökas i denna uppsats. Dessa handlar om huruvida elever som är utsatta för mobbning 

har en sämre psykosomatisk hälsa jämfört med elever som inte är mobbade. Vidare syftar 

analysen till att utifrån buffertteorin undersöka om socialt stöd fungerar som buffert mot 

negativa hälsokonsekvenser av att vara utsatt för mobbning. Eventuella könsskillnader kring 

dessa frågor uppmärksammas också. 

 

Som en inledning till resultatanalysen redovisas i tabell 2 nedan medelvärdet för det 

psykosomatiska hälsoindexet efter mobbningsgrad samt de tre indikatorerna på skolstöd och 

föräldrarelationer för mobbade pojkar och flickor. Därefter följer regressionsanalysen som 

syftar till att besvara frågeställningarna.  

5.2.1 Medelvärdesbeskrivning av psykosomatiskt hälsoindex 

Följande medelvärdesbeskrivning är endast deskriptiv och är således ingen regelrätt 

sambandsanalys. För att skilja ut de elever som är mobbade från elever som inte är mobbade 

vid beskrivningen av skolstöds- och föräldrarelationsvariablerna så har den dikotoma 

variabeln för mobbning använts. Eleven betraktas med denna som mobbad om mobbningen 

har inträffat minst 2 eller 3 gånger i månaden.  
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Tabell 2  Medelvärde för psykosomatiskt hälsoindex efter mobbningsgrad  
samt skolstöd och föräldrarelationer för mobbade elever.  

 Pojkar Flickor 

Mobbningsgrad (n=4579) (n=4447) 

Inte mobbad 18,6 15,8 
Mobbad, lägre grad 15,7 13,8 
Mobbad, hög grad 14,9 12,6 

Skolstöd (n=187) (n=192) 

Ej hjälp mot mobbning 14,9 12,8 
Hjälp mot mobbning 15,7 13,8 

Ej lärarstöd 15,1 13,1 
Lärarstöd 15,7 13,6 

Pratar inte med någon  
vuxen i skolan 

15,1 13,0 

Pratar med någon  
vuxen i skolan 

16,7 15,0 

Föräldrarelationer   

Pratar inte med mamma 14,8 12,7 
Pratar med mamma 15,8 13,6 

Pratar inte med pappa 14,7 13,1 
Pratar med pappa 16,9 13,7 

Inga fritidsaktiviteter  
med föräldrar 

14,2 13,2 

Fritidsaktiviteter  
med föräldrar 

15,9 13,1 

 

Tabell 2 visar att medelvärdet för hälsoindexet sjunker för både flickor och pojkar när graden 

av mobbning ökar. Detta innebär med andra ord att den psykosomatiska hälsonivån sjunker 

när graden av mobbning ökar.  

 

Bland både pojkar och flickor så är medelvärdet högre för samtliga indikatorer på skolstöd i 

de grupper där skolstöd förekommer. Bland både pojkar och flickor finns den största 

skillnaden i medelvärdet mellan gruppen med stöd och utan stöd för indikatorn ”pratar med 

någon vuxen i skolan”.  

 

Även när det gäller föräldrarelationer så är medelvärdet, förutom för indikatorn 

”fritidsaktiviteter med föräldrar” bland flickorna, högre för båda könen i gruppen med en god 

relation. Den indikator som bland pojkarna uppvisar den största skillnaden i medelvärde 

mellan gruppen med stöd och utan stöd är ”pratar med pappa” (drygt två procentenheter). Den 
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största skillnaden bland flickorna mellan grupperna finns för indikatorn ”pratar med mamma” 

(knappt en procentenhet). För pojkarna tycks således den mest positiva effekten på hälsan 

vara att prata med pappa och för flickorna att prata med mamma. 

5.2.2 Multipel regressionsanalys 

I följande avsnitt redovisas resultatet från regressionsanalysen. Kön, mobbningsgrad, hjälp 

mot mobbning, lärarstöd, pratar med mamma, pratar med pappa, fritidsaktiviteter med 

föräldrar samt de fyra interaktionsvariablerna ingår som oberoende variabler. Som beroende 

variabel ingår indexet för psykosomatisk hälsa. Variabeln pratar med någon vuxen i skolan 

uppvisade ett negativt samband med psykosomatisk hälsa både i den bivariata analysen och i 

den slutgiltiga modellen. Detta samband går därmed i motsatt riktning mot vad som 

förväntades men förklaras troligtvis av att elever som väljer att prata med vuxna i skolan 

många gånger är de som mår sämre. Av denna anledning valdes att utesluta variabeln ur 

analysen då den gav en missvisande bild av dess betydelse. Eftersom denna analys baseras på 

tvärsnittsdata så är det viktigt att påtala att man egentligen inte kan uttala sig om eventuella 

kausala samband, utan endast undersöka om några samband överhuvudtaget finns.  

 

Resultatet redovisas i tabell 3 nedan. I den första kolumnen återfinns den bivariata analysen 

mellan de oberoende och den beroende variabeln.  

 

I modell 1 ingår kön och den tregradiga mobbningsvariabeln. I modell 2 inkluderas variabeln 

hjälp mot mobbning och i modell 3 variabeln lärarstöd. I modell 4 inkluderas slutligen de tre 

variablerna gällande föräldrarelationer, pratar med mamma, pratar med pappa och 

fritidsaktiviteter med föräldrar. För att testa buffertteorin om att socialt stöd verkar preventivt 

mot psykosomatisk ohälsa vid mobbning, så ingår de fyra interaktionsvariablerna 

mobbning*lärarstöd, mobbning*prat_mor,  mobbning*prat_far samt 

mobbning*fritidsaktiviteter i en separat analys sist i tabellen. För dessa redovisas inte några 

estimat utan endast p-värden. 
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Tabell 3 OLS multipel regressionsanalys med de oberoende variablerna kön,  
 mobbningsgrad, variabler för skolstöd och föräldrarelationer,  

interaktionsvariabler samt den beroende variabeln psykosomatisk hälsa. 
(n=9026). Ostandardiserade betakoefficienter. 

 Bivariat Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Kön  
Pojke 
Flicka 

 

0 
- 2,76***

 

0 
-2,76***

 

0 
-2,76*** 

 

0 
-2,78*** 

 

0 
-2,79*** 

Mobbningsgrad 
Inte mobbad 
Mobbad, lägre grad 
Mobbad, hög grad 

 

0 
-2,56*** 
-3,41***

 

0 
-2,38*** 
-3,46***

 

0 
-2,73*** 
-3,76*** 

 

0 
-2,65*** 
-3,72*** 

 

0 
-2,45*** 
-3,48*** 

Skolstöd      

Ej hjälp mot mobbning 
Hjälp mot mobbning 

0 
-2,45***

 0 
0,88* 

0 
0,81 

0 
0,57 

Ej lärarstöd 
Lärarstöd 

0 
0,58***

  0 
0,64*** 

0 
0,51*** 

Föräldrarelationer      

Pratar inte med mamma 
Pratar med mamma 

0 
0,81***

   0 
0,60*** 

Pratar inte med pappa 
Pratar med pappa 

0 
1,42***

   0 
0,39*** 

Inga fritidsaktiviteter  
med föräldrar 
Fritidsaktiviteter  
med föräldrar 

0 
 

1,24***

   0 
 

0,96*** 

R2  0,12 0,12 0,12 0,15 

Interaktionstermer      

Mobbning*lärarstöd    P= 0,85  
Mobbning*prat_mor     P= 0,59 
Mobbning*prat_far     P= 0,36 
Mobbning*fritidsaktiviteter     P= 0,18 
* p< ,05. ** p< ,01. *** p< ,001. 
 

De bivariata estimaten visar att kön, mobbningsgrad och hjälp mot mobbning har ett negativt 

samband med psykosomatisk hälsa. Ett negativt samband innebär i detta fall att flickor har en 

sämre psykosomatisk hälsa jämfört med pojkar, att en ökad grad av mobbning genererar en 

sämre psykosomatisk hälsa och att de som angett att de har fått hjälp från skolan mot 

mobbning har en sämre psykosomatisk hälsa jämfört med dem som inte har fått stöd mot 

mobbning.  Att hjälp mot mobbning uppvisar ett negativt samband med psykosomatisk hälsa 

kan tyckas förvånande och går emot vad som tidigare sagts om det sociala stödets positiva 

inverkan på hälsan. Det negativa sambandet beror dock på att i gruppen som angivit att de har 
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fått hjälp mot mobbning så fångas endast de upp som har blivit mobbade. Bland dem som 

angivit att de inte har fått hjälp finns å andra sidan både de som har blivit mobbade och 

samtliga de som inte har blivit utsatta. I denna grupp är det dessutom en klar övervikt av 

personer som inte blivit mobbade, vilka mår bättre jämfört med mobbade. Man ser också att 

hjälp mot mobbning uppvisar ett positivt samband med psykosomatisk hälsa när möjligheten 

till konstanthållning ges i den multipla regressionsanalysen (modell 2-4 i tabellen ovan). 

Övriga variabler uppvisar i den bivariata analysen ett positivt samband med psykosomatisk 

hälsa och innebär att de som har lärarstöd, pratar med mamma, pratar med pappa och gör 

fritidsaktiviteter med sina föräldrar, har en bättre psykosomatisk hälsa jämfört med dem som 

inte gör detta. Samtliga variabler i den bivariata analysen är dessutom signifikanta på 1-

promillenivån. Denna inledande analys går därmed i linje med det som teorierna och den 

tidigare forskningen säger om det sociala stödets positiva och mobbningens negativa inverkan 

på hälsan.  

 

I modell 1 ingår variablerna kön och mobbning vilka fortfarande uppvisar ett negativt 

samband med psykosomatisk hälsa. Vad gäller mobbning så innebär detta att elever som 

mindre frekvent varit utsatta för mobbning i genomsnitt ligger 2,38 enheter lägre på 

hälsoindexet jämfört med elever som inte varit utsatta. Elever som mer frekvent har utsatts för 

mobbning har i sin tur ett genomsnittligt värde på hälsoindexet som är 3,46 enheter lägre 

jämfört med elever som inte varit mobbade. Jämfört med den bivariata analysen minskar den 

negativa hälsoeffekten av att i lägre grad varit utsatt för mobbning något, medan den negativa 

hälsoeffekten av att ofta varit utsatt ökar något vid justering för kön. Samtliga värden är 

signifikanta på 1-promillenivån och R2-värdet på 0,12 visar att denna modell med kön och 

mobbningsgrad som oberoende variabler, förklarar 12 procent av variansen i det studerade 

hälsoutfallet. 

 

I modell 2 inkluderas variabeln hjälp mot mobbning vilken uppvisar ett positivt samband med 

psykosomatisk hälsa som är signifikant på 5-procentnivån. Detta innebär följaktligen att 

elever som blivit mobbade och har fått hjälp från skolan mot detta har en något bättre hälsa 

jämfört med motsvarande elever som inte har fått denna hjälp. I gruppen som har angivit att 

de har fått hjälp mot mobbning förekommer endast de som utsatts för mobbning. Man ska ha i 

åtanke att denna grupp jämförs med personer som inte har fått hjälp mot mobbning, där både 

de som har blivit mobbade men inte har fått hjälp mot detta och de som inte har blivit 

mobbade återfinns. I och med att mobbade elever som fått hjälp mot mobbning nu fångas upp 
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av denna skolstödsvariabel, så stiger estimaten för mobbningsvariabeln eftersom denna nu 

endast fångar hälsoeffekten av mobbning för de elever som står utan skolhjälp i denna utsatta 

situation. Det kan nämnas att det är väldigt få elever som är mobbade och som samtidigt har 

fått hjälp från skolan mot detta. Bland de elever som har blivit mobbade i lägre grad så är det 

39 procent (60 elever) som har angett att de har fått hjälp från skolan mot mobbning. Bland 

dem som har blivit utsatta för mobbning i hög grad så har 34 procent (76 elever) angett att de 

har fått hjälp från skolan mot detta. Med andra ord är det endast 136 elever av totalt 9026 som 

har fått hjälp från skolan till följd av att de är mobbade. R2-värdet är fortfarande 0,12 och 

innebär således att inkluderandet av variabeln hjälp mot mobbning inte ökar modellens 

prediktionsförmåga för psykosomatisk hälsa.  

 

I den tredje modellen inkluderas lärarstöd som uppvisar ett positivt samband med 

psykosomatisk hälsa. R2-värdet är dock fortfarande 0,12 vilket innebär att variabeln inte 

förbättrar modellens prediktionsförmåga för den psykosomatiska hälsan. I denna modell 

minskar också effekten av hjälp mot mobbning något och blir insignifikant. Detta beror 

förmodligen på att variabeln hjälp mot mobbning till viss del fångade upp effekten av 

lärarstöd i modell 2. En bidragande orsak till insignifikansen kan även vara att det är relativt 

få individer i denna grupp. Kön och mobbningsgrad är fortfarande signifikanta på 1-

promillenivån. 

 

Slutligen inkluderas i modell 4 variablerna pratar med mamma, pratar med pappa och 

fritidsaktiviteter med föräldrar. Samtliga av dessa variabler uppvisar ett positivt samband med 

psykosomatisk hälsa. Detta innebär därmed att elever med goda föräldrarelationer har en 

bättre psykosomatisk hälsa jämfört med elever som står utan detta. Fritidsaktiviteter med 

föräldrar är den variabel som uppvisar det starkaste sambandet med psykosomatisk hälsa med 

ett koefficientvärde på 0,96. R2-värdet ökar här upp till 0,15 vilket innebär att dessa tre 

variabler förbättrar modellens prediktionsförmåga ytterligare något. Koefficientvärdena för 

mobbningsgrad i denna modell sjunker ytterligare något, vilket kan tolkas i termer av att goda 

föräldrarelationer i viss mån verkar kunna kompensera för de negativa hälsokonsekvenserna 

av att vara utsatt för mobbning i skolan. Samtliga variabler i modellen förutom hjälp mot 

mobbning är dessutom signifikanta på 1-promillenivån. 
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Testet av interaktion mellan mobbning/socialt stöd på hälsan ger inget signifikant resultat för 

någon av interaktionsvariablerna. Detta resultat var inte oväntat eftersom estimaten för 

mobbning endast sjunker marginellt när man kontrollerar för stöd.  

 

Från den slutgiltiga modellen kan följande sammanfattning ges: Att ha varit utsatt för 

mobbning har en negativ effekt på den psykosomatiska hälsan vilken ökar med graden av 

mobbning. Elever som mindre frekvent har utsatts för mobbning har ett genomsnittligt värde 

på hälsoindexet som 2,45 enheter lägre jämfört med elever som inte varit utsatta. Elever som 

mer frekvent har utsatts för mobbning har i sin tur ett genomsnittligt värde på hälsoindexet 

som är 3,48 enheter lägre jämfört med elever som inte varit utsatta för mobbning. De elever 

som känner lärarstöd, pratar med mamma, pratar med pappa och ägnar sig åt fritidsaktiviteter 

med sina föräldrar uppger en bättre psykosomatisk hälsa jämfört med de elever som inte gör 

detta. Hjälp mot mobbning uppvisar ett positivt samband med psykosomatisk hälsa, vilket kan 

tolkas i termer av att mobbade elever som har fått hjälp från skolan mot detta har en bättre 

psykosomatisk hälsa jämfört med elever som inte har fått hjälp. I denna sista modell är detta 

resultat dock inte signifikant vilket innebär att risken för att detta resultat har uppkommit 

genom slumpen är för stort för man ska kunna lita på det. 

5.2.3 Könsskillnader 

Den tredje frågeställningen handlar om huruvida det finns några könsskillnader beträffande de 

frågeställningar som formulerades. I syfte att besvara detta redovisas i tabell 4 nedan 

modellen med mobbningsgrad samt indikatorerna på skolstöd och föräldrarelationer fördelat 

på pojkar och flickor. Även om interaktionstermerna inte var signifikant i tabell 3, så testades 

för säkerhets skull även för interaktion i denna modell. Interaktionen var som förmodat inte 

signifikant och redovisas inte i tabellen.   
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Tabell 4 OLS multipel regressionsanalys för flickor och pojkar. Slutgiltig modell  
med den oberoende variabeln mobbningsgrad, variabler för skolstöd och  
föräldrarelationer samt den beroende variabeln psykosomatisk hälsa.   
Ostandardiserade betakoefficienter. 

 Pojkar 
(n=4579)

Flickor 
(n=4447) 

Mobbningsgrad 
Inte mobbad 
Mobbad, lägre grad 
Mobbad, hög grad 

 

0 
-2,97*** 
-3,67*** 

 

0 
-2,00*** 
-3,28*** 

Skolstöd   

Ej hjälp mot mobbning 
Hjälp mot mobbning 

0 
0,44 

0 
0,68 

Ej lärarstöd 
Lärarstöd 

0 
0,51*** 

0 
0,50*** 

Föräldrarelationer   

Pratar inte med mamma 
Pratar med mamma 

0 
0,32* 

0 
0,84*** 

Pratar inte med pappa 
Pratar med pappa 

0 
0,39* 

0 
0,56*** 

Inga fritidsaktiviteter med föräldrar 
Fritidsaktiviteter med föräldrar 

0 
0,75*** 

0 
1,13*** 

R2 0,05 0,06 
* p< ,05. ** p< ,01. *** p< ,001. 
 

Mobbning förefaller ha en starkare negativ effekt på den psykosomatiska hälsan för pojkar 

jämfört med flickor. Man ser att pojkar som har utsatts för mobbning i lägre grad har ett värde 

på hälsoindexet som i genomsnitt är 2,97 enheter lägre jämfört med pojkar som inte varit 

mobbade. Motsvarande värde för flickorna är 2 enheter. Bland pojkarna som varit mobbade i 

hög grad så är värdet på hälsoindexet i genomsnitt 3,67 enheter lägre jämfört med pojkar som 

inte varit utsatta, medan motsvarande värde bland flickorna uppgår till 3,28. Samtliga värden 

är dessutom signifikanta på 1-promillenivån.  

 

Vad gäller skolstöd så är hjälp mot mobbning i likhet med modellen i tabell 4 inte signifikant 

för varken pojkar eller flickor. Lärarstöd är däremot signifikant på 1-promillenivån och 

uppvisar ett positivt samband med psykosomatisk hälsa med i stort sett samma styrka för både 

pojkar (0,51) och flickor (0,50). 

 

Samtliga indikatorer på föräldrarelationen uppvisar ett starkare positivt samband med 

psykosomatisk hälsa för flickor jämfört med pojkar. Detta kan tolkas som att en god 
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föräldrarelation har en större betydelse för flickors än för pojkars psykosomatiska hälsa. I 

likhet med analysen i tabell 3 så fortsätter aspekten fritidsaktiviteter med föräldrar att uppvisa 

den starkaste korrelationen med psykosomatisk hälsa även i denna könsuppdelade analys. 

Detta innebär således att denna indikator har störst positiv koppling till hälsan för både pojkar 

och flickor. Av indikatorerna på föräldrarelationer så är samtliga värden signifikanta på 1-

promillnivån bland flickorna. Bland pojkarna är endast indikatorn fritidsaktiviteter med 

föräldrar signifikant på 1-promillenivån medan pratar med mamma/pappa är signifikanta på 5-

procentnivån. R2-värdena i denna modell är betydligt lägre jämfört med modellen i tabell 3 

ovan. Anledningen till detta är att kön i sig har ett stort förklaringsvärde på den 

psykosomatiska hälsan, varför R2-värdet minskar när man här inte kontrollerar för kön. 
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6. Diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka mobbningens inverkan på den 

psykosomatiska hälsan. Syftet har också varit att studera det sociala stödets betydelse för ett 

eventuellt samband mellan mobbning och ohälsa. De frågeställningar som formulerades kring 

dessa syften har dels gällt huruvida mobbade elever upplever en sämre psykosomatisk hälsa 

jämfört med elever som inte är utsatta för mobbning.  Dessutom ställdes frågan om resultaten 

tyder på att socialt stöd i form av goda föräldrarelationer och/eller skolstöd fungerar som 

buffert mot eventuella negativa hälsokonsekvenser till följd av mobbning. Utöver detta har 

eventuella könsskillnader rörande de två frågeställningar uppmärksammats. 

 

Då mobbning får betraktas som en oerhört stressfull situation för den utsatte har det sociala 

stödets inverkan på hälsan studerats utifrån ”Buffertteorin”. Enligt denna teori verkar socialt 

stöd som prevention mot ohälsa endast eller huvudsakligen då en person utsätts för stress 

(Cohen & Wills, 1985). Som en kontrast till denna teori finns ”Direkt-effekt teorin”. Denna 

säger att sociala resurser kan ha en allmänt positiv inverkan på hälsa och välmående oavsett 

om en person är utsatt för stress eller inte (ibid.).  

 

Resultatet från regressionsanalysen visar att mobbning har en tydlig och gradvis ökad negativ 

effekt på den psykosomatiska hälsan för både pojkar och flickor. Detta innebär att när graden 

av mobbning ökar så ökar även den psykosomatiska ohälsan. Gällande frågeställningen om 

huruvida mobbade elever har en sämre psykosomatisk hälsa jämfört med elever som inte är 

mobbade så visar denna studie att så är fallet. Detta är ett resultat som är samstämmigt med 

tidigare studier på området (Bond m.fl. 2001; Kaltiala-Heino m.fl. 1999; Modin, 2008). 

Resultaten tyder också på att mobbning har en mer negativa inverkan på hälsan bland pojkar 

än bland flickor.  

 

Buffertteorin innebär i detta fall att socialt stöd ger en positiv effekt på den psykosomatiska 

hälsan för mobbade elever utöver en eventuell direkt effekt av socialt stöd. Detta testades 

genom interaktionstermer för mobbning/socialt stöd på hälsoindexet. Teorin får dock inget 

stöd eftersom ingen av interaktionstermerna var signifikanta. Resultaten visar därmed inte på 

att socialt stöd fungerar som buffert mot psykosomatisk ohälsa vid mobbning. 
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I likhet med flera tidigare studier (Konu m.fl, 2002; Baldry, 2004; Rigby, 2000; Thoits, 1984) 

ger resultaten däremot stöd för ”direkt-effektteorin”, eftersom socialt stöd tycks ha en direkt 

positiv effekt på den psykosomatiska hälsan. Den direkta effekten av socialt stöd kan ses 

genom att samtliga aspekter av socialt stöd uppvisar ett positivt samband med hälsoutfallet i 

regressionsanalysen. Stöd i form av hjälp mot mobbning är dock inte signifikant när lärarstöd 

inkluderas i modellen. Som nämndes tidigare beror detta troligtvis på att hjälp mot mobbning 

till viss del fångar upp effekten av lärarstöd i modellen där lärarstöd inte ingår samt att det är 

relativt få respondenter som ingår i denna grupp. Den direkt positiva effekten av socialt stöd 

innebär därmed att mobbade elever som har detta stöd har en bättre psykosomatisk hälsa 

jämfört med mobbade elever som står utan stöd.  

 

Sammantaget kan man säga att goda relationer med föräldrarna verkar vara en viktigare faktor 

för en god psykosomatisk hälsa jämfört med skolstöd. Detta är något som belyser vikten av att 

ha en god kontakt med sina föräldrar. Fritidsaktiviteter med föräldrar är den form av socialt 

stöd som tycks vara viktigast för den psykosomatiska hälsan, både när man ser till hela 

undersökningsgruppen och när man tittar på pojkar och flickor separat.  

 

Resultaten tyder också på att det sociala stödet kan ha större betydelse för den 

psykosomatiska hälsan för flickor än för pojkar. Detta kommer sig av att samtliga aspekter 

förutom lärarstöd uppvisar ett starkare positivt samband med psykosomatisk hälsa bland 

flickorna jämfört med pojkarna. Med avseende på hälsan kan därmed mobbade flickor antas 

ha större nytta av socialt stöd jämfört med mobbade pojkar. Bland pojkarna tycks det vara 

viktigare för hälsan att kunna prata med pappa om bekymmer jämfört med att prata med 

mamma. Bland flickorna å andra sidan tycks det ge en mer gynnsam hälsoeffekt genom att 

prata med mamma jämfört med att prata med pappa.  

 

Som tidigare sagts så är det viktigt att påpeka att något kausalt samband inte kan påvisas 

eftersom studien baseras på tvärsnittsdata. Man kan därför inte med säkerhet avgöra om det är 

det sociala stödet som bidrar till en bättre psykosomatisk hälsa eller tvärtom. Det är möjligt att 

en person som mår dåligt drar sig undan från andra människor och därför har ett sämre socialt 

stöd. För att med större säkerhet avgöra om det råder ett kausalt samband mellan socialt stöd 

och psykosomatisk hälsa kan en longitudinell studie vara till hjälp. Detta är en metod som 

enligt många stärker förmågan till att avgöra eventuell kausalitet (Bryman, 2002).  Trots 

osäkerheten kring ett eventuellt kausalt samband så ger resultaten i studien en indikation om 
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betydelsen av socialt stöd i allmänhet, och goda föräldrarelationer i synnerhet för mobbade 

ungdomar.  

 

Resultatet om det sociala stödets betydelse för hälsan inviterar till att i framtiden undersöka 

om, och i så fall vilka ytterligare aspekter av socialt stöd och sociala relationer, som bidrar till 

att skydda mot negativa hälsoeffekter till följd av mobbning. Faktorer som relationer till 

vänner och en meningsfull fritid kan vara sådant som spelar in. Man får inte glömma att 

respondenterna i denna undersökning befinner sig i en ålder då man är på väg att frigöra sig 

från sina föräldrar, varför kontakten med föräldrarna av naturliga skäl många gånger inte är 

den bästa. Det kanske är vanligare att man pratar med vänner eller syskon och att denna typ 

av socialt stöd har en minst lika positiv effekt på hälsan som goda föräldrarelationer. Hjälp 

mot mobbning uppvisade inget signifikant resultat i den slutgiltiga modellen, vilket 

förmodligen beror på att variabeln fångar upp effekten av lärarstöd samt det låga antalet 

elever i denna grupp. Betydelsen av detta stöd är därför intressant att studera då tillräckligt 

stort underlag finns. Effekten av detta slags stöd utreds kanske bäst i en studie som inriktar sig 

på de antimobbningsprogram som finns att tillgå.  

 

Fyndet att mobbning tycks ha ett starkare samband med psykosomatiska besvär för pojkar än 

för flickor är intressant och något oväntad. Detta eftersom en del tidigare studier har visat att 

mobbade flickor uppger sig må sämre än mobbade pojkar (Bond m.fl. 2001; Rigby, 2000). 

Detta ger incitament till fortsatta studier på området. Är det möjligen så att olika 

mobbningsmetoder inverkar olika på graden av hälsobesvär, och att resultat likt detta kan bero 

på att det sätt på vilket mobbningen tar sig uttryck har förändrats för något eller båda könen? 

Det kan exempelvis vara så att mobbning av mer psykisk karaktär påverkar hälsan mer 

negativt än fysisk mobbning, och att pojkar idag jämfört med tidigare är mer utsatta för 

mobbning av psykiskt slag.  

 

Framtida studier bör även inrikta sig på att titta mer på vilka eventuella hälsokonsekvenser 

som mobbning kan medföra längre fram i livet. Detta med tanke på att Olweus (1993) fann att 

pojkar som var mobbade i skolåldern upplevde en högre grad av låg självkänsla och 

depression i 20-årsåldern. Tidigare studier har även visat att elever som mobbar andra också 

mår dåligt och ibland även rapporterar sämre hälsa än mobbade personer (Forero m.fl. 1999; 

Kaltiala-Heino m.fl. 1999). Därför är framtida studier likt denna men som berör personer som 
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mobbar andra av stort intresse. Tankar kring detta är också om man möjligtvis mobbar andra 

för att man mår dåligt och att mobbningshandlingen är ett försök till att må bättre.  

 

Trots det betydelsefulla arbetet med att mildra de negativa konsekvenserna av mobbning så 

består dock det viktigaste i att arbeta förebyggande för att i största möjliga mån begränsa 

mobbningen. Det är naturligtvis så att det ultimata vore om problematiken aldrig behöver 

uppstå. För detta ändamål finns bl.a. ett antal utarbetade antimobbningsprogram som används 

på våra skolor.  
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