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MOBBNINGENS KONSEKVENSER PÅ FÖRMÅGAN TILL 

KORREKT ANSIKTSTOLKNING * 

 

Jenny Knutsson 

 

 

Ansiktstolkning är en viktig del av den ickeverbala kommunikationen 

mellan människor. Resultat från tidigare studier har visat att förmågan 

till korrekt ansiktstolkning påverkas av det psykiska välmåendet samt 

av tidigare livserfarenheter. Syftet med denna studie var att undersöka 

om det fanns något samband mellan tidigare erfarenheter av mobbning 

och förmågan till korrekt ansiktstolkning. Ett explorativt syfte var 

även att undersöka eventuella samband mellan mobbning och nedsatt 

psykiskt välmående. Studien var kvantitativ, genomfördes på 

gymnasieelever, och innefattade en mobbningsenkät, ett 

ansiktstolkningstest, SSP och BDI-II. Resultaten visade att det för 

kvinnor fanns ett signifikant samband mellan utsatthet för direkt 

mobbning och nedsatt förmåga att tolka emotionella ansikten korrekt. 

Att ha varit utsatt för mobbning visade även signifikanta samband 

med nedsatt psykiskt välmående. Studiens resultat stämmer delvis 

överens med tidigare forskning inom området. Dock krävs vidare 

studier rörande sambandet mellan mobbning och ansiktstolkning. 

 

 

Mobbning är ett ämne som är ständigt aktuellt i alla sammanhang där arbete eller 

samvaro i grupp förekommer. Fenomenet finns världen över på samhällets alla nivåer 

och det är uppskattningsvis lika vanligt, om ej lika uppmärksammat, inom alla 

åldersgrupper (AV & SCB, 2007; Olweus, 1999; SCB, 2008). Mobbning är inte något 

nytt fenomen och detsamma gäller för de faktorer och gruppfenomen som orsakar 

mobbning. För att använda gruppsykologiska termer går mobbning bland annat att 

härleda till vigrupp- och degruppstänkande, främlingsrädsla, social smitta och 

deindividualisering (Igra, 2005; Lalander & Johansson 2002; Olweus, 1999; Passer & 

Smith, 2004). Det går, för att hårddra detta resonemang, säga att de mekanismer som 

funnits närvarande vid start och vidmakthållande av flera världshistoriskt viktiga krig är 

de samma, om än i större skala, som de som används för att rättfärdiga utfrysning och 

förnedring av människor på arbetsplatser och skolor idag. Detta bör ge en bild av hur 

allmänmänskliga och historiskt välgrundade dessa mekanismer är hos människor som 

lever och arbetar i grupp. För att minska förekomsten av mobbning i samhället krävs 

kunskap om dessa mekanismer, såväl som kunskap om möjliga åtgärder då 

mobbningens kugghjul redan börjat snurra.  

 

Ytterligare kunskap som är nödvändig är mobbningens konsekvenser på den mobbades 

psykiska välmående och fortsatta liv. Ur detta perspektiv är det intressant att lyfta fram 

och undersöka de aspekter som kan tänkas ha samband med mobbning, vilket innefattar 

allt från nedsatt psykiskt välmående och förhöjd stressnivå, till sociala svårigheter där 

även förmågan till ansiktstolkning kan tänkas spela en roll. I teoriöversikten nedan lyfts 

flera av dessa aspekter fram och kopplas till aktuell forskning. Viktigt att beröra och 
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motivera redan här är dock den föreliggande studiens fokus på förmågan till korrekt 

ansiktstolkning. Det finns flera tidigare studier som undersöker hur förmågan till 

korrekt ansiktstolkning hänger samman med processer i hjärnan, huruvida förmågan 

påverkas av tidigare erfarenheter, samt vilken betydelse denna förmåga har i det sociala 

samspelet mellan människor (Betty & Taylor, 2003; Gibb, Schofield & Coles, 2009; 

Thomas, De Bellis, Graham, & LaBar, 2007; Venn, Watson, Gallagher & Young, 

2006). Venn et al. (2006) menar att förståelse av den ickeverbala kommunikationen, 

vilket även innefattar förmågan till ansiktstolkning, är central i interaktionen mellan 

människor. Utan denna förståelse är det svårare att anpassa sig till omgivningen, avläsa 

människors sinnesstämning samt förutsäga människors intentioner och beteende (Venn 

et al., 2006). Flera studier visar vidare att negativa erfarenheter i barndomen, framför 

allt utsatthet och trauma i hemmiljön, kan leda till att förmågan att tolka ansikten blir 

nedsatt (Gibb, 2009; Pollak, Cicchetti, Hornung, & Reed, 2000; Pollak, 2003). I och 

med resultaten i dessa studier är det av vikt att även undersöka huruvida mobbning får 

konsekvenser på förmågan till ansiktstolkning. Detta är inte enbart intressant på grund 

av att mobbning, som nämnt ovan, är ett vida spritt fenomen i samhället (AV & SCB, 

2007; Olweus, 1999; SCB, 2008). Det är även intressant då förmågan till 

ansiktstolkning har visat sig spela en viktig roll i samspelet mellan människor, och 

nedsättningar i denna förmåga kan få effekter på en individs fortsatta liv som social 

varelse (Betty & Taylor, 2003; Gibb et al., 2009; Pollak et al., 2000; Thomas et al., 

2007; Venn et al., 2006).  

 

Nedan följer en teoretisk översikt av mobbning där både definition, prevalens, orsaker 

och konsekvenser lyfts upp i ljuset av aktuella och relevanta studier. Därefter följer en 

kortare introduktion till ansiktstolkning, dess betydelse för den sociala interaktionen 

mellan människor, hur brister i denna förmåga kan påverka det sociala samspelet, samt 

samband studier funnit mellan ansiktstolkning och nedsatt psykiskt välmående.   

 

Mobbning – en teoretisk översikt 

 

Definition. 

En vedertagen definition av mobbning är när en eller flera personer vid upprepade 

tillfällen och under en viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot 

någon som har svårt att försvara sig (Olweus, 1999). Denna definition innefattar såväl 

direkt mobbning i form av fysiska (sparkar och slag) och verbala (glåpord och hån) 

trakasserier, som indirekt mobbning i form av utfrysning och social isolering. För att 

kallas mobbning ska trakasserierna pågå under en längre tid och ske vid upprepade 

tillfällen. Det ska också finnas en obalans mellan den som mobbar och den som blir 

mobbad, antingen genom att mobbaren är fysiskt starkare eller att flera personer går 

ihop och mobbar en person. I och med denna obalans får den mobbade svårt att försvara 

sig och blir i många fall hjälplös inför mobbarna (Olweus, 1999).  

 

Prevalens. 

I Statistiska Centralbyråns undersökning (2008) Barn om krav, läxor och relationer i 

skolan 2007/08 intervjuades 1170 flickor och 1110 pojkar i åldrarna 10-18 år om sin 

skolsituation och sina relationer till jämnåriga. Denna undersökning visade att lika stor 

andel flickor som pojkar, i genomsnitt cirka 8 % i respektive grupp, upplevde sig bli 

retade och hånade av andra elever minst en gång i månaden. Översatt i antal innebar 
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detta att närmare 180 av 2200 barn och ungdomar upplevde sig vara utsatta för direkt 

mobbning. Siffrorna för samma grupp vad gällde indirekt mobbning, kännetecknad av 

utfrysning och utanförskap, var cirka 3% för flickor respektive pojkar. Både 

upplevelserna av direkt och indirekt mobbning var vanligast förekommande bland de 

yngre barnen, i åldersspannet 10 till 12 år, och avtog sedan med ökande ålder (SCB, 

2008). Trots denna minskning i mobbningsprevalens med ökande ålder så visade 

emellertid även undersökningar i arbetslivet höga siffror vad gällde hur stor andel 

anställda som kände sig mobbade på arbetet. Arbetsmiljöverket kom i sin undersökning 

Arbetsmiljön 2007 (2008) fram till att cirka 8 % av dem som varit sysselsatta i Sverige 

under år 2007, närmare 4,5 miljoner människor, någon gång under det aktuella året 

upplevt att de varit utsatta för mobbning av sina arbetskamrater eller chefer. Dessa 

siffror baserades på ett urval av drygt 12 500 personer. Undersökning visade därmed 

tydligt att problemet med mobbning fortfarande var aktuellt även utanför skolans värld, 

om än i nya och mer sofistikerade former. Vidare visade undersökningen dock att 

förekomsten av mobbning på arbetsplatser runt om i Sverige hade reducerats i 

jämförelse med tidigare års undersökningar (AV & SCB, 2008). Även det psykosociala 

klimatet på arbetsplatserna i studien uppgavs ha förbättrats både vad gällde stöd och 

uppmuntran bland kollegor och chefer.  

 

Orsaker till mobbning 

 

Vi- och degrupper. 

Det finns flera möjliga orsaker till mobbning, av vilka många kan knytas till olika 

former av grupprocesser. Bland annat är fenomenet vi- och de-grupp av värde att lyfta 

fram i detta sammanhang. Vi- och de-grupp syftar på gruppers tendens att upphöja sig 

själva genom att förminska och trycka ned grupper runt omkring sig. Den egna gruppen 

betecknas vi-gruppen och är en grupp med enbart positiva och, för gruppens 

medlemmar, välkända attribut. Grupper denna vi-grupp vill ta avstånd ifrån blir de-

grupper. Det byggs en tydlig gräns mellan den egna vi-gruppen och de utomstående 

grupperna, framför allt på grund av att vi-gruppen upphöjer sig själv och nedvärderar 

grupperna runt omkring. Ju mer vi-gruppen trycker ned de-grupperna desto högre status 

får vi-gruppen och desto starkare gemenskap skapas mellan dess medlemmar (Lalander 

& Johansson, 2002). Dessa mekanismer går även att utläsa vid mobbning, där enskilda 

personer eller grupper trycks ned för att förstärka andra personers eller gruppers status, 

självkänsla, trygghet och gemenskap. Christina Salmivalli (2010) skriver i sin 

litteraturöversikt av mobbning i grupp, att det finns ett visst stöd för antagandet att 

mobbare drivs av jakten på högre status, respekt och dominans.  

 

Främlingsrädsla. 

I boken Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet (Igra, 2005) benämns ”misstron 

och hatet mot främlingen” (s. 25). För att fortsätta i grupptermer kan detta främlingshat 

beskrivas som att en person som kommer utifrån och inte tillhör vi-gruppen, ses som ett 

hot mot gruppens gemenskap. Igra (2005) beskriver att denna främling därmed blir en 

provocerande faktor som enbart med sin närvaro påminner gruppens medlemmar om sin 

egen osäkerhet och värnlöshet. Genom att främlingen väcker känslor som gruppens 

medlemmar inte vill kännas vid projiceras istället dessa känslor ut på främlingen som 

därmed blir en ”avstjälpningsplats för oönskade egna egenskaper” (s. 27). I och med 

detta blir även bemötandet av främlingen färgat av de negativa egenskaper främlingen 
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blir tilldelad. Vanligen kännetecknas bemötandet därför av likgiltighet såväl som förakt 

och hat. Att förlägga sina negativa egenskaper hos ”främlingen”, det vill säga hos den 

som inte självklart tillåts vara en del av den sociala gemenskapen, är ett 

allmänmänskligt sätt att reagera. Det är också denna form av reaktioner som ligger till 

grund för fenomen såsom nedvärdering och mobbning såväl som segregering och 

rasism (Igra, 2005). 

 

Social smitta, reducerade hämningar och deindividualisering. 

Även Olweus (1999, i Smith et al., 1999) hänvisar till grupprocesser när han beskriver 

orsaker till mobbningens uppkomst. Han beskriver bland annat en social smitta, en slags 

modellinlärning, där de aktiva mobbarna agerar modeller för de mer passiva och osäkra 

personerna i en grupp, vilket leder till att de ”smittas att deltaga” (Olweus, 1999). 

Ytterligare en mekanism Olweus beskriver är när de hämningarna som finns mot 

aggressivt beteende minskar. Detta tenderar att ske när ”modellen”, det vill säga den 

aktiva mobbaren, blir belönad för sin aggressivitet alternativt undgår bestraffning. 

Resultatet av detta blir att de passiva mobbarnas gränser vidgas vad gäller vilka 

aggressiva handlingar de kan acceptera (Olweus, 1999). En tredje gruppmekanism som 

Olweus (1999) beskriver är det faktum att upplevelsen av det personliga ansvaret 

minskar när människor mobbar i grupp. Detta kallas med andra ord för 

deindividualisering och innebär att individens upplevelse av anonymitet i gruppen, leder 

till ett ohämmat beteende. Individen beter sig därmed på ett sätt som den aldrig skulle 

göra om den var ensam (Passer & Smith, 2004).   

 

Mobbningsmetoder och kön. 

Majoriteten av den mobbningsforskning som bedrivits och bedrivs runt om i världen är 

koncentrerad på pojkar (Frisén, 2005). En naturlig följd av detta är att det finns 

betydligt mer tillgänglig kunskap vad gäller pojkar som mobbar och blir mobbade, än 

flickor i samma situation. Ann Frisén (2005) menar att den primära anledningen till att 

pojkar har premierats i denna forskning är att ”[…] de flesta studier som gjorts har varit 

inriktade på direkt mobbning, med tydliga verbala eller fysiska trakasserier, något som 

är vanligare bland pojkar.” (s. 479). Hon skriver vidare: ”Flickor som mobbar tycks mer 

än pojkar använda sig av indirekt mobbning som uteslutning och ryktesspridning.” (s. 

479). Denna påvisade skillnad i mobbningsmetoder mellan pojkar och flickor stöds 

bland annat av en studie om mobbning i amerikanska skolor (Wang, Iannotti, & Nansel, 

2009). Kanske leder denna skillnad i metoder även till att mobbningen får olika 

konsekvenser för pojkar respektive flickor? 

 

Konsekvenser av mobbning 

 

Mobbning och stress. 

Det finns en uppsjö av studier kring mobbningens konsekvenser, av vilka flera visar på 

signifikanta samband mellan mobbning och minskat psykiskt välmående (Fekkes, 

Pijpers, Fredriks, Vogels, & Verloove-Vanhorick, 2006; Kaltiala-Heino, Rimpelä, 

Rantanen, & Rimpelä, 2000; Lund et al., 2009; Rigby, 1998; Rigby, 1999). Fekkes et al. 

(2006) påvisade att mobbningens negativa konsekvenser på det psykiska välmåendet 

hörde ihop med den stress som upprepad och långvarig mobbning medförde. Denna 

teori fick stöd och vidareutvecklades av flera andra studier, bland annat Rigby (1998; 

Rigby, 2000) och Newman, Holden och Delville (2005). Både Rigby (1998; Rigby, 
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2000) och Newman et al. (2005) påtalade den stress och de konsekvenser som 

mobbning medförde, men lyfte även fram att denna stress, ur ett långtidsperspektiv, 

påverkade olika individer på olika sätt. Newman et al. (2005) konstaterade att en viktig 

modererande faktor för hur stressen påverkade individen var huruvida individen 

upplevde sig bli isolerad av mobbningen eller ej. De individer som upplevde sig ha ett 

fungerande socialt stöd, trots mobbningen, uppvisade färre stressymtom vid 

uppföljningsstudien (Newman et al., 2005). Det fanns inga märkbara skillnader mellan 

könen, utan både flickor och pojkar rapporterade flera stressymtom om de kände sig 

isolerade till följd av mobbningen, än om de ändå upplevde sig ha ett bra socialt stöd 

(Newman et al., 2005). Sammanfattningsvis visade ovanstående studier att de 

psykosociala konsekvenserna av mobbning hängde samman med den individuella 

upplevelsen av stress, som i sin tur modererades av det sociala stöd individen upplevde 

sig ha. Därmed blev de psykosociala konsekvenserna även olika för olika människor.  

 

Mobbning och nedsatt psykiskt välmående. 

Trots de individuella skillnaderna i mobbningens effekter är det viktigt att belysa några 

av de konsekvenser som mobbning genom upprepade studier visat sig medföra, 

alternativt ha starka samband med. Depression och ångest är några av de faktorer som 

visar starka samband med mobbning och som frekvent tas upp i mobbningsstudier 

(Kaltiala-Heino, Fröjd, & Marttunen, 2010, Kaltiala-Heino et al., 2000; Rigby, 1998; 

Rigby 1999; Rigby 2000; Lund et al., 2009; Klomek et al., 2008). Rigby (1998) fann i 

sin studie att barn som hade utsatts för mobbning uppvisade signifikant högre nivåer av 

ångest, depression, somatiska symptom och sociala svårigheter jämfört med barn som ej 

blivit utsatta för mobbning. Även Kaltiala-Heino et al. (2000) samt Fekkes et al. (2006) 

fann i sina respektive studier att barn som fallit offer för mobbning oftare än andra barn 

uppvisade psykosomatiska symtom, ångest och depression. Ytterligare en studie av 

Rigby (1999) fann förutom liknande resultat även könsskillnader vad gällde 

mobbningens konsekvenser. Flickor som blev mobbade uppvisade vanligen ångest, 

fysiska besvär samt svårigheter i sociala sammanhang, medan pojkar i regel endast 

mådde fysiskt dåligt och uppvisade somatiska symtom.  

 

Kaltiala-Heino et al. (2000; Kaltiala-Heino et al., 2010) påvisade i sin studie resultat 

som indikerade att inblandning i mobbning, oavsett roll, ledde till ökad risk för psykisk 

ohälsa och depression. I denna studie var det lika vanligt för mobbare och mobbade att 

må psykiskt dåligt, och i flera fall mådde mobbarna betydligt sämre än de mobbade 

(Kaltiala-Heino et al., 2000). Detta överensstämde med en studie av Jankauskiene, 

Kardelis, Sukys och Kardeliene (2008), där resultaten visade att de som var inblandade i 

mobbning överlag, var mer olyckliga och hade lägre självkänsla än de som inte var 

inblandade.  Båda ovan nämnda studiers resultat backades delvis även upp av resultaten 

i Rigbys studie (1998). Dessa resultat pekade på att pojkar som mobbade andra, mådde 

lika dåligt psykiskt som pojkar som blev mobbade. Hos flickorna mådde dock 

mobbarna betydligt bättre än offren (Rigby, 1998). Ytterligare en studie pekade på att 

unga pojkar som aktivt mobbade andra elever löpte hög risk för att utveckla svår 

depression senare i livet (Klomek et al., 2008). Kaltiala-Heino et al. (2000) drog 

avslutningsvis slutsatsen att alla former av inblandning i mobbning var starkt 

sammankopplade med psykisk ohälsa, och att mobbning kunde ses som en indikator på 

barn som mår dåligt.  
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Kausalitetsproblematik. 

Problemet med ovanstående tvärsnitt- och korrelationsstudiers resultat är svårigheten att 

bedöma kausalitet, det vill säga om människor mår psykiskt sämre av att bli utsatta för 

mobbning, eller om de blir utsatta för mobbning för att de redan mår psykiskt dåligt. En 

studie som lyfte just denna problematik var Fekkes et al. (2006). Resultatet från denna 

studie påvisade att barn som mobbades regelbundet under skolårets början löpte högre 

risk för att utveckla olika former av hälsorelaterade symtom såsom ångest och 

depression under året. Vidare fann emellertid Fekkes et al. (2006) även bevis för att 

barn som uppvisade depression eller ångest vid skolårets början löpte ökad risk att bli 

mobbade. Utifrån ovanstående resultat tycktes det därmed finnas två sidor av samma 

mynt, där å ena sidan barn som blev mobbade mådde dåligt och å andra sidan barn som 

mådde dåligt blev mobbade. Flera studier, inklusive Fekkes et al. (2006), gjorde även 

försök att förklara anledningen till detta till synes dubbelriktade samband. Varför barn 

som blev mobbade tenderade att må psykiskt sämre än andra barn, förklarades bland 

annat med den ihållande stress som mobbningen kunde tänkas medföra (Fekkes et al., 

2006; Newman et al., 2005). Det motsatta sambandet förklarades istället med att barn 

som mådde psykiskt dåligt möjligen kunde uppfattas som mer sårbara och mindre 

benägna att försvara sig jämfört med andra barn. På grund av detta kunde dessa barn 

tänkas bli enkla måltavlor för mobbare (Ribgy, 1998; Kaltiala-Heino et al., 2000; 

Fekkes et al., 2006,). En studie som dock skilde sig från de ovan nämnda fann inga 

signifikanta tendenser till att barn som mådde dåligt löpte större risk för att bli mobbade 

(Bond, Carlin, Thomas, Rubin, & Patton, 2001). 

 

Longitudinella studier. 

Flera longitudinella studier har genomförts för att försöka bestämma kausaliteten i 

sambandet mellan mobbning och nedsatt psykiskt välmående (Bond et al. 2001; Kim, 

Leventhal, Koh, Hubbard, & Boyce, 2006; Lund et al., 2009; Kumpulainen & Rasanen, 

2000; Rigby, 1999). Rigby (1999) gjorde bland annat ett försök i sin studie, genom att 

han tog hänsyn till försökspersonernas grundläggande psykiska hälsa, samt utförde 

regressionsanalyser på materialet. Dessa analyser visade på tydliga åldersskillnader vad 

gällde mobbningens effekter. Mobbning under senare delen av skoltiden visade inga 

tydliga effekter på försökspersonernas psykiska hälsa medan mobbning vid en tidig 

ålder kunde få ihållande negativa konsekvenser oberoende av försökspersonernas 

grundläggande psykiska hälsa (Rigby, 1999). Bond et al. (2001) visade genom sin 

longitudinella studie att en historia av få nära relationer samt upprepad och ihållande 

mobbning predicerade nedsatt psykiskt och emotionellt välmående bland tonåringar. 

Detta resultat var speciellt tydligt för kvinnor, och sambandet mellan mobbning och 

nedsatt välmående bestod även då författarna kontrollerade för sociala relationer samt 

andra bakomliggande och påverkande faktorer. Ytterligare en longitudinell studie, 

genomförd på män, uppvisade ett visst stöd för ovanstående resultat. Denna studie fann 

närmare bestämt indikationer på att mobbning skulle kunna vara en av flera bidragande 

psykosociala faktorer till utvecklandet av depression (Lund et al., 2009). De män som 

hade upplevt sig bli mobbade ofta och under en längre tidsperiod under skoltiden, 

uppvisade en signifikant högre risk för att bli diagnostiserade med depression i 

medelåldern, jämfört med de som aldrig hade blivit mobbade (Lund et al., 2009). Detta 

resultat kvarstod även då Lund et al. (2009) kontrollerade för social status och 

eventuella ärftliga aspekter relevanta för individernas psykiska välmående.  
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Sammanfattningsvis finns det många studier som påvisar samband mellan mobbning 

och nedsatt fysiskt och psykiskt välmående, samt ökade svårigheter i sociala situationer 

(Fekkes, Pijpers, Fredriks, Vogels, & Verloove-Vanhorick, 2006; Kaltiala-Heino, 

Rimpelä, Rantanen, & Rimpelä, 2000; Lund et al., 2009; Rigby, 1998; Rigby, 1999). 

Det finns även flera longitudinella studier som påvisar liknande samband och även visar 

belägg för att mobbning kan användas för att predicera nedsatt psykiskt välmående 

senare i livet (Bond et al. 2001; Lund et al., 2009; Rigby, 1999). Viktigt att framhålla är 

dock att det även finns studier som inte funnit några, alternativt svaga, samband mellan 

mobbning och nedsatt psykisk hälsa (Kim et al. 2006), samt studier som tydligt 

understrukit att mobbning inte som ensam faktor kan svara för nedsatt välmående och 

depression (Kumpulainen & Rasanen, 2000). 

 

Ansiktstolkning 

 

Ansiktstolkning och grundemotioner – en introduktion. 

Med utgångspunkt i evolutionsteorin var Charles Darwin (1872) en av de första som 

hävdade att det fanns vissa emotionella ansiktsuttryck som var medfödda, fundamentala 

och universella för alla människor. Ansiktstolkning och ickeverbal kommunikation har 

sedan dess varit i fokus för upprepade studier (Betty & Taylor, 2003; Ekman & Friesen, 

1971; Ekman, Levenson & Friesen, 1983; Gibb et al., 2009; Pollak et al., 2000; Thomas 

et al., 2007; Venn et al., 2006 m.fl.). Bland annat utfördes flera tvärkulturella studier på 

området för att undersöka och vidareutveckla Darwins påstående (1872) om universella 

ansiktsuttryck (Ekman & Friesen, 1971; Ekman et al., 1983). Dessa studier visade starkt 

stöd för Darwins hypotes (1872). Bland annat påvisade Ekman och Friesen (1971) att 

människor från hela världen, läskunniga likväl som ej läskunniga, kunde känna igen och 

skilja mellan emotionella ansikten som uttryckte ilska, avsmak, rädsla, glädje, sorg och 

överraskning. Detta gällde även för de människor som levde i isolerade stammar. Med 

tiden kom dessa sex emotioner att klassas som grundemotioner och blev vida 

accepterade runt om i världen. Gemensamt för dessa känslor var att de var universella 

då de kunde urskiljas från varandra genom specifika mönster av aktivitet i det autonoma 

nervsystemet, samt att speciella kombinationer av muskelaktivering i ansiktet hade 

utvecklats för varje känsla (Ekman, 1983). Utifrån dessa grundemotioners utmärkande 

egenskaper byggdes sedermera olika databaser av ansiktsuttryck upp, och test för 

ansiktstolkning och uppmärksamhet skapades (Ekman & Friesen, 1976; Matsumoto & 

Ekman, 1988; Tottenham et al., 2009). Det var med hjälp av några av dessa databaser 

som ansiktstolkningstestet i den aktuella studien skapades (Ekman & Friesen, 1976; 

Matsumoto & Ekman, 1988). 

 

Ansiktstolkningens roll i det sociala samspelet. 

Ansiktstolkning är en ytterst viktig aspekt i människors sociala samspel (Betty & 

Taylor, 2003; Gibb et al., 2009; Pollak et al., 2000; Thomas et al., 2007; Venn et al., 

2006). Ansiktsuttryck hör tillsammans med kroppsspråk till människans analoga 

kommunikation, vilket är en mycket betydelsefull del av den totala kommunikationen 

mellan människor (Håkon & Jensen, 2007). Denna form av kommunikation ger inte 

bara information om identitet, ålder och kön utan ger även information om en 

människas avsikter och känslor. Vidare är denna kommunikationsform allmänmänsklig 

och många gånger både snabbare och mer tydlig än den verbala kommunikationen 

(Batty & Taylor, 2003; Venn et al., 2006). Ekman (1992) menar att ansiktet möjligen är 
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den viktigaste källan när det gäller att skaffa information om andra människors 

sinnesstämning. Ansiktet ger, som nämnt ovan, även information om människors 

intentioner och gör det möjligt att till viss del förutsäga kommande beteenden (Venn et 

al., 2006). Uttrycket ”En blick säger mer än tusen ord” kan användas för att 

exemplifiera detta faktum. Därmed blir förmågan att tolka denna analoga 

kommunikation korrekt, och skilja mellan olika emotionella ansiktsuttryck, en 

nödvändig del i att förstå det sociala samspel som sker människor emellan på daglig 

basis (Gibb et al., 2009). Denna förmåga blir även nödvändig för att anpassa och 

koordinera sitt beteende till den sociala kontexten (Thomas et al., 2007).  

 

Studier visar att förmågan att tolka och uttrycka emotionella ickeverbala signaler, i 

synnerhet ansiktsuttryck, är relativt väletablerad redan i tidig ålder (Custrini & Feldman, 

1989). Fridlund, Ekman, och Oster (1987) menar vidare att barns förmåga fortsätter att 

utvecklas och förbättras fram till omkring tio års ålder, då den i det stora hela motsvarar 

förmågan hos en vuxen människa. Studier har dock visat att det finns stora individuella 

skillnader och även könsskillnader i denna förmåga till ickeverbal kommunikation 

(Custrini & Feldman, 1989). Kvinnor har visat en högre fallenhet både vad gäller att 

tolka och att uttrycka ickeverbala signaler såsom ansiktsuttryck och kroppsspråk (Hall, 

1984, refererat i Custrini & Feldman, 1989).  

 

Brister i förmågan till ansiktstolkning. 

Brister i förmågan till korrekt ansiktstolkning kan bland annat leda till svårigheter att 

passa in och känna sig bekväm i sociala sammanhang, svårigheter att initiera kontakt 

med nya människor samt svårigheter att förstå outtalade sociala normer och regler 

(Betty & Taylor, 2003; Pollak et al., 2000; Thomas et al., 2007; Venn et al., 2006). 

Vidare kan detta även leda till att individen får svårare att uttrycka sina egna känslor 

och intentioner och göra sig själv förstådd (Venn et al., 2006). I förlängningen kan en 

nedsättning i detta område medföra en tillbakadragenhet och en skygghet överlag i 

sociala situationer. Detta antagande får stöd av tidigare studier vilka visar på att en 

nedsatt förmåga till ansiktstolkning försvårar för individen att skapa och ingå i 

kamratrelationer (Feldman, Philippot, & Custrini, 1991; Monfries & Kafer, 1987). 

Människor med nedsatt förmåga till ansiktstolkning uppfattas även, i flera studier, som 

mindre populära än de med välutvecklad förmåga att tolka emotionella ansikten korrekt 

(Nowicki & Duke, 1994; Monfries & Kafer, 1987).  

 

Ansiktstolkning och nedsatt psykiskt välmående. 

Både depression och ångest, som i ovan nämnda studier (Kaltiala-Heino et al. 2010, 

2000; Rigby, 1998; Rigby, 1999; Rigby, 2000; Lund et al., 2009; Klomek et al., 2008) 

har visat starka samband med mobbning, har i sin tur visat sig ha konsekvenser på 

förmågan till ansiktstolkning. Depression kännetecknas bland annat av en selektiv 

informationsbearbetning både vad gäller uppmärksamhet, minne och perception (Beck, 

1976). Denna informationsbearbetning präglas vidare av en selektiv uppmärksamhet för 

negativ information, en tendens att ignorera eller inte ta till sig positiv information samt 

en benägenhet att uppfatta information som mer negativ än vad den egentligen är (Beck, 

1976). Flera studier inom depressionsområdet har observerat denna selektiva 

informationsbearbetnings effekt på förmågan till ansiktstolkning, samt på 

uppmärksamhet och minne för emotionella ansikten (Feinberg, Rifkin, Schaffer, & 

Walker, 1986; Gaebel & Wölwer, 1992; Joormann & Gotlib, 2007; Walker, McGuire, 
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& Bettes, 1984). Bland annat påvisade Feinberg et al. (1986) en bristande förmåga hos 

deprimerade människor att utföra korrekta tolkningar av emotionella ansikten. Detta 

överensstämde med tidigare forskning på området, exempelvis en studie av Walker et 

al. (1984), där författarna fann en nedsatt förmåga till bedömning av emotionella 

ansikten både för deprimerade och schizofrena människor. Det finns dock även studier 

som motsäger detta faktum, vilka ej finner några skillnader mellan deprimerade och 

icke-deprimerade människors sätt att tolka emotionella ansikten (Gaebel & Wölwer, 

1992). Även om åsikterna går isär något vad gäller depressionens effekt på förmågan att 

tolka och uppmärksamma emotionella ansikten, är den övergripande bilden ändå att 

depression har ett starkt samband med bristande förmåga att uppmärksamma, tolka och 

känna igen olika former av ansiktsuttryck. Detta kan antas hänga samman med 

depressiva människors selektiva uppmärksamhet för negativ information (Venn et al., 

2006). Vidare finns det även flera studier som visar liknande samband mellan ångest 

och bristande informationsbearbetning. 

 

En studie av Kim och Oh (2010) fann bland annat att stark ångest hade en negativ 

påverkan på förmågan att bearbeta och tolka emotionella ansikten. Yoon och Zinbarg 

(2007) observerade vidare att människor med stark social ångest hade en ökad tendens 

att tolka tvetydiga ansiktsuttryck som hotfulla. De fann även tecken på individer med 

social ångest hade en ökad benägenhet att tolka glada ansikten som hånfulla om de 

tidigare hade primats med hotfulla ansikten. De underströk dock att de sistnämnda 

resultaten var tolkade post hoc och att det därför krävdes att studien replikeras innan 

några slutsatser kunde dras (Yoon & Zinbarg, 2007). Ytterligare en studie 

sammankopplade ångest både med en initialt ökad uppmärksamhet för hotande och arga 

ansikten samt en efterföljande tendens att försöka undvika att bearbeta dessa intryck 

(Gamble & Rapee, 2008). 

 

Uppsatsens utgångspunkt 

Denna uppsats utgångspunkt är tvärsnittsstudien Reported History of Childhood Abuse 

and Young Adults' Information-Processing Biases for Facial Displays of Emotion (Gibb 

et al., 2009). Denna studie undersökte ungdomars tidigare erfarenheter av våld och 

övergrepp i hemmet och kopplade detta till deras förmåga att uppmärksamma och tolka 

emotionella ansiktsuttryck. Ungdomarna testades med ”The Childhood Trauma 

Questionnaire” (Bernstein, Stein, Newcomb, Walker, Pogge, Ahluvalia, et al., 2003, 

refererat i Gibb et al., 2009) för att undersöka deras erfarenheter av känslomässig, 

fysisk, och psykisk misshandel samt sexuella övergrepp. Vidare testades ungdomarna 

för depression och ångest med Beck Depression Inventory och Beck Anxiety Inventory. 

Förmågan till ansiktstolkning testades med ett egenhändigt sammansatt 

ansiktstolkningstest bestående av standardiserade bilder av Matsumoto och Ekman 

(1998, refererat i Gibb et al., 2009). Även ungdomarnas uppmärksamhetsbias för 

emotionella ansikten testades med Nim Stim Face Stimulus Set (Tottenham et al., 

2009). Författarna fann att de ungdomar som rapporterade negativa uppväxterfarenheter 

uppvisade både en selektiv uppmärksamhet gentemot aggressiva ansikten samt en ökad 

benägenhet att tolka ansikten som negativa (Gibb et al., 2009). Även om det utifrån 

denna tvärsnittsstudie var svårt att bedöma kausalitet, stämde resultaten överens med 

tidigare studier på området (Pollak et al., 2000; Pollak, 2003). Pollak et al. (2000) fann 

exempelvis även de att tidiga negativa uppväxterfarenheter fick effekter på förmågan till 

ansiktstolkning. De fann dock en skillnad mellan barn som blivit fysiskt misshandlade 
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och de som blivit försummade. De barn som farit illa genom fysisk misshandel i 

hemmet var duktiga på att urskilja olika typer av emotionella ansiktsuttryck, med 

särskild förmåga att urskilja de ansikten som uppvisade aggressivitet (Pollak et al., 

2000). Vidare visade dessa barn en ökad uppmärksamhet gentemot aggressiva ansikten 

och en nedsatt förmåga att rikta sin uppmärksamhet bort från dessa ansiktsuttryck 

(Pollak, 2003). Detta jämfördes sedan med barn som blivit försummade av sina 

föräldrar, vilka istället visade en bristande förmåga vad gällde att skilja mellan olika 

ansiktsuttryck. Dessa resultat pekade på att olika negativa erfarenheter får olika 

konsekvenser på den emotionella utvecklingen samt på förmågan att tolka 

omgivningens signaler (Pollak et al., 2000).  

 

Utifrån ovan nämnda studiers resultat (Gibb et al., 2009; Pollak et al., 2000; Pollak, 

2003) väcktes en fundering kring huruvida förmågan till ansiktstolkning även kunde 

påverkas av tidigare erfarenheter av mobbning. Det är troligt att erfarenheter av 

mobbning kan göra en individ mer uppmärksam på negativa signaler från omgivningen, 

däribland fientliga ansiktsuttryck och minspel. Detta för att individen i fråga, i utsatta 

situationer, ska kunna förbereda sig på vad som komma skall eller om möjligt hinna 

skydda sig själv. Pollak (2003) menar att det kan vara adaptivt för utsatta barn (eg. barn 

som blir fysiskt misshandlade) att utveckla en extra känslighet och uppmärksamhet 

inför aggressiva signaler, då det även möjliggör för barnet att minimera risken att råka 

illa ut. Om barnets situation senare förändras till det bättre kan den tidigare adaptiva 

vaksamheten bli maladaptiv och fortsätta att påverka barnets tolkningar av, och 

reaktioner på, människor i omvärlden negativt (Pollak, 2003). Det är även möjligt, 

utifrån ovan nämnda studie rörande försummade barns oförmåga till ansiktstolkning 

(Pollak et al., 2000), att barn som blir utfrusna och utstötta får svårare att tolka 

ansiktsuttryck än barn som ständigt tillåts vara delaktiga i det sociala samspelet.  

 

När effekterna av mobbning studeras och därmed tydliggörs är det möjligt att 

motivationen att arbeta mot minskad mobbning på arbetsplatser och i skolor ökar. Det 

är lättare att kämpa emot något, när det finns något tydligt att kämpa för. Att undersöka 

huruvida förmågan till ansiktstolkning kan påverkas av tidigare erfarenheter av 

mobbning, är en del i att försöka utöka förståelsen kring mobbningens efterverkningar. 

Om förmågan till ansiktstolkning påverkas av tidigare erfarenheter av mobbning kan 

detta även tänkas ha effekter på individens förmåga att känna sig bekväm och passa in i 

sociala sammanhang, och detta kan i sin tur få konsekvenser av stora proportioner för 

individens fortsatta liv som social varelse.  

 

 

Syfte och frågeställningar  

 

Syfte 

Med utgångspunkt från Gibb, Schofield och Coles ovannämnda studie (2009) var syftet 

med föreliggande studie att undersöka huruvida förmågan till ansiktstolkning 

påverkades av tidigare erfarenheter av mobbning, samt om det förelåg någon skillnad 

mellan könen i denna förmåga utifrån vetskap om tidigare mobbningserfarenheter. 

Tanken bakom eventuella könsskillnader grundades på tidigare studiers (Frisén, 2005; 

Wang et al., 2009) påvisade könsskillnader i mobbningsmetoder. Ett explorativt syfte 



 

 

11 

 

 

med uppsatsen var även att undersöka mobbningens eventuella konsekvenser på det 

psykiska välmåendet. 

 

Frågeställningar  

 

1. Går det utifrån vetskap om tidigare erfarenheter av mobbning, den så kallade 

”mobbningsvariabeln”, att predicera förmågan till ansiktstolkning bland 

ungdomar i åldern 18-19 år? 

 

2. Går det att finna några tydliga skillnader i förmågan till ansiktstolkning mellan 

män och kvinnor i åldern 18-19 år med tidigare erfarenheter av mobbning? 

 

3. Går det att påvisa samband mellan tidigare erfarenheter av mobbning och 

nedsatt psykiskt välmående och om så är fallet, finns det några könsskillnader i 

dessa samband? 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare  

En gymnasieskola i Stockholmsområdet kontaktades och ansvariga lärare för årskurs tre 

fick en inbjudan att låta sina klasser delta i studien. Studien presenterades som en 

möjlighet för eleverna att få bekanta sig med olika former av psykologiska test, mer 

specifikt ett ansiktstolkningstest, ett personlighetstest, samt två enkäter rörande tidigare 

erfarenheter samt grad av depressivitet. Vidare beskrevs även studiens fulla syfte för 

lärare såväl som elever och en ersättning, i form av återkoppling på personlighetstestet, 

erbjöds till alla elever som deltog i studien.  

 

Tre lärare med ansvar för fyra klasser anmälde intresse att delta i studien. Ett möte 

genomfördes vid vilket dessa berörda lärare fick mera information om studien, samt fick 

möjlighet att ställa frågor och boka tider för testning. Under testperioden uppvisade 

ytterligare en lärare intresse att delta, och även dennes klass bokades in för testning. 

Totalt deltog därmed fem klasser i studien, två klasser med naturvetenskaplig inriktning 

och tre klasser med samhällsvetenskaplig inriktning. I två av dessa klasser var kvinnor 

kraftigt överrepresenterade medan det i resterande tre klasser var något sånär jämlik 

könsfördelning. Det sammanlagda antalet elever i de fem klasserna var 142 stycken 

varav 97 var kvinnor och 45 var män. Vid testningstillfället för respektive klass 

underströks frivilligheten för deltagande både före och efter genomgången av 

testupplägget. Totalt 17 elever valde att inte delta i undersökningen. Vissa av dessa 

elever valde att inte komma till lektionen, medan ett fåtal elever valde att lämna 

klassrummet innan testets början. Dessa 17 elever räknades som bortfall. 

 

Sammanlagt testades 125 elever varav 87 stycken var kvinnor och 38 var män. Fem av 

dessa undersökningsdeltagare lämnade in ofullständiga test och även de räknades 

därmed som bortfall. Av dessa var fyra män och en kvinna. Det totala antalet 

undersökningsdeltagare vid de slutgiltiga analyserna var därmed 120 varav 71,7% var 

kvinnor och 28,3% var män (86 kvinnor, 34 män). Alla försökspersoner var mellan 18 

och 19 år gamla.   
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Apparatur och Material  

 

Swedish universities Scales of Personality (SSP). 

Swedish universities Scales of Personality är ett standardiserat personlighetstest baserat 

på Karolinska Scales of Personality (KSP) (Gustavsson, Bergman, Edman, Ekselius, 

von Knorring, & Linder, 2000). Det sistnämnda testet utvecklades från början för att 

mäta stabila personlighetsdrag, med särskilt fokus på de personlighetsdrag som ansågs 

ha en biologisk grund och starka samband med psykopatologi.  

 

SSP består av 13 skalor: (1) somatisk ångestbenägenhet, (2) psykisk ångestbenägenhet, 

(3) stresskänslighet (4) undergivenhet (5) bitterhet, (6) irritationsbenägenhet, (7) 

misstroende, (8) interpersonell distans, (9) impulsivitet, (10) äventyrslystnad, (11) social 

konformitet, (12) verbal aggressionsbenägenhet och (13) fysisk aggressionsbenägenhet. 

Totalt innehåller testet 91 items med 7 items i respektive skala. Varje item är utformat 

som ett påstående såsom ”Jag är alltid pigg på att pröva på nyheter.” eller ”Jag råkar lätt 

i gräl med folk som har en annan åsikt än jag.”. Varje påstående följs av fyra 

svarsalternativ som går från ”stämmer inte alls” (1 poäng) till ”stämmer precis” (4 

poäng). Skalpoängen beräknas genom att summera poängen från enskilda item inom 

respektive skala och sedan dividera denna summa med antalet ingående item i skalan. 

Det största möjliga antalet poäng per skala är 28 och det minsta antalet poäng per skala 

är 7. Testet uppvisar, efter utvärdering på en normativ urvalsgrupp (n=741), goda 

psykometriska egenskaper, med en intern reliabilitet (Cronbach’s α) på mellan 0,59 och 

0,84 samt ett inter-item korrelationsmedelvärde på mellan 0,17 och 0,43 (Gustavsson et 

al., 2000).  T-poäng är beräknade för respektive kön och data är även justerade mot 

ålder (Gustavsson et al., 2000).   

 

Beck Depression Inventory (BDI-II). 

Beck Depression Inventory (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979), är ett 

självskattningsformulär som används för att utvärdera graden av såväl fysiologiska som 

kognitiva symtom på depression hos vuxna och ungdomar (Beck et al., 1979). 

Formuläret består av 21 skalor, där varje skala innefattar fyra till sex items utformade 

som påståenden. Skalorna är baserade på diagnoskriterierna för depression enligt 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fjärde upplagan, DSM-IV 

(American Psychiatric Association, 1994). Svar ges genom att ringa in det påstående, i 

varje grupp, som bäst beskriver hur man vanligen känner sig. I en grupp kan det första 

påståendet exempelvis vara: ”Jag känner mig inte ledsen” och det sista ”Jag är så ledsen 

eller olycklig att jag inte står ut.”. Mellan dessa två motsatser finns påståenden som i 

ökande grad beskriver känslan av sorg. Det finns maximalt sex påståenden i varje 

grupp, numrerade från ett och uppåt, och varje svar kan ge mellan 0 och 3 poäng. 

Totalpoängen är summan av alla svar och en hög svarspoäng indikerar en högre grad av 

depression. BDI-II uppvisar en hög intern reliabilitet, med Cronbach’s α mellan 0,90 

(Osman, Downs, Barrios, Kopper, Gutierrez, & Chiros, 1997) och 0,93 (Beck et al., 

1979) och ett inter-item korrelationsmedelvärde på 0,30 (Osman et al., 1997). 

 

Enkät – Mobbning och tidigare negativa sociala erfarenheter. 

För att undersöka upplevd grad av mobbning användes en egenhändigt utvecklad enkät. 

Detta för att fokus i undersökningen låg på att mäta tidigare erfarenheter av mobbning 
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snarare än pågående upplevelser av mobbning, och de flesta befintliga enkäter 

undersökte det senare av de två. Enkäten skapades genom att sammanställa 45 items, 

utformade som påståenden, som alla på ett eller annat sätt kunde kopplas till mobbning. 

Som underlag användes Olweus mobbningsenkät (1996) samt Olweus (1999). Vidare 

delades de 45 påståendena in i fyra skalor: ”Fysisk Mobbning” (sparkar och slag), 

”Verbal Mobbning” (glåpord och öknamn), ”Psykisk Mobbning” (utfrysning och 

ryktesspridning) och ”Social Support” (vänskap och stöd). Svarsalternativen till denna 

enkät låg på en sjugradig skala som sträckte sig från ”aldrig” till ”mycket ofta”. Poäng 

beräknades genom att summera svarspoängen för alla ingående item i respektive skala. 

En pilotstudie utfördes med sammanlagt 84 studenter (69 kvinnor, 15 män) från 

psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Den interna reliabiliteten 

(Cronbach’s α) för pilotstudien låg mellan 0,88 och 0,95 medan inter-item 

korrelationsmedelvärdet låg mellan 0,58 och 0,65. Faktoranalys med PAF (Principal 

Axis Factoring) utfördes på materialet vilket sedermera ledde till att antalet skalor 

minskades ned från fyra till tre. De nya skalorna benämndes: ”Indirekt Mobbning”, 

”Direkt Mobbning” och ”Social Support”. Vidare minskades även antalet item ned från 

45 till 21. Ett item under skalan ”Indirekt Mobbning” var exempelvis formulerat på 

följande sätt: ”Andra människor har struntat i mig och låtsas som att jag inte fanns.”. 

Under skalan ”Direkt Mobbning” fanns item såsom: ”Jag har fått elaka kommentarer 

om mitt utseende eller mina kläder.”. Slutligen var item under skalan ”Social Support” 

formulerade i stil med: ”Jag har haft vänner som jag känt att jag kan lita på och prata 

med.”. I slutet av enkäten fanns en följdfråga som undersökte under vilken tidsperiod 

dessa upplevelser varit aktuella för försökspersonen, samt en plats för övriga 

kommentarer. Samma sjugradiga svarsskala samt poängsystem som i pilotstudien 

användes även i den nyutformade enkäten. För skalan ”Direkt mobbning” var 

minpoängen 11 och maxpoängen 77. För både ”Indirekt mobbning” och ”Social 

support” var minpoängen 5 och maxpoängen 35. 

 

Den interna reliabiliteten (Cronbach’s α) för de tre nya skalorna var: ”Indirekt 

Mobbning” α = 0,87; ”Direkt Mobbning” α = 0,92 och ”Social Support” α = 0,84. 

Vidare var inter-item korrelationsmedelvärdet för de tre skalorna: ”Indirekt Mobbning” 

0,58; ”Direkt Mobbning” 0,50 och ”Social support” 0,52. 

 

Ansiktstolkningstest. 

För att undersöka förmågan att tolka ansikten skapades ett ansiktstolkningstest utifrån 

ett standardiserat batteri av ansiktsuttryck (Ekman & Friesen, 1976; Matsumoto & 

Ekman, 1988). Förutom neutrala ansikten representerades i testet även fyra (glädje, 

sorg, ilska, rädsla) av de sex (glädje, sorg, ilska, rädsla, överraskning, avsmak) 

grundemotionerna beskrivna i Ekman och Friesen (1971). Detta urval av 

grundemotioner baserades till stor del på tidigare studier inom ansiktstolkningsområdet. 

Gibb et al. (2009) konstruerade bland annat ett test vilket innefattade bilder av arga, 

glada, ledsna och neutrala ansikten, medan två ytterligare studier (Graham, Devinsky & 

LaBar, 2007; Thomas et al., 2007) även valde att ha grundemotionen rädsla 

representerad i sitt test. Valet att endast inkludera fyra av sex grundemotioner i den 

aktuella studiens ansiktstolkningstest var även en medveten avgränsning med 

målsättning att få kortare testtider och smidigare databearbetning. Totalt bestod testet av 

20 svartvita ansiktsfotografier på två män och två kvinnor. Varje person deltog med fem 

bilder, en bild på vardera av de fyra grundemotionerna samt en neutral bild. Samtliga 
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bilder bearbetades i Adobe Photoshop CS2 innan de lades in i det slutgiltiga testet. Den 

bearbetning som gjordes innefattade att en oval mall lades runt varje ansikte för att 

skyla såväl hår och skägg som öron och hals. Detta för att flytta fokus från eventuella 

omoderna frisyrer och andra tänkbara störande detaljer, till att endast ligga på ögonbryn, 

ögon, näsa och mun. Denna bearbetning ligger i linje med en tidigare studie i 

ansiktstolkning genomförd av Graham et al. (2007). Vidare blandades de 20 bilderna 

slumpmässigt med hjälp av en slumpgenerator innan de lades in i testet, en bild per sida. 

Anledningen till att bilderna lades in på separata blad var för att 

undersökningsdeltagarna skulle få en möjlighet att tolka varje ansiktsuttryck för sig. 

Därmed minskade risken för påverkan och primning mellan de olika ansiktsuttrycken. 

Under varje ansiktsuttryck placerades slutligen sju svarsalternativ bestående av de sex 

grundemotionerna samt ett neutralt alternativ. Detta innebar att alla sex grundemotioner 

fanns representerade i svarsalternativen men endast fyra av dem fanns representerade i 

bilderna. Detta lämnade utrymme för friare tolkningar av ansiktsbilderna. Maxpoängen 

för detta test var 20 poäng, ett poäng för varje korrekt tolkat ansikte. 

 

     
          A.                   B.                   C.                 D.                  E. 

Figur 1. Exempel på ansiktsbilder efter bearbetning i Adobe Photoshop CS2: A. Neutral, B. 

Rädsla, C. Ilska, D. Sorg, E. Glädje. 

 

Procedur 

Undersökningen bestod av två delmoment: ett testbatteri och ett ansiktstolkningstest. 

Testbatteriet innefattade SSP, mobbningsenkäten och BDI, sammansatta i nämnd 

ordning och utdelade samtidigt. Både SSP och BDI användes för att urskilja eventuella 

confounders såsom depression och ångest, då dessa i tidigare studier (Feinberg et al., 

1986; Gaebel & Wölwer, 1992; Joormann & Gotlib, 2007; Kim & Oh, 2010; Yoon & 

Zinbarg, 2007) hade visat samband med nedsatt förmåga att tolka ansikten korrekt, samt 

ytterligare samband med en ökad uppmärksamhet för aggressiva ansikten. Ytterligare en 

anledning till att dessa test användes var för att undersöka huruvida det fanns några 

samband mellan mobbning och nedsatt psykiskt välmående. Ansiktstolkningstestet 

beskrivet ovan presenterades som ett separat test och delades ut antingen före eller efter 

att testbatteriet blivit ifyllt. Funktionen med detta test var enbart att kontrollera 

förmågan till korrekt ansiktstolkning utifrån normerade ansikten.  

 

Innan testningen genomfördes presenterades materialet för försökspersonerna 

tillsammans med en utförlig genomgång av vad varje test undersökte och hur respektive 

test skulle fyllas i. Försökspersonerna delades därefter in i två grupper, grupp A och 

grupp B. Grupp A fick börja med att fylla i ansiktstolkningstestet medan grupp B fick 

börja med testbatteriet. Tanken bakom denna uppdelning var att de två delmomenten i 

undersökningen möjligen skulle kunna inverka på varandra, beroende på i vilken 

ordning de utfördes. Detta var därmed ett sätt att försöka kontrollera för denna möjliga 

inverkan.  
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Etiska överväganden 

Mobbning är en erfarenhet som obearbetad kan tänkas medföra känslor av skam och 

skuld. Detta antagande stöds även av tidigare studier som visar att mobbade människor 

har en tendens att skuldbelägga sig själva snarare än sin omgivning (Shelley & Craig, 

2010). Därmed kan frågor kring detta ämne även upplevas som utlämnande och 

obehagliga. I och med detta fick alla undersökningsdeltagare detaljerad information om 

studien både innan och efter testningen. Innan testningen genomfördes presenterades 

alla test ingående. Mobbningsenkäten presenterades då som en enkät för att undersöka 

tidigare erfarenheter med skolkamrater, och exempelfrågor ur enkäten lästes upp. 

Anledningen till att enkäten inte benämndes ”mobbningsenkät” var att ordet mobbning i 

sig upplevdes vara ett negativt laddat ord, vilket möjligen skulle kunna påverka 

undersökningsdeltagarnas inställning och humör. Ett mål var att, för 

undersökningsdeltagarnas skull, försöka göra testningen så lustfylld och intressant som 

möjligt. Direkt efter testningen förklarades syftet med studien mer ingående. Detta 

innefattade en förklaring av studiens frågeställningar kring mobbning och 

ansiktstolkning, samt en beskrivning av utgångspunkten för denna studie, utifrån Gibb 

et al. (2009). Anledningen till att syftet beskrevs mer detaljerat efter testningens 

genomförande var att fokus under testningen skulle fördelas över alla test snarare än att 

ligga på att prestera bra på ansiktstolkningstestet och scora lågt i mobbningsenkäten. 

Detta ligger i linje med HSFRs etiska riktlinjer rörande informationskravet vilket lyder: 

”I vissa fall där förhandsinformationen skulle äventyra undersökningens syfte (t.ex. vid 

deltagande observation eller vid vissa psykologiska experiment) kan dock alternativ till 

individuell förhandsinformation övervägas. I sådana fall bör så snart som möjligt 

information lämnas i efterhand.” (s. 7, 2002). I enlighet med HSFRs etiska riktlinjer 

(2002) underströks, vid upprepade tillfällen, även det faktum att deltagandet i studien 

var frivilligt och att de uppgifter som samlades in inte skulle användas för något annat 

syfte än för forskning. 

 

För att kunna hålla de individuella testerna avidentifierade utarbetades ett kodsystem. 

Detta kodsystem innefattade att varje undersökningsdeltagare fick ett personligt 

kodnummer vilket bestod av testgruppens bokstav, A eller B, samt en siffra. Kodnumret 

var redan skrivet på testerna innan de delades ut till undersökningsdeltagarna. Därmed 

möjliggjordes flera viktiga delmoment i undersökningen. Till att börja med kunde varje 

individs ansiktstolkningstest och testbatteri sammankopplas, något som var essentiellt 

för studiens syfte. Genom att undersökningsdeltagarna sedermera fick skriva in sitt 

kodnummer bredvid sitt namn i respektive klasslista blev det även möjligt att återkoppla 

resultaten på personlighetstesten. Denna återkoppling gjordes via en hemsida skapad 

enbart för detta syfte: http://www.seo-trend.se/analys/. Där kunde undersöknings- 

deltagarna, efter inloggning på sitt individuella konto, se ett diagram över sina poäng på 

personlighetstestets 13 skalor, samt får förklaringar och möjliga tolkningar till varje 

skala. På denna sida underströks det faktum att resultaten av personlighetstestet inte 

representerade någon absolut sanning om individen i fråga, utan snarare beskrev vilka 

personliga egenskaper som var mer eller mindre framträdande hos individen. Vidare 

tydliggjordes att det inte heller fanns några mer eller mindre bra testresultat. 

Undersökningsdeltagarna gavs även möjlighet att skicka in sina eventuella frågor via e-

post. 

 

http://www.seo-trend.se/analys/
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I och med att studiens testbatteri, i synnerhet mobbningsenkäten, medförde en risk att 

väcka obearbetade tankar och känslor från förr såväl som tankar och känslor kring 

aktuella situationer, erbjöds alla undersökningsdeltagare en möjlighet till ett individuellt 

uppföljningssamtal efter testningen. Det fanns även beredskap att gå vidare till kuratorer 

och skolpsykologer i de fall detta krävdes. 

 

Databearbetning 

Det första steget i databearbetningen var att, utifrån det nya dataunderlaget, utföra en 

faktoranalys med PAF på mobbningsenkäten, för att undersöka den interna reliabiliteten 

och inter-item korrelationsmedelvärdet för de tre skalorna; indirekt och direkt mobbning 

samt social support.  

 

För att besvara den första frågeställningen, om tidigare erfarenheter av mobbning kunde 

predicera förmågan till korrekt ansiktstolkning, genomfördes därefter en 

korrelationsanalys, med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. Denna analys 

utfördes mellan antalet rätt i ansiktstolkningstestet och tidigare erfarenheter av indirekt 

och direkt mobbning. Då korrelationsanalysen visade på starka, dock ickesignifikanta, 

tendenser utfördes sedermera en multipel linjär regressionsanalys på materialet. I denna 

lades antal rätt i ansiktstolkningstestet in som beroende variabel och som oberoende 

variabler användes indirekt och direkt mobbning, ”social support”, psykisk och 

somatiskt ångestbenägenhet samt resultaten från BDI-II. Psykisk och somatisk 

ångestbenägenhet samt BDI-II innefattades i regressionsanalysen då tidigare studier 

påvisat samband mellan dessa variabler och förmågan till ansiktstolkning. ”Social 

support” inkluderades i analysen då upplevelsen av socialt stöd i tidigare studier visat 

sig reducera mängden stressymtom vid mobbning, och därmed även kunde tänkas vara 

en modererande faktor i denna studie.  

 

För att besvara studiens andra frågeställning, vilken undersökte eventuella skillnader i 

förmågan till ansiktstolkning mellan män och kvinnor med tidigare erfarenheter av 

mobbning, utfördes ytterligare en korrelationsanalys med Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient. Denna analys utfördes då data delats in efter 

kön. Samma variabler som användes i korrelationsanalysen i helgrupp användes även i 

denna analys. Då männen som enskild grupp ej uppvisade några signifikanta samband 

mellan mobbning och ansiktstolkning, utfördes därefter inga fler analyser på denna 

grupp. Dock utfördes även en regressionsanalys på kvinnliga data.  

 

Den tredje och sista frågeställningen, vilken rörde huruvida det gick att påvisa samband 

mellan tidigare erfarenheter av mobbning och nedsatt psykisk välmående, besvarades 

slutligen genom en korrelationsanalys med Pearsons produktmomentkorrelations- 

koefficient både i helgrupp och när data uppdelats efter kön. I och med att de separata 

korrelationsanalyserna för män och kvinnor visade på stora skillnader i sambanden 

mellan indirekt mobbning, direkt mobbning och psykiskt välmående, utfördes ett 

oberoende t-test sedermera för att undersöka huruvida manliga och kvinnliga 

undersökningsdeltagare i denna studie uppvisade olika erfarenheter av mobbning. Detta 

motiverades även med att tidigare studier visat att män oftare använde sig av, och blev 

utsatta för, direkt mobbning och kvinnor vanligen använde sig av indirekt mobbning 

(Frisén, 2005; Wang, Iannotti, & Nansel, 2009). Alla studiens dataanalyser 

genomfördes med statistikprogrammet SPSS. 
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Resultat   

 

Faktoranalys 

En faktoranalys på mobbningsenkäten visade att enkätfråga nummer 4 (”Jag har blivit 

slagen och/eller sparkad av jämnåriga.”) lade sig ensam i en egen faktor. Detta visade 

sig vid närmare undersökning vara den enda frågan som undersökte fysisk mobbning. 

Faktoranalysen påvisade vidare låg kommunalitet, under 0,30, för fråga nummer 13 

(”Jag har känt att ingen har brytt sig om mig och att jag lika gärna kunde försvinna.”) 

samt hög laddning, över 0,30, i två faktorer för fråga 10 (”Jag har upprepade gånger 

blivit förlöjligad och hånad framför andra människor.”). Dessa tre frågor avlägsnades 

därför innan resterande databearbetning. Vidare beräknades den interna reliabiliteten 

samt inter-item korrelationsmedelvärdet för resterande frågor. Den interna reliabiliteten 

(Cronbach’s α) för de resterande frågorna var: Indirekt Mobbning α = 0,89, Direkt 

Mobbning α = 0,91 och Social Support α = 0,84. Vidare var inter-item 

korrelationsmedelvärdet för de tre skalorna: Indirekt Mobbning 0,59, Direkt Mobbning 

0,56 och Social support 0,52. 

 

Frågeställning 1 

 

Korrelationsanalys. 

Som ett steg i att besvara studiens första frågeställning, undersöktes sambandet mellan 

antalet rätt i ansiktstolkningstestet och tidigare erfarenheter av mobbning (utifrån de två 

variablerna, ”indirekt mobbning” och ”direkt mobbning”) med Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient, se Tabell 1. Denna analys fann inga signifikanta 

samband mellan ansiktstolkning och de två mobbningsvariablerna. Analysen visade 

dock en tendens till att tidigare erfarenheter av direkt mobbning skulle kunna hänga 

samman med färre antal rätt i ansiktstolkningstestet (r=-0,17, n=120, p=0,07).  

 
Tabell 1. Pearsons produktmomentkorrelationer samt medelvärden och standardavvikelser för antal rätt i ansiktstolkningstestet samt 

indirekt och direkt mobbning. 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 M SD 

1 Ansikte Rätt 1,0       12,91 2,11 
2 Indirekt Mobbning -,07 1,0      9,68 5,27 

3 Direkt Mobbning -,17 ,65** 1,0     17,31 9,11 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed) 

* Korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-tailed) 

n = 120 

 

En analys för att identifiera eventuella extremvärden och outliers genomfördes efter den 

första korrelationsanalysen. Antal korrekt tolkade ansikten användes här som beroende 

variabel. Denna analys avslöjade tre outliers och ett extremvärde i data. Då 5% 

Trimmed Mean uppvisade ett medelvärde på 12,94 vilket inte skiljde sig markant från 

det ursprungliga medelvärdet 12,91, gjordes ingen korrigering.  

 

Regressionsanalys.  

Vidare utfördes en multipel linjär regressionsanalys på materialet. Antal rätt i 

ansiktstolkningstestet lades in som beroende variabel och som oberoende variabler 

användes indirekt och direkt mobbning, ”social support”, psykisk och somatisk 

ångestbenägenhet samt resultaten från BDI-II. Inte heller denna analys fann några 
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signifikanta samband mellan ansiktstolkning och någon av de andra variablerna. Den 

visade dock, i likhet med korrelationsstudien beskriven i Tabell 1, en stark tendens till 

att tidigare erfarenheter av direkt mobbning skulle kunna användas för att predicera 

färre antal rätt i ansiktstolkningstestet (β=-0,23, n=120, p=0,06). Inga andra tendenser 

var tydliga i materialet, se tabell 2.    

 
Tabell 2. Multipel Linjär Regressionsanalys med antal rätt i ansiktstolkningstestet som beroende variabel. 

Oberoende variabler B Std. Error Beta Sig. 

1 Indirekt Mobbning ,03 ,05 ,07 ,61 

2 Direkt Mobbning -,05 ,03 -,23 ,06 
3 Social support -,06 ,04 -,14 ,18 

6 BDI (Depression) -,02 ,03 -,08 ,50 

4 Somatisk ångestbenägenhet ,33 ,38 ,09 ,39 
5 Psykisk ångestbenägenhet -,45 ,38 -,13 ,24 

Adjusted R2 = ,016 

 

Frågeställning 2 

 

Korrelationsanalys kvinnor och män. 

För att besvara frågeställning två utfördes ytterligare en korrelationsanalys med 

Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient då data sorterats efter kön. Samma 

variabler som användes i korrelationsanalysen i helgrupp användes i denna analys. 

Resultaten uppvisade ett signifikant negativt samband mellan direkt mobbning och 

förmågan till korrekt ansiktstolkning hos kvinnor (r=-0,24; n=86; p=0,026). Något 

liknande samband för indirekt mobbning fanns dock ej för kvinnor (r=-0,10; n=86; 

p=0,36). För män visade resultatet inga signifikanta samband mellan mobbning och 

ansiktstolkning, oavsett direkt (r=0,09; n=34; p=0,62) eller indirekt form (r=0,12; n=34; 

p=0,52).  

 

Regressionsanalys kvinnor. 

Då det för männen inte fanns några signifikanta korrelationssamband mellan indirekt 

eller direkt mobbning och förmågan till korrekt ansiktstolkning, utfördes inga fler 

analyser på dessa data. På kvinnliga data utfördes dock även en regressionsanalys. 

Målet var att undersöka hur väl kvinnors upplevelser av direkt mobbning kunde 

användas för att predicera deras förmåga till ansiktstolkning. Antal rätt i 

ansiktstolkningstestet lades in som beroende variabel och som oberoende variabler 

användes, i likhet med tidigare regressionsanalys, upplevelser av indirekt och direkt 

mobbning, ”social support”, psykisk och somatisk ångestbenägenhet samt resultaten 

från BDI-II. Resultatet från denna analys, som går att utläsa i tabell 3, uppvisade ett 

signifikant negativt regressionssamband mellan tidigare erfarenheter av direkt 

mobbning och förmågan till korrekt ansiktstolkning (β=-0,33, n=86, p=0,04).  

 
Tabell 3. Multipel Linjär Regressionsanalys, kvinnliga data, med antal rätt i ansiktstolkningstestet som beroende variabel. 

Oberoende variabler B Std. Error Beta Sig. 

1 Indirekt Mobbning ,05 ,06 ,13 ,44 
2 Direkt Mobbning -,07 ,04 -,33 ,04 

3 Social support -,06 ,06 -,12 ,36 
6 BDI (Depression) -,01 ,03 -,02 ,87 

4 Somatisk ångestbenägenhet  ,23 ,49 ,07 ,55 

5 Psykisk ångestbenägenhet -,63 ,42 -,19 ,14 

Adjusted R2 = ,04 
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Frågeställning 3 

 

Korrelationsanalys helgrupp. 

För att besvara frågeställning tre genomfördes en utökad analys med Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient, vilken förutom att inkludera indirekt och direkt 

mobbning samt ”social support”, även inkluderade somatisk och psykisk 

ångestbenägenhet samt resultaten på BDI-II. Resultaten på denna analys går att utläsa i 

tabell 4. Vad som blev tydligt i dessa resultat var att det fanns ett starkt signifikant 

negativt samband mellan mobbning och social support. Resultaten visade även ett 

signifikant samband mellan mobbning och depression, med ett starkare samband för 

dem som rapporterade upplevelser av indirekt mobbning. Vidare uppvisades 

signifikanta samband mellan mobbning och psykisk och somatisk ångestbenägenhet. 

Upplevelser av indirekt mobbning uppvisade i detta fall enbart signifikanta samband 

med psykisk ångestbenägenhet, medan upplevelser av direkt mobbning uppvisade 

samband med både psykisk och somatisk ångestbenägenhet. 

 
Tabell 4. Pearsons produktmomentkorrelationer samt medelvärden och standardavvikelser för indirekt och direkt mobbning, social 
support, BDI samt somatisk och psykisk ångestbenägenhet.. 

Variabel 1 2 3 4 5 6 M SD 

1 Indirekt Mobbning 1,0      9,68 5,27 
2 Direkt Mobbning ,65** 1,0     17,31 9,11 

3 Social Support -,48** -,40** 1,0    29,22 5,24 

4 BDI (Depression) ,34** ,22* -,33** 1,0   29,30 9,73 
5 Somatisk Ångestbenägenhet ,16 ,19* -,15 ,42** 1,0  2,24 ,57 

7 Psykisk Ångestbenägenhet ,32** ,27** -,21* ,49** ,37** 1,0 2,18 ,61 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed) 

* Korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-tailed) 

n = 120 

 

Korrelationsanalys kvinnor och män. 

Efter att gruppen delats upp efter kön genomfördes ytterligare en analys med Pearsons 

Produktmomentkorrelationskoefficient utifrån samma variabler. Denna visade att 

kvinnor och män skilde sig åt vad gällde sambanden mellan de två 

mobbningsvariablerna och resterande variabler i analysen (se Tabell 3). Exempelvis 

visade resultaten att kvinnor som rapporterade upplevelser av direkt eller indirekt 

mobbning även uppvisade en hög psykisk ångestbenägenhet, ett resultat som ej 

återfanns hos männen. Det signifikanta korrelationssamband mellan upplevelser av 

direkt mobbning och somatisk ångestbenägenhet som påvisades i helgrupp, fanns inte 

heller kvar då gruppens data könsindelats. Dock var detta samband för kvinnor mycket 

nära signifikant nivå (r=0,21, n=86, p=0,055). Både kvinnor och män som rapporterade 

erfarenheter av mobbning rapporterade vidare högre nivåer av depression än de som inte 

upplevt att de blivit mobbade. Detta sistnämnda resultat stämde dock ej in på de män 

som rapporterat att de blivit utsatta för direkt mobbning. 

 
Tabell 3. Könsskillnader i korrelationssamband framtagna med Pearsons Produktmomentkorrelationskoefficient.  

 Kvinnor (n=86) Män (n=34) 
 Indirekt Mobbning Direkt Mobbning Indirekt Mobbning Direkt Mobbning 

Social Support -,49** -,39** -,67** -,48** 

BDI ,24* ,29** ,66** -,03 
Somatisk Ångestbenägenhet ,1 ,21 ,15 ,23 

Psykisk Ångestbenägenhet ,29* ,31** ,28 ,19 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed) 
* Korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-tailed) 
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Oberoende T-test. 

Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra rapporterade upplevelser av indirekt 

och direkt mobbning hos män och kvinnor. Det fanns inga signifikanta skillnader 

mellan män (M=8,26, SD=4,24) och kvinnor (M=10,23, SD=5,55) vad gällde indirekt 

mobbning (t(118)=1,86, p=,065). Inte heller för direkt mobbning fanns någon 

signifikant skillnad mellan män (M=17,76, SD=7,54) och kvinnor (M=17,13, SD=9,70; 

t(118)=-,34, p=,73).  

 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida förmågan till ansiktstolkning 

påverkades av tidigare erfarenheter av mobbning. Detta syfte baserades på tidigare 

forskning inom ansiktstolkningsområdet (Gibb et al., 2009), vars resultat visade på ett 

negativt samband mellan utsatthet och trauma i hemmiljön samt förmågan att tolka och 

uppmärksamma emotionella ansikten.  

 

För att besvara studiens första frågeställning, om tidigare erfarenheter av mobbning 

kunde predicera förmågan till korrekt ansiktstolkning, utfördes både korrelations- och 

regressionsanalyser på materialet. Mobbning mättes i den aktuella studien utifrån 

variablerna indirekt och direkt mobbning. I helgrupp uppvisades inga signifikanta 

samband mellan ansiktstolkning och indirekt eller direkt mobbning. Dock fanns tydliga 

tendenser till samband mellan direkt mobbning och nedsatt förmåga till ansiktstolkning. 

I och med dessa tendenser genomfördes även en regressionsanalys på data, vilken även 

den uppvisade en stark, dock ej signifikant, tendens till att tidigare erfarenheter av direkt 

mobbning skulle kunna användas för att predicera ökade svårigheter till korrekt 

ansiktstolkning.  

 

Frågeställning två, vilken undersökte eventuella skillnader i förmågan till 

ansiktstolkning mellan män och kvinnor med tidigare erfarenheter av mobbning, 

besvarades genom att gruppen delades upp efter kön och en ny korrelationsanalys 

utfördes. Dess resultat uppvisade ett signifikant negativt samband mellan erfarenheter 

av direkt mobbning och antal rätt på ansiktstolkningstestet för kvinnor. Detta resultat 

innebar att de kvinnor som rapporterade att de varit utsatta för direkt mobbning var 

sämre på att korrekt tolka emotionella ansikten jämfört med de kvinnor som 

rapporterade upplevelser av indirekt mobbning, alternativt inte rapporterade några 

tidigare erfarenheter av mobbning. Män som enskild grupp uppvisade inga signifikanta 

samband mellan mobbning och ansiktstolkning, och baserat på detta utfördes inte några 

fler analyser på denna grupp. En regressionsanalys genomfördes dock emellertid utifrån 

kvinnliga data. Förutom indirekt och direkt mobbning som oberoende variabler, 

användes i denna analys variabler som i tidigare studier visat sig påverka förmågan till 

ansiktstolkning (Fekkes et al., 2006; Feinberg et al., 1986; Gaebel & Wölwer, 1992; 

Joormann & Gotlib, 2007; Yoon & Zinbarg, 2007; Kim & Oh, 2010), närmare bestämt 

depression och ångest. Även social support ingick som oberoende variabel då denna av 

tidigare studier (Fekkes et al., 2006; Newman et al., 2005) visat sig ha stor betydelse för 

det psykiska välmåendet och därmed även kunde tänkas påverka förmågan till korrekt 

ansiktstolkning. Resultaten från denna analys påvisade signifikanta negativa samband 

mellan upplevelser av direkt mobbning och förmågan till korrekt ansiktstolkning. Detta 
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resultat visade därmed på möjligheter att predicera en nedsättning i kvinnors förmåga 

till ansiktstolkning utifrån vetskap om tidigare erfarenheter av direkt mobbning.  

 

Studiens tredje frågeställning rörde huruvida det gick att påvisa samband mellan 

tidigare erfarenheter av mobbning och nedsatt psykisk välmående. Denna frågeställning 

besvarades, även den, utifrån korrelationsanalyser. Vad som blev tydligt av dessa 

analyser var att de försökspersoner som rapporterade tidigare erfarenheter av direkt eller 

indirekt mobbning överlag även uppvisade nedsatt psykiskt välmående i form av ökad 

depression och ångest. Dessa resultat överensstämde även med flera tidigare studier på 

området. Bland annat fann Rigby (1998) och Kaltiala-Heino et al. (2000) att barn som 

hade utsatts för mobbning uppvisade signifikant högre nivåer av ångest och depression, 

än barn som ej blivit mobbade. I den aktuella studien hade kvinnors upplevelser av 

direkt mobbning fler samband med nedsatt psykiskt välmående än vad indirekt 

mobbning hade. Tvärtom gällde för män där det istället fanns fler samband mellan 

indirekt mobbning och nedsatt psykiskt välmående. Resultaten visade dock inte några 

signifikanta skillnader mellan män och kvinnor vad gällde utsatthet för dessa olika 

former av mobbning. Dessa resultat skilde sig från tidigare studier (Frisén, 2005; Wang, 

Iannotti, & Nansel, 2009) där män i högre grad använde sig av och blev utsatta för 

direkt mobbning, medan indirekt mobbning visade sig vanligare bland kvinnor. 

 

Närmare reflektion kring resultaten 

Trots att det finns många studier i ansiktstolkning, samt många studier om mobbning 

och dess konsekvenser, är denna studie en av de första som, förutom att undersöka 

mobbningens effekter på det psykiska välmåendet, även undersöker sambandet mellan 

ansiktstolkning och mobbning. Den aktuella studien uppvisar vidare signifikanta 

samband mellan upplevelser av direkt mobbning och nedsatt förmåga till 

ansiktstolkning hos kvinnor samt upplevelser av mobbning och nedsatt psykiskt 

välmående för både kvinnor och män. Resultat som till stor del, ansiktstolkning 

exkluderat, överensstämmer med tidigare studier (Kaltiala-Heino et al., 2000; Rigby, 

1998; Rigby, 1999). I likhet med tidigare studier (Fekkes et al., 2006; Kaltiala-Heino et 

al., 2000; Lund et al., 2009; Rigby, 1998; Rigby, 1999) går det inte heller i den aktuella 

studien att förutsätta några kausala samband mellan upplevelser av mobbning och 

nedsatt psykiskt välmående. Det som går att konstatera är dock att de som blir mobbade 

ofta mår sämre än de som inte blir mobbade. Som nämnt i tidigare studier (Fekkes et al., 

2006) går det här att föra en diskussion om huruvida människor som blir mobbade mår 

dåligt eller om människor som mår dåligt blir mobbade. Den aktuella studiens 

frågeställning innefattade dock ej något kausalitetsperspektiv mellan mobbning och 

nedsatt psykiskt välmående utan ville snarare undersöka om det över huvud taget fanns 

några samband mellan dessa variabler. Vad gäller ansiktstolkning visar dock en 

regressionsanalys på kvinnliga data att det är möjligt att predicera en viss nedsättning i 

förmågan till korrekt ansiktstolkning utifrån tidigare erfarenheter av direkt mobbning. 

Utifrån dessa resultat går det alltså att, med viss försiktighet, beskriva nedsatt förmåga 

till korrekt ansiktstolkning som en konsekvens av mobbning. Vidare studier behövs 

dock för att säkerställa detta samband. 

 

Som nämnt ovan visar resultaten i den aktuella studien signifikanta samband mellan 

kvinnors tidigare erfarenheter av direkt mobbning och nedsatt förmåga till 

ansiktstolkning. Liknande samband står ej att finna i männens data. Intressant att nämna 
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i detta sammanhang är att det finns studier som påvisar att kvinnor, generellt sett, har 

lättare att tolka ickeverbala emotionella signaler såsom ansiktsuttryck (Hall, 1984, 

refererat i Custrini & Feldman, 1989). Detta talar egentligen för att de kvinnliga 

undersökningsdeltagarna skulle få bättre resultat i ansiktstolkningstestet än de manliga. 

Så var dock inte fallet. En möjlig förklaring till detta är att kvinnornas 

ansiktstolkningsförmåga, i mycket högre utsträckning än männens, påverkas negativt av 

erfarenheter av mobbning. Dock är det viktigt att understryka att de resultat som 

framkommit efter könsindelning av data, har baserats på ett mer än dubbelt så stort antal 

kvinnor som män. Möjligen skulle ett större antal manliga försökspersoner kunna leda 

till synliga samband även mellan mäns erfarenheter av mobbning och en nedsatt 

förmåga till korrekt ansiktstolkning.  

 

Den skillnad som den aktuella studien påvisat mellan mäns och kvinnors 

ansiktstolkningsförmåga kan möjligen även härledas till resultat från tidigare studier av 

Pollak et al. (2000) samt Wang et al. (2009). Pollak et al. (2000) fann resultat som 

visade att barn som blivit utsatta för fysisk misshandel i hemmet var duktiga på att 

urskilja olika typer av emotionella ansiktsuttryck, medan barn som blivit försummade i 

hemmet uppvisade stora svårigheter till ansiktstolkning. För att koppla detta 

resonemang till mobbning finns det, i alla fall utifrån sett, flera likheter mellan fysisk 

misshandel och direkt mobbning, samt försummelse och indirekt mobbning. Möjligen 

uppvisar även de direkt mobbade, i likhet med de fysiskt misshandlade, en god 

ansiktstolkningsförmåga medan de indirekt mobbade, liksom de försummade, istället 

uppvisar en nedsatt förmåga till ansiktstolkning. Fortsättningsvis visar en studie av 

Wang et al. (2009) att kvinnor använder sig av, och blir utsatta för, indirekt mobbning i 

större utsträckning än män. Män blir istället oftare utsatta för direkt mobbning. För att 

följa resonemangen ovan borde därmed de kvinnor som blir mobbade uppvisa både 

större utsatthet för indirekt mobbning, samt till följd av detta uppvisa en nedsatt 

förmåga till ansiktstolkning. Män skulle istället ha större erfarenheter av direkt 

mobbning och därmed skulle deras förmåga till ansiktstolkning vara relativt intakt, 

möjligen med en större uppmärksamhet mot aggressiva ansiktsuttryck. I likhet med 

ovanstående resonemang visar den aktuella studien att kvinnor som ensam grupp 

uppvisar en nedsatt förmåga till ansiktstolkning i och med tidigare erfarenheter av 

mobbning. Analyser i den aktuella studien visar dock inga signifikanta skillnader 

mellan kvinnor och mäns erfarenheter av vare sig indirekt eller direkt mobbning. Vidare 

är det endast erfarenheter av direkt mobbning, inte indirekt, som uppvisar signifikanta 

samband med nedsatt förmåga till ansiktstolkning för kvinnor. En möjlig förklaring till 

detta skulle kunna vara det faktum att mobbningsenkäten, efter faktoranalys, endast 

undersöker den verbala utsattheten och inte innefattar fysiska trakasserier. Möjligen är 

det endast den fysiska utsattheten som leder till en ökad uppmärksamhet och 

tolkningsförmåga för aggressiva ansikten, medan den verbala utsattheten snarare leder 

till en nedsatt förmåga att tolka ansikten. Den fysiska utsattheten skulle logiskt sätt 

kunna innebära att fokus ständigt är riktat utåt för att scanna av omgivningen och 

därmed undvika att bli misshandlad. Vid verbala trakasserier är det istället möjligt att 

den mobbade individen ger sig själv skulden och att fokus riktas in mot personen ifråga 

istället för ut mot omgivningen. En studie som framlägger bevis för detta är Shelley och 

Craig (2010). De menar att mobbade individer, särskilt de svårt utsatta, oftare lägger 

skulden på sin egen person. I och med detta blir det inte lika viktigt att scanna av 

omgivningen när individen redan vet att det är den själv det är fel på och att den 
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förtjänar att bli mobbad. En följd av detta skulle kunna vara att individens förmåga till 

ansiktstolkning blir försämrad. Att i mobbningsenkäten inkludera ren fysisk mobbning 

skulle möjligen leda till att sambandet mellan direkt mobbning och nedsatt förmåga till 

ansiktstolkning blir svagare och att de som utsatts för fysisk mobbning skulle uppvisa 

en högre förmåga till ansiktstolkning. Detta med tanke på att fysiskt misshandlade barn 

uppvisar en ökad förmåga att tolka emotionella ansikten. 

 

Ytterligare en möjlig förklaring är att det signifikanta samband som påvisats för kvinnor 

i denna studie faktiskt inte överensstämmer med verkligheten. Möjligen har resultatet 

påverkats av de outliers och det extremvärde som inkluderades i analysen. Detta skulle 

även kunna förklara varför det inte finns några signifikanta resultat i helgrupp. Viktigt 

att lyfta fram i diskussionen är dock att den aktuella studiens resultat backas upp av 

flera studier som påvisar att människor med nedsatt förmåga till ansiktstolkning 

vanligen har svårare att ingå i kamratrelationer (Feldman, Philippot, & Custrini, 1991; 

Monfries & Kafer, 1987) och även oftare uppfattas som mindre populära (Nowicki & 

Duke, 1994; Monfries & Kafer, 1987). Dessa studier tillför ingen information om 

kausalitet, men påvisar dock det samband, mellan nedsatt förmåga till ansiktstolkning 

och social utsatthet, som även erhållits för kvinnliga undersökningsdeltagare i den 

aktuella studien. Det som går att säga säkert efter den aktuella studien är att det inte är 

möjligt att dra några större slutsatser om huruvida det finns könsskillnader i förmågan 

till ansiktstolkning, enbart baserat på mobbningserfarenheter. Studiens resultat gör det 

dock till ett intressant ämne för vidare forskning.  

 

Den aktuella studiens resultat visar vidare att de som rapporterar tidigare erfarenheter av 

mobbning generellt sett även är mer deprimerade än de som ej blivit mobbade. Dessa 

resultat överensstämmer med tidigare studier (Kaltiala-Heino et al., 2010, Kaltiala-

Heino et al., 2000; Rigby, 1998; Rigby, 1999; Rigby, 2000; Lund et al., 2009; Klomek 

et al., 2008). Rigbys (1999) slutsatser att kvinnor som blir mobbade oftare uppvisar 

ångest, fysiska besvär samt svårigheter i sociala sammanhang, medan män i regel endast 

uppvisar somatiska symtom, stöds bara delvis av den aktuella studien. Studiens resultat 

stödjer Rigbys (1999) slutsatser vad gäller ökad ångest hos kvinnor. Däremot uppvisar 

ingen av grupperna män och kvinnor separat någon somatisk ångestbenägenhet. Detta 

samband står endast att finna mellan direkt mobbning och somatisk ångestbenägenhet i 

helgrupp. Då den aktuella studien ej i första hand fokuserat på sociala svårigheter, går 

inga jämförelser med tidigare studier att göra utifrån denna variabel. Dock går det att 

anta att ökade nivåer av ångest och depression kan få effekter på den sociala förmågan. 

 

Ytterligare en aspekt värd att nämna är att de samband som tidigare studier påvisat 

mellan depression och ansiktstolkning samt mellan ångest och ansiktstolkning (Feinberg 

et al., 1986; Walker et al., 1984; Joormann & Gotlib, 2007; Kim & Oh 2010; Yoon & 

Zinbarg, 2007) ej står att finna i den aktuella studien. Det enda korrelationssamband 

som är signifikant mellan ansiktstolkning och de övriga testvariablerna är det mellan 

ansiktstolkning och direkt mobbning för kvinnor. Detta faktum ger ytterligare styrka åt 

den aktuella studiens resultat rörande upplevelser av direkt mobbning och nedsatt 

förmåga till ansiktstolkning.  

 

Styrkor och svagheter med undersökningen och undersökningsinstrumenten 
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En svaghet med den aktuella studien är den stora skillnaden mellan antalet manliga och 

kvinnliga undersökningsdeltagare. Det är möjligt att ett större antal manliga deltagare 

skulle leda till andra resultat i helgrupp såväl som i de analyser som genomförts efter 

könsindelning av data. Ytterligare något som kan tänkas vara en svaghet är att både 

mobbningsenkäten och ansiktstolkningstestet är tillverkade just för denna studie och att 

dessa tests psykometriska värden därmed inte blivit studerade och korrigerade i någon 

större utsträckning. Testen kommer att diskuteras i ett separat stycke nedan. 

 

Som nämnt i den närmare reflektionen av resultaten ovan, är det möjligt att det 

signifikanta samband som påträffats för kvinnor vad gäller direkt mobbning och nedsatt 

förmåga till ansiktstolkning, möjligen skulle kunna härledas till de outliers och det 

extremvärde som påfanns vid analyser av data. Att analyser genomförts med dessa 

värden inkluderade kan ses som en svaghet, men motiveras dock av att 5% Trimmed 

Mean uppvisade ett medelvärde som inte skiljde sig markant från det ursprungliga 

medelvärdet. 

 

Ytterligare en svaghet är undersökningens ickeexperimentella karaktär vilket medför en 

ökad risk för låg intern validitet. Det är omöjligt att ha kontroll över de oberoende 

variablerna, det vill säga undersökningsdeltagarnas eventuella tidigare erfarenhet av 

indirekt eller direkt mobbning, och därmed leder detta till bakomliggande 

variabelproblem samt kausalitetsproblem. Genom att låta undersökningsdeltagarna fylla 

i SSP samt BDI kontrolleras emellertid vissa av de bakomliggande variablerna. Mer 

specifikt kontrolleras undersökningsdeltagarnas nivåer av ångest och depression, 

faktorer som i flera tidigare studier visat sig påverka förmågan till ansiktstolkning 

negativt. Däremot saknas kontroller för exempelvis anknytning, levnadsförhållanden 

och tidigare trauman, variabler som möjligen, även de, kan påverka förmågan till 

ansiktstolkning. Kausalitetsproblematiken nämns även den i flera studier inom 

mobbningsområdet. Detta benämns även mer ingående i ett stycke ovan. 

Kausalitetsproblematiken är särskilt närvarande i denna studie, både på grund av att 

studien ej är av longitudinell karaktär och då det inte finns många tidigare studier om 

mobbning och ansiktstolkning att stödja resultaten på. Det finns emellertid flera studier 

som pekar på att nedsatt förmåga till ansiktstolkning hör samman med färre 

kamratrelationer och minskad popularitet i kamratkretsen (Feldman, Philippot, & 

Custrini, 1991; Monfries & Kafer, 1987; Nowicki & Duke, 1994; Monfries & Kafer, 

1987). Därmed finns det ett visst stöd för själva sambandet mellan mobbning och 

ansiktstolkning. Dock krävs vidare studier för att utröna kausaliteten mellan dessa två 

variabler.  

 

Studiens styrkor är dess storlek och även dess noggranna planering och genomförande. 

Antalet undersökningsdeltagare uppgick till 125 personer, vilket är klart tillräckligt för 

att kunna få power och stabilitet vid dataanalyserna. Vidare innefattar studien ett 

omfattande testbatteri, varav majoriteten av testerna även uppvisar goda psykometriska 

värden. Förberedelserna runt omkring testningarna är även de noga genomtänkta och 

genomarbetade, både vad gäller etiska frågeställningar, uppföljningssamtal och 

återkoppling.    

 

För att komplettera diskussionen kring resultaten av den aktuella studien följer här även 

en diskussion kring de instrument som användes vid studiens genomförande. Då både 
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BDI-II och SSP är väletablerade testinstrument med bevisat goda psykometriska 

egenskaper, kommer dessa test inte att diskuteras närmare i denna del av uppsatsen. 

Dock finns det en poäng i att diskutera de två test som skapades enkom för denna 

studie; mobbningsenkäten och ansiktstolkningstestet. Utvärdering av dessa test följer 

nedan.  

  

Mobbningsenkäten uppvisar relativt goda psykometriska värden både i pilotstudien och 

i den aktuella studien. Den interna reliabiliteten är över 0,8 för samtliga skalor vilket 

definieras som en god reliabilitetsnivå (Pallant, 2005). Inter-item 

korrelationsmedelvärdet för enkäten ligger mellan 0,5 och 0,6 vilket möjligen kan anses 

vara något högre än optimalt, men fortfarande inte tillhör några extremvärden. Testet är 

till stor del baserat på Olweus mobbningsenkät vilken även den uppvisat god reliabilitet 

och validitet (Olweus, 1996). Värt att reflektera över är det faktum att enkätfråga 

nummer 4 (”Jag har blivit slagen och/eller sparkad av jämnåriga.”), som exkluderas från 

analysen, är den enda fråga som undersöker ren fysisk mobbning. Resterande frågor i 

skalan ”direkt mobbning” undersöker endast hot om våld och verbal mobbning. Enkäten 

till pilotstudien innehöll flera frågor om direkt mobbning, men i och med den första 

faktoranalysen plockades alla utom denna ovannämnda fråga bort på grund av att de 

uppvisade låg kommunalitet, scorade högt i flera faktorer eller lade sig ensamma i olika 

faktorer. Möjligen skulle sambandet mellan direkt mobbning och förmågan till 

ansiktstolkning se annorlunda ut om fler items med direkt fysisk mobbning inkluderades 

i enkäten. Viktigt att lyfta fram i samband med mobbningsenkäten är även svårigheten 

att sätta gränser för när en person har blivit mobbad eller inte. Alla försök till indelning i 

mer eller mindre mobbade är högst godtyckliga och lämnar en fråga obesvarad; Vem 

har rätt att besluta att en person som endast scorat högt på en mobbningsvariabel inte 

har blivit mobbad, medan en som scorat medelhögt på flera variabler blivit det? En 

enkel överslagsberäkning i det aktuella enkätmaterialet visar att 35 stycken, 26 kvinnor 

och 9 män, av de försökspersoner som deltagit i studien skattar 5 eller mer (på en 7-

gradig skala) i mobbningsenkäten under åtminstone en av de frågor som rör indirekt 

eller direkt mobbning. Detta innebär att ca 30% av studiens 120 försökspersoner 

rapporterar att de utsatts för minst en aspekt av mobbning från ”ganska ofta” till 

”mycket ofta” i sitt liv. Detta understryker svårigheten i att dela upp resultatet i mer 

eller mindre mobbade, och visar behov av att utveckla enkäten vidare för fortsatta 

studier. I den aktuella studien kringgås detta problem genom att mäta grader av upplevd 

mobbning istället för att försöka bedöma vad som är höga respektive låga värden.  

 

Ansiktstolkningstestet är baserat på normerade ansikten från Ekman och Freisen (1976) 

och Matsumoto och Ekman (1988). Med utgångspunkt från att dessa bilder har goda 

psykometriska värden (Ekman & Freisen, 1976; Matsumoto & Ekman, 1988) antas även 

det egenhändigt tillverkade ansiktstolkningstestet ha motsvarande. Något som bör 

påpekas är dock att två ansikten i testet blev något mörkare än de övriga vid utskrift. 

Detta kan möjligen ha påverkat resultatet i och med att ansiktena därmed gav ett något 

dystrare intryck, oavsett emotion. En diskussion rörande valet av grundemotioner i 

testet går också att föra. Möjligen skulle resultatet bli annorlunda om endast ilska och 

glädje representerades, alternativt om alla grundemotioner tilläts en plats. Vid vidare 

användning av detta test skulle författaren till denna studie överväga att låta alla 

grundemotioner bli representerade. Urvalet av representerade grundemotioner i den 

aktuella studien baserades, som nämnt i materialbeskrivningen ovan, till stor del på 
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urval från tidigare studier (Gibb et al. 2009; Graham et al., 2007; Thomas et al., 2007) 

samt på avgränsningar till förmån för kortare testtider och smidigare databearbetning. 

 

Förslag till fortsatta studier 

Det finns flera analyser som skulle vara av värde att genomföra utifrån den aktuella 

studiens data, alternativt utifrån den aktuella studiens utgångspunkt. Bland annat skulle 

det vara intressant att undersöka huruvida variabeln ”social support” fungerar som en 

modererande faktor vad gäller mobbning och ansiktstolkning samt mobbning och 

nedsatt psykiskt välmående. Det vill säga huruvida upplevelser av socialt stöd minskar 

mobbningens samband med försämrad förmåga till ansiktstolkning och nedsatt psykiskt 

välmående. Newman et al. (2005) menar att de konsekvenser som hör samman med 

mobbning härstammar från den stress som skapas när individen befinner sig i ett utsatt 

läge. Därutöver visar Newman et al. (2005) att de individer som upplever sig ha ett 

fungerande socialt stöd, trots mobbning, uppvisar färre stressymtom vid 

uppföljningsstudier. Detta resultat stödjer till viss del ovanstående tankar om upplevd 

social support. Den aktuella studiens resultat påvisar vidare en negativ korrelation 

mellan social support och mobbningsvariablerna, samtidigt som resultaten även visar en 

positiv korrelation mellan mobbning och depression (BDI-II) respektive mobbning och 

ångest. Detta resultat tillsammans med studien från Newman et al. (2005) understryker 

sannolikheten att social support fungerar som en modererande faktor vad gäller psykisk 

ohälsa vid mobbning. Denna analys ligger dock utanför den aktuella studiens syfte och 

frågeställningar och undersöks därför inte vidare i denna uppsats.  

 

Ytterligare en intressant utgångspunkt vore att utgå från en utökad enkät med målet att 

även inkludera de personer som varit delaktiga i att mobba andra, alternativt både varit 

mobbare och offer. Som visat i tidigare studier mår de som är inblandade i mobbning, 

oavsett roll, sämre än de som ej är inblandade (Kaltiala-Heino et al. 2000, Kaltiala-

Heino et al. 2010; Rigby, 1998). Möjligen skulle en studie på mobbare likväl som 

mobbade medföra intressanta resultat gällande förmåga till korrekt ansiktstolkning. Att 

inte utvidga studien till att även innefatta mobbare var en medveten avgränsning i den 

aktuella studien, men det vore en intressant utgångspunkt i vidare forskning. 

 

En möjlighet i fortsatta studier är även att undersöka eventuella uppmärksamhetsbias i 

samband med erfarenheter av mobbning. Detta då det finns flera tidigare studier i 

ansiktstolkning som påvisat samband mellan fysisk och psykisk misshandel i hemmiljö 

och en ökad uppmärksamhet för aggressiva ansiktsuttryck (Gibb et al. 2009; Pollak et 

al., 2000). Möjligen kan negativa erfarenheter i skol- och arbetsmiljö uppvisa liknande 

samband. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns ett samband vad gäller kvinnors 

erfarenheter av direkt mobbning och deras förmåga till korrekt ansiktstolkning. Kvinnor 

med erfarenheter av direkt mobbning, i form av verbala eller fysiska påhopp, har 

svårare att läsa av emotionella ansiktsuttryck och tolka dem korrekt, än kvinnor som ej 

har dessa erfarenheter. Ett signifikant regressionssamband mellan dessa variabler 

påvisas också i studien, vilket öppnar upp för möjligheten att predicera kvinnors 

förmåga till korrekt ansiktstolkning utifrån tidigare erfarenheter av mobbning. För män 

står inte något av ovanstående samband att finna, och inte heller i helgrupp uppvisas 
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några signifikanta resultat, även om det finns tendenser som pekar åt det hållet. Den 

aktuella studiens resultat visar även på samband, både i helgrupp och uppdelat på kön, 

mellan mobbning, oavsett form, och nedsatt psykiskt välmående kännetecknat av 

förhöjda nivåer av depression och ångest. Dessa samband stöds av flera tidigare studier 

på området (Kaltiala-Heino et al., 2010, Kaltiala-Heino et al., 2000; Rigby, 1998; 

Rigby, 1999; Rigby, 2000; Lund et al., 2009; Klomek et al., 2008). Det är ej möjligt att 

göra generaliseringar utifrån den aktuella studiens resultat, då det i helgrupp saknas 

signifikanta samband och då andelen manliga och kvinnliga undersökningsdeltagare 

skiljer sig markant. Vidare forskning behövs därför för att avgöra huruvida erfarenheter 

av mobbning bidrar till en nedsatt förmåga att tolka emotionella ansikten korrekt. En 

förhoppning är dock att denna studie bidragit till ett ökat intresse att undersöka detta 

samband. 
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