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Abstract 

Bullying is a serious social problem that has increased among Swedish adolescents. Bullying 

victimization has a negative impact on adolescents life satisfaction and it’s therefore 

important to gain knowledge about factors that can have a positive impact on this relationship. 

The aim of this study was to investigate to what extent socio-emotional support from family, 

teachers and friends have a positive impact on experienced life satisfaction among adolescents 

who are victims of bullying in Sweden. A logistic regression analysis was used based on data 

from “Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2013/14” where 365 adolescents 

who are victims of bullying were analyzed. The result showed that socio-emotional support 

from family had a positive impact on the experienced life satisfaction among Swedish 

adolescents who are victims of bullying. The socio-emotional support from teachers and 

friends did not have a significant impact. These findings highlight how family is a resource 

that helps adolescents who are victims of bullying to cope with the negative effects that 

bullying has on life satisfaction. The present study therefore contributes knowledge on how 

socio-emotional support from the family could be used as a concrete strategy in the school 

social work to support adolescents who are victims of bullying.  
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Sammanfattning 

Mobbning är ett allvarligt socialt problem som blivit allt vanligare bland svenska 

skolungdomar. Utsatthet för mobbning har en negativ inverkan på skolungdomars 

livstillfredsställelse och därmed är det angeläget att få kunskap om vilka faktorer som kan ha 

en positiv inverkan på detta samband. Syftet med föreliggande studie var att undersöka i 

vilken utsträckning socio-emotionellt stöd från familj, lärare respektive kompisar har en 

positiv inverkan på upplevd livstillfredsställelse bland skolungdomar som är utsatta för 

mobbning i Sverige. För att besvara syftet har en logistisk regressionsanalys genomförts på 

datamaterialet “Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2013/14” där 365 svenska 

skolungdomar som är utsatta för mobbning har analyserats. Resultatet visade att socio-

emotionellt stöd från familjen har en positiv inverkan på den upplevda livstillfredsställelsen 

bland svenska skolungdomar som är utsatta för mobbning. Några sådana signifikanta 

samband gick inte att finna för socio-emotionellt stöd från lärare respektive kompisar. Detta 

synliggör hur familjen utgör en resurs som hjälper utsatta skolungdomar att hantera de 

negativa effekter som mobbningen har på livstillfredsställelse. Föreliggande studie bidrar 

därmed med kunskap om hur familjens socio-emotionella stöd skulle kunna användas som en 

konkret åtgärd i det skolsociala arbetet med att stödja de skolungdomar som är utsatta för 

mobbning.  
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Förord: 

Vi vill inleda med att tacka Health Behaviour in School-aged Children (http://www.hbsc.org/) 

för att vi fått tagit del av ert datamaterial, utan detta skulle inte föreliggande studie varit 

möjlig. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Yerko Rojas för att du visat ett stort 

engagemang under uppsatsens gång genom kontinuerlig feedback och goda råd.  Vi är särskilt 

tacksamma för att du givit en stor del av din tid åt att hjälpa oss och för att du alltid varit 

tillgänglig när vi behövt stöd. Vi vill även tacka Henrik för de 1,6 kg choklad du gav oss när 

vi behövde motivationen som mest. Till sist vill vi tillägga att vi båda gemensamt till lika 

delar ansvarat för studien. Det har varit en tuff resa, men som vi internt brukar säga “Vi är ju 

iallafall inte i Anderna”.   

 

 

Emma Doktár och Alida Magnusson, januari 2020.  
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1.  Inledning 
 

Jag blev utfryst och ansågs som ett märkligt barn. Jag fick vara med när någon var sjuk, tills den 

som var sjuk blev frisk igen, då återgick allt till att jag inte fanns längre. Jag ville inte vara i 

skolan, hade ofta ont i magen och huvudet. Min skolgång har förstört så mycket, jag är helt 

oförmögen att skaffa mig vänner. Jag är än idag ensam och känner mig ofta fel. Det är mig det är 

fel på (Anonym tidigare utsatt för mobbning, Friends u.å.). 

 

Ovanstående citat åskådliggör de förödande konsekvenser som utsatthet för mobbning kan ha 

på den enskilda individen.  Fenomenet mobbning är ett vanligt förekommande socialt 

problem som under de senaste årtiondena varit föremål för forskning världen över (Olweus & 

Limber 2010, s.124). Under senare år har mobbningen och dess effekter även kommit att få 

stor uppmärksamhet i media genom dess rapporter om skolskjutningar och självmord 

kopplade till barn och unga som utsatts för mobbning. Detta har i sin tur lett till en ökad oro 

kring mobbning i samhället (Hellfeldt 2016, s. 17) och idag går det att finna ett flertal 

rapporter som skildrar fenomenets förekomst. Enligt ett pressmeddelande av Statistiska 

centralbyrån (SCB) har mobbning bland svenska skolelever ökat de senaste åren och under 

2017/2018 uppgav totalt 19,4 procent att de blivit utsatta för mobbning (SCB 2019). I en 

årsrapport av Barnets rätt i samhället (BRIS) framgår även att allt fler barn söker stöd till följd 

av utsatthet för mobbning, där en ökning med 48 procent mellan 2016-2018 gått att urskilja 

(BRIS 2019). Sammantaget tyder detta på att mobbning är ett socialt problem som ökat i 

Sverige och som allt fler barn och ungdomar söker stöd för.  

 

Svenska skolor har enligt lag en skyldighet att upprätta en handlingsplan för hur de ska arbeta 

för att förebygga och motverka kränkande behandling och socialarbetare inom skolan, såsom 

skolkuratorer, har en framträdande roll i detta arbete (Lagerlöf  2017, s. 90). Sverige har idag 

ett flertal interventionsprogram som syftar till att fullfölja denna plikt, men trots detta är det 

än idag flera svenska skolungdomar som uppger sig vara utsatta för mobbning (SCB 2019). 

Detta tyder således på ett fortsatt behov att arbeta för att minska förekomsten av mobbning. 

Mot bakgrund av att utsatthet för mobbning har en negativ inverkan på skolungdomars 

skolprestationer samt ökar risken för framtida psykosociala problem, har det sociala arbetet en 

central roll i den svenska skolan (Backlund, Högdin & Spånberger Weitz 2017, s. 15). Skolan 

utgör en viktig social miljö för skolungdomar som påverkar deras socialisationsprocess, 

identitet och självkänsla. För att främja ett positivt socialt klimat i skolan bör det skolsociala 
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arbetet mot mobbning vara långsiktigt, kunskapsbaserat och strategiskt (ibid. s. 18). Förutom 

att arbeta förebyggande, bör även fokus ligga på att ta till konkreta åtgärder när mobbningen 

väl har uppstått (Lagerlöf 2017, s. 99).   

 

Mobbning definieras som en process där en individ vid upprepade tillfällen och under en 

längre tid utsätts för avsiktliga negativa handlingar av en eller flera individer. Dessa 

handlingar kan vara av fysiskt eller verbalt slag, men kan även handla om social exkludering 

(Olweus 1993, se Olweus & Limber 2010, s. 125). Medan denna form, som ofta går under 

namnet traditionell mobbning, har undersökts flitigt sedan 1970-talet, finns det idag en ny och 

växande form av mobbning som undersökts i betydligt mindre utsträckning. Denna form 

benämns nätmobbning och har i och med den utvecklade teknologin blivit ett allt mer vanligt 

förekommande fenomen. Likt den traditionella mobbningen förklaras även nätmobbning 

utifrån Olweus definition av mobbning, men till skillnad från den traditionella mobbningen 

sker dessa handlingar via teknologin (Arnarsson m.fl. 2019, s. 2) genom exempelvis elaka 

kommentarer eller hotfulla bilder (Friends u.å.). Ytterligare en skillnad mellan de två 

formerna är att den traditionella mobbningen vanligtvis sker i skolan, medan nätmobbningen 

kan inträffa i samtliga miljöer som skolungdomen befinner sig i (Lagerlöf 2017, s.89). 

 

De olika formerna av mobbning skiljer sig åt i flera avseenden. Dessa har dock inom tidigare 

forskning visats ha likartade effekter på utsatta ungdomars hälsa (Thomas, Connor & Scott 

2014, s.147). Ett flertal studier har visat hur både utsatthet för traditionell mobbning och 

nätmobbning leder till sämre fysisk och psykisk subjektiva hälsa (Brolin-Låftman, Modin & 

Österberg 2013, s.117; Schneider m.fl. 2012, s. 173-174), ångest (Davidson & Kilpatrick 

Demaray 2007, s. 398) samt ökar risken att utveckla depressiva symptom och 

självmordstankar (Turner m.fl. 2013, s. 55). Med detta sagt, och trots att livstillfredsställelse 

är nära sammankopplat med depression, ångest och självmord (Levin & Currie 2013, s. 

1048), är det anmärkningsvärt att få studier undersökt mobbningens effekter på utsatta 

ungdomars livstillfredsställelse (Miranda m.fl. 2019, s. 40).  

 

Livstillfredsställelse utgör en av de tre komponenterna i begreppet subjektivt välbefinnande 

(Diener 1984, s. 543-544). Till skillnad från de två andra komponenterna som avser 

individens positiva och negativa emotioner, handlar livstillfredsställelse istället om en 

kognitiv bedömning av individens liv som helhet. Medan individens positiva och negativa 

emotioner utgörs av tillfälliga känslor, bedöms livstillfredsställelsen vara mer stabil över tid 
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(Proctor, Linley & Maltby 2012, s. 1-2). Livstillfredsställelse är med andra ord 

sammankopplat med flera hälsoaspekter som depression, ångest och självmord, men omfattar 

också fler aspekter än detta såsom meningsfullhet (Pavot 2013, s. 51), självkänsla, individens 

kontroll av omgivningen (Ryff 1989, s. 1074-1075) samt tillhörighet (Gilman & Huebner 

2003, s. 194). Till skillnad från hälsobegreppet, som tenderar att fokusera på endast negativa 

faktorer, fångar livstillfredsställelse även upp positiva faktorer samt går bortom individens 

personliga sfär och inkluderar även samspelet med dennes miljö (ibid. s. 199-200). 

 

Medan forskning kring livstillfredsställelse och dess konsekvenser bland vuxna har studerats i 

stor utsträckning, har livstillfredsställelse bland ungdomar endast under senare tid kommit att 

bli ett uppmärksammat föremål för forskningen (Proctor, Linley & Maltby 2012, s. 2). 

Ungdomars välbefinnande har tidigare till stor del studerats utifrån objektiva indikatorer 

såsom dödlighet, sjukdom och näringsbrist, men under det senaste årtiondet har insikten om 

vikten av att inkludera positiva och subjektiva indikatorer bidragit till ett ökat intresse att 

studera även andra aspekter av ungdomars välbefinnande såsom livstillfredsställelse 

(Dinisman, Montserrat & Casas 2012, s. 2374). Trots att forskningen kring 

livstillfredsställelse bland ungdomar ökat på senare år, finns ett fortsatt behov av att 

undersöka hur livstillfredsställelsen ser ut bland dessa (Miranda m.fl. 2019, s. 40). Genom att 

mäta ungdomars livstillfredsställelse kan en mer omfattande kunskap om deras välbefinnande 

tillhandahållas (Dinisman & Ben-Arieh.2016, s. 556).  

 

De studier som har gjorts om mobbning och livstillfredsställelse bland skolungdomar har visat 

att utsatthet för mobbning har en negativ inverkan på livstillfredsställelse (Arnarsson m.fl 

2019, s. 6.; Varela m.fl. 2019, s. 715). Detta negativa samband kan förstås utifrån Williams & 

Zadros teori om ostracism som skildrar hur utstötning – som kan liknas med social 

exkludering, avvisande och mobbning – hotar individens behov av tillhörighet, 

meningsfullhet, självkänsla och kontroll (Williams & Zadros 2005, s. 21; Williams m.fl. 

2005, s. 2). Dessa behov utgör centrala komponenter av individens upplevda 

livstillfredsställelse (Gilman & Huebner 2003, s. 194; Ryff 1989, s.1074-1075; Pavot 2013, s. 

51). Mot bakgrund av detta kan det konstateras att utsatthet för mobbning har en betydelse för 

livstillfredsställelse. Det finns dock en brist på kunskap om vilka faktorer som kan minska 

mobbningens negativa effekter eftersom fokus istället har varit på att studera sådant som kan 

förebygga att mobbning uppstår (Miranda m.fl. 2019, s. 40). Kort sagt behöver de 
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mekanismer som är verksamma i förhållandet mellan utsatthet för mobbning och 

livstillfredsställelse utforskas mer.  

 

Föreliggande studie har för avsikt att studera vilken inverkan socio-emotionellt stöd kan 

tänkas ha på livstillfredsställelsen bland skolungdomar som är utsatta för mobbning. Inom 

forskningen har det gått att finna en studie som pekat på att socio-emotionellt stöd från familj 

respektive lärare har en central roll i relationen mellan utsatthet för mobbning och 

livstillfredsställelse. Denna visar på att socio-emotionellt stöd från familj respektive lärare  

minskade mobbningens negativa inverkan på ungdomars livstillfredsställelse, men att 

familjens socio-emotionella stöd hade en större betydelse (Miranda m.fl. 2019, s. 44). 

Förutom detta finns det inom teorin om ostracism en grund för att anta att även kompisars 

socio-emotionella stöd har en betydelse för livstillfredsställelse (Cacioppo & Hawkley 2005, 

s. 94). Kompisars socio-emotionella stöd har dessutom inom närliggande forskningsområde 

visat sig minska mobbningens negativa inverkan på ungdomars grad av ångest samt mentala-

och psykosomatiska hälsa (Tanigawa m.fl. 2011, s. 405-406; Davidson & Kilpatrick Demaray 

2007, s. 398; Fridh, Lindström & Rosvall 2015, s. 6-7). Följaktligen går det empiriskt att 

konstatera att kompisars socio-emotionella stöd har en central roll för utsatta ungdomars 

hälsa, men dess effekt på utsatta ungdomars livstillfredsställelse har till vår vetskap ännu inte 

fastställts.  

 

Det socio-emotionella stödets roll för livstillfredsställelsen hos skolungdomar som är utsatta 

för mobbning kommer i föreliggande studie att utforskas utifrån datamaterialet ”Health 

Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2013/14”.  Detta har till vår kännedom inte 

studerats inom en svensk kontext och utifrån studiens datamaterial. De fynd som hittills gjorts 

avseende detta sträcker sig endast till att utsatthet för mobbning har en negativ inverkan på 

svenska skolungdomars livstillfredsställelse (Arnarsson m.fl. 2019, s. 6). Det socio-

emotionella stödets inverkan på detta samband är därmed outforskat.  

  

 

 

 

 



 5 

2.  Teoretisk bakgrund 
 
2.1  Ostracism och livstillfredsställelse 

 
Ostracism är ett fenomen som består av två komponenter, att bli ignorerad respektive 

exkluderad (Williams & Nida 2014, s. 38), och sammantaget syftar det till utstötning (Strang 

2014, s. 103). Utstötning kan liknas med social exkludering, avvisande och mobbning 

(Williams m.fl. 2005, s. 2). Exempelvis går likheten mellan utstötning och mobbning att tyda 

(Williams & Nida 2014, s.38), trots att den senare kan ske i både fysisk, verbal och icke-

verbal form (Williams m.fl. 2005, s. 3), genom att de båda hotar den utstöttas sociala behov 

samt framkallar olika reaktioner hos denna med syfte att åter försöka bli en del av 

gemenskapen (Williams & Nida 2014, s.38). Det finns en teoretisk modell av ostracism som 

utvecklades år 1997 av Williams som år 2005 kommit att revideras av Williams och Zadro 

(Williams m.fl. 2005, s. 6). I modellen skildras de smärtsamma erfarenheterna av att bli 

utstött (Williams & Zadro 2005, s. 22) och denna smärta beskrivs som nödvändig för 

individens överlevnad (ibid., s. 20). Smärtan signalerar nämligen till individen att den blir 

utstött och till följd av detta kan individen anta olika copingstrategier för att avlägsna smärtan. 

Betydelsen av att kunna uppmärksamma när en blir utstött kan vidare liknas med hur djur som 

blir utstötta av sin flock får svårare att få tag i mat samt skydda sig mot olika angrepp, vilken i 

förlängningen kan resultera i att de dör (Williams & Zadro 2005, s. 19-20). 

 

Vidare kan det framhållas att utstötning kan ske under olika former. En av dessa är fysisk 

utstötning där individen blir fysiskt utstött från andra genom exempelvis bannlysning. En 

annan form är social utstötning, vilket inträffar när individen blir ignorerad och exkluderad i 

andras närvaro. Denna form kan exempelvis ske informellt i skolan eller på lekplatsen och 

kan medföra att den utstötta känner sig osynlig. Ytterligare en form är utstötning via nätet, 

vilken tenderar att ske via bland annat chattrum och datorspel (Williams & Zadro 2005, 

s.  24). 

 

De fyra fundamentala sociala behov som blir hotade hos individen vid utstötning är 

tillhörighet, självkänsla, kontroll och meningsfullhet (Williams & Zadro 2005, s. 21). 

Samtliga av dessa behov är viktiga dimensioner av livstillfredsställelse (Gilman & Huebner 

2003, s. 194; Ryff 1989, s. 1074-1075; Pavot 2013, s. 51). Den första av dessa, tillhörighet, 

blir hotat eftersom den utstötta bemöts som om den inte existerar av omgivningen. 

Interaktionen och relationen mellan den utstötta och omgivningen försvinner således och 



 6 

följden blir en otillfredsställd känsla av tillhörighet hos den utstötta. Denna utgång är vanligt 

förekommande vid en tyst behandling (Williams & Zadro 2005, s.22). 

 

Det andra behovet, självkänsla, blir även hotat i och med att den utstötta försöker finna 

förklaringar till utstötningen. Anledningen till att en individ blir utstött kan visserligen 

uttryckas explicit av omgivningen, men vanligtvis sker det utan någon som helst förklaring. 

Detta medför att den utstötta kan föreställa sig flera olika anledningar till varför den blivit 

utstött, vilket den inte skulle behöva göra om orsaken istället hade uttryckts. Att föreställa sig 

flera olika anledningar kan således hota självkänslan mer än vad fallet hade varit om endast 

den specifika anledningen angetts. Det blir nämligen svårt för en individ att veta hur den ska 

hantera utstötningen om den inte vet dess orsak (Williams & Zadro 2005, s. 22-23). 

 

Kontroll är vidare det tredje behovet som blir hotat vid utstötning och detta behov syftar till 

individens upplevda kontroll över sin omgivning.  Det handlar således om huruvida individen 

kan påverka sin interaktion med andra, exempelvis genom att ändra riktningen och 

intensiteten i ett samtal. Vid utestängning blir individens upplevda kontroll hotad eftersom 

den bland annat inte förmår att framkalla olika reaktioner hos andra (Williams & Zadro 2005, 

s. 23). 

 

Slutligen är meningsfullhet det fjärde behovet som blir hotat och denna avser en känsla av 

meningsfull existens. Att bli utstött alstrar ett obehag hos individen eftersom det framkallar 

föreställningar om hur livet skulle vara om individen inte existerande.  I anslutning till detta 

kan det nämnas att begreppet ”social död” har jämställts med att bli utstött (ibid., s.23). Mot 

bakgrund av det som ovan nämnts kan det följaktligen konstateras att utstötning hotar 

individens upplevda livstillfredsställelse (Gilman & Huebner 2003, s. 194; Ryff 1989, s. 

1074-1075; Pavot 2013, s. 51). 

 

När en individ blir utstött och därmed får dessa fyra sociala behov hotade kan dennes 

reaktioner skildras i tre olika steg (Williams & Zadro 2005, s. 21). Den första reaktionen som 

individen får är en omedelbar smärta (ibid. s. 24). Denna smärta aktiverar därefter ett antal 

copingstrategier hos individen som ett försök att reducera smärtan och minska sannolikheten 

för att utstötningen fortskrider (ibid. s. 20). Dessa strategier utgör de kortsiktiga reaktionerna 

mot utstötning och symboliserar det andra steget i reaktionskedjan (ibid. s.21). Individens 

strategier för att reducera smärtan kan både vara beteendemässiga och kognitiva och de 
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anpassas utefter det sociala behov som är hotat. En kognitiv copingstrategi kan exempelvis 

vara att tänka på goda relationer en har med andra (ibid. s.24). En beteendemässig strategi kan 

istället vara att konformera sig till gruppen (ibid. s.24) eller stärka relationer en har med andra 

människor (ibid. s.21). Att söka socio-emotionellt stöd någon annanstans än i den kontext som 

utstötningen sker i gör att den utstötta kan distansera sig från den smärta som utstötningen ger 

upphov till (Harper 2013). Två källor av socio-emotionellt stöd som framhävs vara viktiga är 

familj och kompisar (Cacioppo & Hawkley 2005, s. 94, jfr. Harper 2013). Vidare utgör det 

tredje steget i reaktionskedjan de långsiktiga reaktionerna hos individen som blir utstött 

(Williams & Zadro 2005, s.21). Detta stadie inträffar dock endast om individens 

copingstrategier inte lyckas ändra dennes status av att vara utstött, vilket medför att hoten mot 

de sociala behoven fortskrider. När individens copingstrategier blir uttömda tenderar således 

denna att dra sig tillbaka och acceptera sin status som utstött. Detta tillstånd medför att 

individen känner sig värdelös, hjälplös och deprimerad (ibid. s. 24). Det har även visat sig att 

den utstötta i detta skeende tenderar att bli särskilt känslig mot alla signaler som eventuellt 

skulle tyda på utstötning. En sådan känslighet leder till att de tenderar att tolka situationer som 

hotfulla, fastän de egentligen inte behöver vara det (ibid. s.33). 

 

Mot bakgrund av individens reaktioner på utstötning kan det framhållas att det finns 

situationella och individuella faktorer som har förmodats påverka dessa. Situationella faktorer 

kan handla om antagandet att individer som blir utstötta av en ingrupp får det svårare att 

hantera situationen än individer som blir utstötta av en utgrupp. Individuella faktorer syftar 

istället till antagandet om att utstöttas reaktioner skiljer sig åt beroende på nivåerna av de fyra 

sociala behoven. Exempelvis förmodas det att utstötning har en större inverkan på individer 

med låg självkänsla och ett högt behov av tillhörighet än individer som har en hög självkänsla 

och ett lågt behov av tillhörighet (ibid. s.26). Antagandet om att utstötta individer skulle 

reagera olika på grund av skillnader avseende dessa faktorer har dock inte givits mycket stöd 

när de kommer till de omedelbara reaktionerna, åtminstone inte vid tillfället då Williams & 

Zadro (2005) presenterade sin reviderande teoretiska modell (s.26). De omedelbara effekterna 

är därmed alltid negativa och starka (ibid. s.31). I en artikel av Williams & Nida (2011) 

bekräftas även detta när de skriver att utstötning har en omedelbar effekt som är oberoende av 

det utstöttas personlighet och situationella faktorer (s. 72). 

 

Något som dock kommit att bekräftats inom forskning är att situationella och individuella 

faktorer har en inverkan på de olika copingstrategier som individen antar till följd av 
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utstötning (Williams & Zadro 2005, s. 31). Bland annat har det visat sig att den utstöttas 

förmåga att tillämpa olika copingstrategier påverkas av dennes grad av upplevd kontroll, 

dennes förmåga att attribuera och därmed avleda de negativa upplevelser som utstötning 

medför samt dennes grad av känslighet. En individ som har social ångest kommer exempelvis 

ha det svårare att tillämpa olika kognitiva strategier för att hantera den uppkomna smärtan 

(ibid. s.31-32). 

 

Mot bakgrund av ovanstående text som visar hur utstötning och mobbning är relaterade till 

varandra (Williams & Nida 2014, s. 38) samt att de fyra sociala behoven utgör viktiga 

komponenter av livstillfredsställelse (Gilman & Huebner 2003, s. 194; Ryff 1989, s. 1074-

1075; Pavot 2013, s. 51) ger teorin om ostracism kunskap om hur utsatthet för mobbning 

påverkar individens livstillfredsställelse samt hur individen reagerar till följd av detta. En 

reaktion som lyfts fram som viktig är den kognitiva strategin att tänka på goda relationer en 

har med andra (Williams & Zadro 2005, s.24) och den beteendemässiga strategin att stärka 

dessa relationer (ibid. s. 21). Att söka socialt stöd i andra kontexter än den där mobbningen 

sker utgör en resurs för den utsatta individen som kan minska smärtan som uppstår (Harper 

2013). Detta visar således på betydelsen av socialt stöd för individer som är utsatta för 

mobbning och därmed kan även teorin om socialt stöd utifrån stressbuffert-modellen 

tillämpas. 

 

2.2 Socialt stöd utifrån stressbuffert-modellen 

 

Vikten av socialt stöd och dess inverkan på individers hälsa och välbefinnande har länge 

intresserat forskare inom en rad olika vetenskapliga discipliner, bortom frågan om ostracism. 

Socialt stöd har inom forskningen påvisats kunna påverka individers mentala och fysiska 

hälsa genom dess inverkan på individers känslor, tankemönster och beteende (Cohen, Gottlieb 

& Underwood 2000, s. 3-4). Cohen, Gottlieb & Underwood (2000) menar att socialt stöd i en 

bred mening kan definieras som en process där sociala relationer främjar en individs 

välbefinnande (s.4). 

 

För att förstå det sociala stödets inverkan på individens förmåga att tillämpa olika 

copingstrategier i stressfyllda situationer har stressbuffert-modellen utvecklats. Denna skildrar 

hur socialt stöd kan minska de negativa effekter som stressfyllda situationer, såsom 
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mobbning, kan ha på en individs välbefinnande. Mot bakgrund av att livstillfredsställelse 

utgör en central komponent i begreppet välbefinnande (Diener 1984, s. 543-544) innebär det 

därmed även att socialt stöd påverkar individers livstillfredsställelse. Det sociala stödet kan 

ske genom andra individers stödjande handlingar som motsvarar det behov av stöd som den 

specifika stressfyllda situationen kräver. Det sociala stödet kan även ske genom uppfattningen 

om att ett socialt stöd finns tillgängligt. Medan stödjande handlingar tenderar att öka 

individers copingförmåga, leder uppfattningen om att socialt stöd är tillgängligt till att 

hotfulla situationer bedöms vara mer hanterbara för den utsatta individen (Lakey & Cohen 

2000, s.30). 

 

Enligt Wills & Shinar (2000) utgörs socialt stöd av olika stödfunktioner, såsom emotionellt 

stöd, informativt stöd och instrumentellt stöd, och beroende på karaktären av den stressfyllda 

situationen får dessa olika betydelser (s. 87-88). Samtliga av dessa funktioner kan utgöra 

stressbuffrande effekter som leder till en ökad copingförmåga, vilket i sin tur medför ett 

minskat samband mellan den upplevda stressoren och dess effekter på individens 

välbefinnande (Ibid. s. 88). 

 

Individens förmåga att tänka på goda relationer en har med andra människor samt att stärka 

dessa har framhävts som viktiga copingstrategier i teorin om ostracism (Williams & Zadro 

2005, s. 21, 24). Mot bakgrund av att detta, samt att den sociala stödfunktionen har olika 

betydelser beroende på den stressfyllda situationen (Wills & Shinar 2000, s. 87-88), kan det 

antas att när det gäller mobbning så är den emotionella stödfunktionen, som syftar till att 

individen har någon som bryr sig och som lyssnar på ens problem (ibid. s. 88), av central 

vikt.  
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3.  Tidigare forskning 
 
3.1 Mobbningens effekter  
 

Att utsättas för mobbning, oavsett form, har inom forskningen visats medföra negativa 

effekter på ungdomars hälsa (Thomas, Connor & Scott 2014, s.147).	  Brolin-Låftman, Modin 

& Österberg (2013) fann ett samband mellan utsatthet för nätmobbning och sämre 

psykosomatisk och psykisk subjektiv hälsa (s.117). Även Schneider m.fl. (2012) fann att 

utsatthet för nätmobbning hade en stor negativ inverkan på ungdomars psykiska hälsa och att 

sambandet var starkare för de som utsatts för nätmobbning än de som utsatts för traditionell 

mobbning. Resultatet visade dock att utsatthet för båda former av mobbning gav störst effekt 

(s.173-174). Ytterligare undersökte Turner m.fl. (2013) hur ungdomars mentala hälsa 

påverkas av utsatthet för mobbning. I studien undersöktes olika typer av mobbning, vilka var 

nätmobbning, verbal mobbning och fysisk mobbning, och resultatet visade att ungdomar som 

blivit utsatta för mobbning, oavsett form, upplevde större grad av depressiva symptom och 

självmordstankar i jämförelse med de som inte blivit utsatta (s.55). Flera studier har således 

behandlat mobbningens effekter på utsatta ungdomars hälsa, men desto färre har undersökt 

mobbningens effekter på utsatta ungdomars livstillfredsställelse (Miranda.m.fl. 2019, s.40). 

 

De studier som gått att finna som berör mobbning och livstillfredsställelse är bland annat 

Callaghan, Kelly & Molcho (2019) som undersökt detta samband för skolungdomar på Irland. 

I denna framkom det att de som blivit utsatta för traditionell mobbning, utöver sämre psykisk 

och fysiska hälsa, även upplevde lägre grad av livstillfredsställelse i jämförelse med de som 

inte blivit utsatta (s. 418-419). Även Varela m.fl. (2019) fann ett negativt samband mellan 

utsatthet för traditionell mobbning samt nätmobbning och upplevd livstillfredsställelse bland 

ungdomar i Chile (s.715). Liknande resultat har även gått att finna i en nordisk kontext. 

Arnarsson m.fl. (2019) har utifrån enkäten ”Health Behaviour in School-aged Children” 

undersökt förekomsten av utsatthet för mobbning samt dess inverkan på livstillfredsställelse 

bland skolungdomar i Norden. Resultatet visade att utsatthet för traditionell mobbning hade 

en större negativ inverkan på skolungdomarnas livstillfredsställelse än nätmobbning, men att 

effekten var som störst när de båda formerna av mobbning inkluderades (s.6). 
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3.2 Det sociala stödets inverkan 
 

Att undersöka de negativa effekter som utsatthet för mobbning medför är viktigt, men det är 

även betydelsefullt att få kunskap om vilka faktorer som kan skydda utsatta ungdomar mot 

dessa negativa effekter (Davidson & Kilpatrick Demaray 2007, s. 383), inte minst utifrån det 

sociala arbetets perspektiv (Lagerlöf 2017, s. 99). En faktor som visat sig vara viktig för 

ungdomars hälsa är socialt stöd från familj, lärare respektive kompisar (Pössel m.fl. 2018, s. 

406-407; Archer m.fl. 2019, s. 2089; Colarossi & Eccles 2003 s. 26-27) och denna faktor har 

även visat sig kunna utgöra en skyddsfaktor när det gäller effekterna av utsatthet för både 

traditionell mobbning och nätmobbning hos ungdomar (Davidson & Kilpatrick Demaray 

2007, s. 398; Fridh, Lindström & Rosvall 2015, s. 6-7; Miranda m.fl 2019, s.41; Tanigawa 

m.fl. 2011, s. 405-406). 

 

Inom tidigare forskning har det dock visat sig att det sociala stödets effekt varierar beroende 

på källan av socialt stöd (Pössel m.fl. 2018, s. 406-407). I Pössel m.fl. (2018) som undersökt 

hur skolungdomars depressiva symptom påverkas av familj, lärare respektive kompisars stöd 

framkom det att när dessa testades tillsammans var det endast familjens och lärarnas stöd som 

hade ett signifikant samband med ungdomars grad av depressiva symptom ett år senare. När 

det sedan testades för om socialt stöd hade någon inverkan på utvecklingen av depressiva 

symptom för ungdomar som under de senaste månaderna upplevt en stressfylld situation, var 

det endast familjens stöd som hade en sådan inverkan (s.406-407). Att familjen hade en mer 

betydande roll förklarar Pössel m.fl. (2018) med att dess stöd, till skillnad från lärares stöd 

som är begränsad till endast stressorer i skolans kontext, sträcker sig till fler stressorer i 

ungdomars liv. Detta kan exempelvis handla om en oro kring framtiden, ekonomi och 

ansvarstagande. Familjens stöd beskrivs vara stabilt under hela tonårstiden och anses till och 

med kunna få en ökad betydelse under senare tonåren eftersom ungdomar då ställs inför nya 

stressfyllda situationer som inte endast är relaterade till skolan (s. 408). Anledningen till att 

kompisars stöd inte hade någon effekt menar Pössel m.fl. (2018) vidare kan bero dels på att 

begreppet kompisar inte definierades i studien, men även eftersom ungdomar som bor hemma 

också till stor del integrerar med sin familj (s. 408). I likhet med detta framkom det i Stice, 

Ragan & Randall (2004) att bristande stöd från föräldrar ökar risken för att ungdomar 

utvecklar depressiva symptom i framtiden. Till skillnad från detta hade ett bristande stöd från 

kompisar inte en sådan förutsägbar effekt. Anledningen till att familjens bristande stöd hade 

en större påverkan förklaras med att familjens stöd, till skillnad från kompisars, är mer 
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konsekvent. Stödet från kompisar tenderar istället att variera eftersom ungdomars kompiskrets 

ofta skiftar (s.158).  

 

Familjens betydande roll går även att urskilja i Archer m.fl. (2019) som undersökte 

sambandet mellan hopp och socialt stöd från familj, lärare, kompisar samt klasskamrater (s. 

2079). Resultatet visade att endast socialt stöd från familjen hade en inverkan på ungdomars 

framtida hopp (ibid. s. 2089). Orsaken till att lärare, kompisar och klasskamrater inte hade en 

signifikant påverkan förklarar Archer m.fl. (2019) med hur dessa inte har en inverkan på 

ungdomars generella upplevda hopp, vilket var det som mättes i studien. Istället menar de att 

om lärare, kompisar och klasskamraters stöd hade mätts i relation till specifika domäner, 

såsom hopp om skola och sociala relationer, hade dessa även kunnat bli signifikanta (s. 2090). 

 

Andra studier har dock visat att samtliga tre stödkällor bestående av familj, lärare respektive 

kompisar har en betydelse för ungdomars utveckling av depressiva symptom. Exempelvis 

fann Colarossi & Eccles (2003) att socialt stöd från mammor, lärare och kompisar hade en 

signifikant inverkan på depressiva symptom över tid hos ungdomar. Stödet från lärare och 

kompisar hade dessutom en signifikant betydelse för ungdomars framtida självkänsla (s.26-

27). 

 

När det kommer till studier som specifikt undersökt hur socialt stöd kan utgöra en 

skyddsfaktor för effekterna av utsatthet för mobbning har dessa studerat detta utifrån 

sambandet mellan mobbning och mental hälsa, snarare än sambandet mellan mobbning och 

livstillfredsställelse (Miranda m.fl. 2019, s. 41). I exempelvis Tanigawa m.fl. (2011) 

undersöktes det hur socialt stöd hade en inverkan på sambandet mellan utsatthet för mobbning 

och depressiva symptom. Resultatet visade att stöd från kompisar och familj hade en positiv 

inverkan på den mentala hälsan bland pojkar som blivit utsatta för mobbning. Bland flickor 

hade det sociala stödet en betydande roll för den mentala hälsan, oavsett utsatthet för 

mobbning (s. 405-406). I likhet med detta visade Fridh, Lindström & Rosvall (2015) hur 

familjen och kompisarna utgjorde en skyddsfaktor gentemot mobbnings effekter på utsatta 

pojkars subjektiva hälsa (s. 6-7). Davidson & Kilpatrick Demaray (2007) fann även att 

familjestöd minskade sambandet mellan utsatthet för mobbning och ångest hos flickor, medan 

lärarstöd, kompisstöd och skolmiljö minskade detta samband hos pojkar (s. 398). 
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Till skillnad från studierna som redogjorts för ovan och som inriktat sig på ungdomars hälsa 

finns det en studie som istället undersökt det sociala stödets inverkan på livstillfredsställelse 

hos ungdomar som är utsatta för mobbning. Denna studie är Miranda m.fl. (2019). Syftet med 

studien var att undersöka om föräldrar respektive lärares socio-emotionella stöd kunde mildra 

de negativa effekter som utsatthet för mobbning har på livstillfredsställelsen hos 

skolungdomar i Peru (s.41). Resultatet visade att utsatthet för mobbning hade en negativ 

inverkan på livstillfredsställelse och att detta negativa samband minskade bland de utsatta 

ungdomar som uppgett att de får högt socio-emotionellt stöd från föräldrar och lärare i 

jämförelse med de ungdomar som får lågt socio-emotionellt stöd från dessa. Detta resultat 

synliggör vikten av socio-emotionellt stöd för utsatta skolungdomars livstillfredsställelse 

(ibid. s. 43-44). 

 

Inom den svenska kontexten och utifrån datamaterialet ”Health Behaviour in School-aged 

Children” sträcker sig kunskapen, som tidigare nämnt, endast till att utsatthet för mobbning 

har en negativ inverkan på skolungdomars livstillfredsställelse (Arnarsson m.fl. 2019, s. 6). 

Fördjupad kunskap kring hur socio-emotionellt stöd från olika stödkällor kan ha en positiv 

inverkan på upplevd livstillfredsställelse bland svenska skolungdomar som är utsatta för 

mobbning, är således högst angeläget.  
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4.  Problemformulering, syfte och hypotes 
 

Mobbning är ett allvarligt socialt problem som blivit allt vanligare bland svenska 

skolungdomar (Olweus & Limber 2010, s.124). Forskningen kring mobbning har i stor 

utsträckning berört den traditionella formen av mobbning, men under senare år har 

nätmobbning blivit ett allt mer vanligt förekommande fenomen som dock utforskats i 

betydligt mindre utsträckning (Arnarsson m.fl. 2019, s. 2). Detta tyder på att det finns ett 

behov att utforska detta mer, vilket föreliggande studie avser att göra genom att studera 

skolungdomar som blivit utsatta för traditionell mobbning, nätmobbning eller båda två. 

Utsatthet för mobbning har studerats mycket i relation till dess negativa effekter på 

skolungdomars hälsa (Brolin-Låftman, Modin & Österberg 2013, s.117; Schneider m.fl. 2012, 

s. 173-174), som utvecklandet av depressiva symptom, ångest och självmordstankar (Turner 

m.fl. 2013, s. 55). Trots att livstillfredsställelse visats vara nära relaterat till depression, ångest 

och självmord (Levin & Currie 2013, s. 1048; Davidson & Kilpatrick Demaray 2007, s. 398), 

är det få studier som undersökt hur utsatthet för mobbning påverkar skolungdomars 

livstillfredsställelse (Miranda m.fl. 2019, s. 40).  Till skillnad från hälsobegreppet omfattar 

livstillfredsställelse dessutom fler aspekter såsom meningsfullhet och relation till andra 

människor (Gilman & Huebner 2003, s. 194).  Mot bakgrund av detta tycks det 

anmärkningsvärt att det inom forskningen inte lagts lika mycket fokus på att undersöka 

effekterna som utsatthet för mobbning har på skolungdomars livstillfredsställelse.  

 

Att undersöka de negativa effekterna som utsatthet för mobbning medför är viktigt, men det 

är även betydelsefullt att få kunskap om vilka faktorer som kan skydda utsatta ungdomar mot 

dessa negativa effekter (Davidson & Kilpatrick Demaray 2007, s. 383). Socio-emotionellt 

stöd från familj, lärare respektive kompisar (ibid.) har visats utgöra en sådan faktor, men dess 

positiva effekt har dock till mestadels studerats i relation till utsatta skolungdomars hälsa 

(Miranda m.fl. 2019, s. 41). Det finns därmed ett behov av att fördjupa kunskapen kring det 

socio-emotionella stödets inverkan på livstillfredsställelsen hos skolungdomar som är utsatta 

för mobbning. 

 

Inom den svenska kontexten och utifrån datamaterialet “Health Behaviour in School-aged 

Children (HBSC) 2013/14” har ett negativt samband mellan utsatthet för mobbning och 

livstillfredsställelse konstaterats (Arnarsson m.fl. 2019, s. 6). Detta samband överensstämmer 
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även med våra egna beräkningar (se bilaga 1) och utgör därmed studiens utgångspunkt. Det 

saknas emellertid kunskap om i vilken grad socio-emotionellt stöd från familj, lärare 

respektive kompisar har en positiv inverkan på detta samband. Ambitionen med föreliggande 

studie är därmed att fördjupa kunskapen kring detta. En sådan kunskap skulle kunna bidra 

med en ökad förståelse för hur man på bästa sätt kan stödja de skolungdomar som är utsatta 

för mobbning. Detta kan således gynna det skolsociala arbetet att skapa ett positivt socialt 

klimat i skolan. 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka i vilken utsträckning socio-emotionellt stöd 

från familj, lärare respektive kompisar har en positiv inverkan på upplevd livstillfredsställelse 

bland skolungdomar som är utsatta för mobbning i Sverige. Studiens hypotes är att svenska 

skolungdomar som är utsatta för mobbning och får lågt socio-emotionellt stöd från familj, 

lärare respektive kompisar i högre utsträckning kommer att uppleva låg livstillfredsställelse i 

jämförelse med svenska skolungdomar som är utsatta för mobbning och får högt socio-

emotionellt stöd från familj, lärare respektive kompisar. 
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5.  Metod 
 

5.1 Datainsamling 

 

Föreliggande studies empiriska material utgörs av datamaterial från enkätstudien ”Health 

Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2013/14”, vilket är en tvärnationell 

självrapportstudie som genomförs i samarbete med WHO Regional Office for Europe. 

Studien genomförs var fjärde år i över 40 olika länder och regioner i syfte att samla in 

information om 11,13 och 15-åringars hälsa och välmående, sociala miljö samt 

hälsobeteenden. Intresset ligger i att förstå hur dessa olika faktorer påverkar unga människors 

hälsa när de utvecklas från barn till unga vuxna (Health Behaviour in School-aged Children, 

2018. s. 4). Enkäten omfattas som sagt av skolungdomar i åldrarna 11,13 och 15 och dessa 

åldersgrupper har valts ut eftersom de anses utgöra åldrar där tonåren börjar, där fysiska 

emotionella förändringar sker samt där viktiga beslut om livet och framtiden ska fattas 

(Roberts m.fl. 2009, s. 143). Varje land eller region som medverkar i studien använder ett 

slumpmässigt urval för att på så vis säkerhetsställa att urvalet är representativt för 

ungdomarna i det aktuella åldersintervallet (Inchley m.fl. 2016, s.2). Urvalet görs i en 

klusterdesign med två steg. Först görs ett slumpmässigt val av skolor som anses vara 

representativa för landet eller regionen och därefter slumpas en eller fler klasser i de utvalda 

skolorna ut (Folkhälsomyndigheten 2014, s.12). Enkäten består av tre kategorier av frågor: 

kärnfrågor som varje land är ålagda att inkludera i materialet, frivilliga frågor om specifika 

ämnen som är valfria att inkludera samt specifika frågor som kan vara av nationell relevans 

utifrån de olika länderna (Roberts m.fl. 2009, s. 142). 

	  
5.2 Avgränsningar  
 
Föreliggande studie baseras på ett urval av skolungdomar som ingår i HBSC-enkäten.  

Studien avgränsar sig till skolungdomar i ålderskategorierna 11, 13 och 15 år som är bosatta i 

Sverige och som är utsatta för antingen nätmobbning, traditionell mobbning eller båda två. 

Bland dessa har endast de utsatta skolungdomarna som besvarat samtliga av de frågor som 

inkluderats i analysen valts ut. Detta resulterade i totalt 365 antal respondenter (Se tabell I). 
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5.3 Analytisk strategi 
 

I enlighet med studiens syfte selekterades som första steg alla svenska skolungdomar som 

uppgett att de blivit utsatta för mobbning ut. För att mäta skolungdomars utsatthet för 

mobbning har följande tre variabler använts: ”Hur ofta har du blivit mobbad i skolan under de 

två senaste månaderna?”, ”Hur ofta har du blivit mobbad på följande sätt?: någon skrev elaka 

chattmeddelanden, inlägg, e-post och SMS, eller skapade en webbsida som hånade dig” samt 

”Hur ofta har du blivit mobbad på följande sätt?: någon tog pinsamma eller olämpliga bilder 

av mig utan tillåtelse och la upp dem online”. Den första variabeln illustrerar utsatthet för 

traditionell mobbning, medan de andra två symboliserar utsatthet för nätmobbning. Alla tre 

variablers svarsalternativ bestod av en skala mellan 1-5 där respondenterna fick ange hur väl 

påståendena ”har inte blivit mobbad”, ”en eller två gånger”, ”2-3 gånger per månad”, ”en 

gång/vecka” samt ”flera gånger/vecka” stämde in. I anslutning till samtliga av dessa frågor 

gavs en beskrivning av begreppet mobbning utifrån Olweus (1993) definition. Denna löd 

enligt följande: 

 
Vi menar att en elev mobbas då en annan elev, eller en grupp elever, säger eller gör elaka och 

otrevliga saker mot honom/henne. Det är också mobbning då en elev upprepade gånger blir retad 

på ett sätt som han/hon inte tycker om eller om han/hon lämnas utanför. Det är däremot inte 

mobbning då två ganska jämnstarka elever grälar eller slåss, och inte heller när en elev retas på ett 

snällt och vänligt sätt (Health Behaviour in School-aged Children, 2018 s. 46). 
 

I föreliggande studie gjordes först en omkodning av samtliga tre variabler där ”har inte blivit 

mobbad” och ”en eller två gånger” gavs värdet 0, medan ”2-3 gånger per månad”, ”en 

gång/vecka” samt ”flera gånger/vecka” gavs värdet 1. Värdet 0 symboliserar de som inte 

blivit utsatta för mobbning medan värdet 1 symboliserar de som blivit utsatta för mobbning. 

Bakgrunden till denna uppdelning grundar sig på Olweus definition av mobbning där 

skolelever som blir utsatta för mobbning minst 2-3 gånger per månad betraktas som mobbade 

(Arnarsson m.fl. 2019, s. 3). Efter att omkodningen gjorts sattes de tre variablerna ihop till ett 

index som gick från 0-3 där värdet 0 återigen symboliserar de som inte blivit utsatta för 

mobbning, och värdena 1-3 kodades om till värdet 1 vilket utgör de som blivit utsatta för 

mobbning (antingen traditionell mobbning, nätmobbning eller båda två). Mot bakgrund av att 

studiens syfte är att undersöka endast de svenska skolungdomar som är utsatta för mobbning, 

filtrerades därefter, som ovan nämnt, de svenska skolungdomar som inte är utsatta för 

mobbning bort.  
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Nästa steg i analysen blev att göra en bivariat logistisk regressionsanalys för att testa om det 

fanns ett samband mellan socio-emotionellt stöd och livstillfredsställelse bland de 

skolungdomar som uppgett att de är utsatta för mobbning. Det socio-emotionella stödet 

utgjordes av det från familjen, lärare respektive kompisar. Samtliga av dessa tre testades först 

separat i en logistisk regressionsanalys, där inga kontrollvariabler inkluderades. Därefter 

gjordes en multivariat logistisk regressionsanalys där de tre stödvariablerna först testades 

separat, med kontroll för skolungdomens ålder, kön, familjens välstånd och familjens struktur, 

för att sedan testas tillsammans med samtliga av dessa kontrollvariabler. Kontrollvariablerna 

inkluderades för att testa om det fanns andra faktorer som kan tänkas förklara variationen i 

den beroende variabeln (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 269), det vill säga 

livstillfredsställelse. Kontrollvariablerna användes även för att se om originalsambandet 

mellan x och y förändrades när dessa fördes in vilket således ger information om 

originalsambandet är ett skensamband (ibid). För att genomföra analyserna har SPSS 

(Statistics Standard GradPack 26 for Mac) använts som verktyg.  

 

Anledningen till att en logistisk regressionsanalys har valts att användas i föreliggande studie 

är då den gör det möjligt att jämföra hur oddset för ett visst utfall på en binär beroende 

variabel skiljer sig åt i närvaron av olika oberoende variabler. Vid ett positivt samband mellan 

variablerna överstiger oddskvoten siffran 1 och tvärtom gäller om det finns ett negativt 

samband då oddskvoten är under siffran 1 (Barmark & Djurfeldt 2009, s.131). Siffran 1 

symboliserar referenskategorin (ref), det vill säga det variabelvärde som ett annat 

variabelvärde jämförs med. För att illustrera med ett exempel innebär det att för variabeln 

”familjens socio-emotionella stöd” kommer livstillfredsställelsen hos de utsatta skolungdomar 

som har lågt socio-emotionellt stöd att jämföras med de som har medel till högt socio-

emotionellt stöd. Om oddskvoten visar på siffran 1 tyder det på ett nollsamband, vilket 

innebär att det inte finns någon skillnad mellan grupperna och därmed inget samband 

(Szumilas 2010, s. 227).  

 

För att kunna uttala sig om att det verkligen finns ett samband mellan variablerna och att detta 

inte beror på slumpen krävs emellertid att sambandet är signifikant. Statistisk signifikans ger 

indikationer på hur säkra eller tillförlitliga de observerade resultaten är och hur stor risken är 

att man drar felaktiga slutsatser om att det finns ett samband trots att det inte gör det. Inom 

samhällsvetenskapen brukar den statistiska signifikansnivån vanligtvis vara 95 procent. Det 

innebär att risken att felaktiga slutsatser om sambandet dras är fem procent (Bryman 2011. s. 
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233-334). I föreliggande studie kommer således samtliga analysers tillförlitlighet att bedömas 

utifrån en signifikansnivå på 95 procent. 

 

5.4 Mått 

 

5.4.1 Beroende variabel 

 

För att mäta den beroende variabeln, livstillfredsställelse, har måttet ”Cantril ladder” använts, 

vilket är ett mått som i stor utsträckning använts för att mäta ungdomars livstillfredsställelse 

(Levin & Currie 2013, s. 1048). I HBSC-enkäten fick skolungdomarna utifrån detta besvara 

hur tillfredsställda de för nuvarande är med sitt liv på en skala från 0-10, där 0 utgör det 

sämsta tänkbara livet och 10 det bästa tänkbara livet. 

 

Den beroende variabeln kodades sedan om till en dikotom variabel (två värden) där de som 

angett ett värde mellan 0-5 anses ha låg livstillfredsställelse och gavs variabelvärdet 1, medan 

de som svarat 6-10 bedöms ha hög livstillfredsställelse och gavs variabelvärdet 0. Denna 

uppdelning har gjorts eftersom det utgör ett vedertaget sätt att mäta livstillfredsställelse på 

(Levin & Currie 2013, s. 1049). 

 

5.4.2 Oberoende variabler 

 

5.4.2.1 Socio-emotionellt stöd 

 

Tre variabler har utifrån Wills & Shinars (2000) definition av begreppet socio-emotionellt 

stöd, som syftar till att ha någon som bryr sig och som lyssnar på ens problem (s. 88), valts ut 

som representativa för att mäta familj, lärare respektive kompisars socio-emotionella stöd 

(förkortat som familjestöd, lärarstöd och kompisstöd). 

 

Familjestöd: 

Familjestöd mäts genom påståendet “Jag får den emotionella hjälpen och stödet 

som jag behöver från min familj”. I HBSC-enkäten fick skolungdomarna på en skala mellan 

1-7 besvara hur väl detta påstående stämde in, där 1 var “Håller inte alls med” och 7 “Håller 

väldigt starkt med”. För att göra en åtskillnad mellan de som anser sig ha lågt familjestöd och 
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de som anser sig ha medel till högt familjestöd gjordes en dikotomisering av den ursprungliga 

variabeln. Skolungdomar som angett ett värde mellan 1-3 gavs värdet 1, vilket symboliserar 

lågt familjestöd, medan skolungdomar som istället angett värdet 4-7 gavs värdet 0, som 

symboliserar medel till högt familjestöd. 

 

Lärarstöd: 

Skolungdomars upplevda stöd från lärare mäts genom påståendet “Jag upplever att mina 

lärare bryr sig om mig som person”. I HBSC-enkäten fick skolungdomarna besvara hur väl 

detta påstående stämde in på en skala mellan 1-5 där 1 var “Håller starkt med” och 5 “Håller 

inte alls med”. För att skilja på de som anser sig ha lågt lärarstöd och de som anser sig ha 

medel till högt lärarstöd gjordes en dikotomisering av variabeln där 1-3 gavs värdet 0, vilket 

innebär medel till högt lärarstöd och 4-5 gavs värdet 1, vilket syftar till lågt lärarstöd. 

 

Kompisstöd: 

Kompisstöd mäts genom påståendet ”Jag kan prata om mina problem med mina vänner” där 

svarsalternativen bestod av en skala mellan 1-7 där 1 var ”Håller inte alls med” och 7 ”Håller 

väldigt starkt med”. Variabeln kodades sedan om till en dikotom variabel där de som angett 

ett värde mellan 1-3 gavs värdet 1 som innebär lågt kompisstöd och 4-7 gavs värdet 0 som 

symboliserar medel till högt kompisstöd. 

 

5.4.3 Kontrollvariabler 
 
Mot bakgrund av att tidigare forskning visat att skolungdomars ålder och kön samt familjens 

välstånd och struktur kan ha en inverkan på sambandet mellan mobbning och 

livstillfredsställelse (Arnarsson m.fl. 2019, s. 6), har dessa variabler valts att kontrolleras för. 

 
Ålder:  

Ålder mäts genom att skolungdomarna fått uppge sin ålder på en kontinuerlig skala. 

 

Kön:  

Kön mäts genom att skolungdomarna fått uppge om det är en flicka eller en pojke. Flickor 

gavs sedan värdet 1 och pojkar gavs värdet 0. 
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Familjens välstånd: 

Familjens välstånd mäts genom frågan ”Hur välbärgad tror du att din familj är?” där 

skolungdomarna utifrån en skala mellan 1-5 fick uppskatta hur välbärgade de tror att sin 

familj är, där 1 var “Väldigt välbärgade” och 5 “Inte alls välbärgade”. En dikotomisering av 

variabeln gjordes därefter där de som uppgett ett värde mellan 1-2 gavs värdet 0 som innebär 

att familjen har högt välstånd, medan 3-5 gavs värdet 1 vilket innebär medel till lågt välstånd. 

 

Familjestruktur: 

Familjens struktur mäts genom påståendena “Bor huvudsakligen med mamma” samt “Bor 

huvudsakligen med pappa” där svarsalternativen för båda påståendena var “Ja” eller 

“Nej”.  De två variablerna sammansattes till ett index som resulterade i värdena 2-4 där värdet 

2 innebar att skolungdomen huvudsakligen bor med båda föräldrarna, värdet 3 att 

skolungdomen huvudsakligen bor tillsammans med en förälder samt värdet 4 att 

skolungdomen inte bor med någon av föräldrarna. Därefter gjordes tre dummyvariabler. I den 

första dummyvariabeln fick skolungdomar som bor tillsammans med en förälder värdet 1, 

medan resterande fick värdet 0. I den andra dummyvariabeln fick skolungdomar som inte bor 

tillsammans med någon av föräldrarna värdet 1, medan resterande fick värdet 0. I den tredje 

dummyvariabeln fick de skolungdomar som bor tillsammans med båda föräldrarna värdet 1, 

medan resterande fick värdet 0. Den tredje dummyvariabeln utgör referenskategorin som de 

två andra dummyvariablerna i analysen jämförs med. 

 

5.5 Etiska aspekter 
 

Genomförandet av enkätstudien “Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 

2013/14“ kan bedömas följa de etiska principer som framhålls i vetenskapsrådet (2017) “God 

Forskningssed”. Dessa principer utgörs av sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet. 

De två förstnämnda av dessa, sekretess och tystnadsplikt, berör inte HBSC-enkäten eftersom 

dessa inte faller under offentlighets- och sekretesslagen (s.40). De två sistnämnda, anonymitet 

och integritet, har tagits hänsyn till genom att skolungdomarna var anonyma när de besvarade 

enkäten i klassrummet (Folkhälsomyndigheten 2014, s.13). 

 

Vidare kan det framhållas att det utöver dessa finns ytterligare etiska principer som bör 

beaktas vid forskning och som går att finna på webbplatsen Codex som drivs av 

Vetenskapsrådet och Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet 
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(Vetenskapsrådet 2017, s. 75). En sådan kodex är “Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” och i denna framgår fyra etiska principer som är 

centrala inom forskningen. Dessa är konfidentialitetskravet, informationskravet, 

samtyckeskravet samt nyttjandekravet.  Konfidentialitetskravet kan likställas med de två 

begreppen “anonymitet” och “integritet” som nämnts ovan, och handlar om att skydda den 

enskildes personuppgifter (Vetenskapsrådet u.å. s. 12). Informationskravet handlar om att 

forskningens syfte samt frivilligheten att delta ska informeras till de som berörs av studien 

(ibid. s. 7). Samtyckeskravet syftar till att deltagande i studien ska vara frivilligt (ibid. s. 9). 

Nyttjandekravet handlar om att enkätsvaren endast ska användas i forskningsändamål (ibid. s. 

14).  I HBSC-enkäten kan det urskiljas hur samtliga av dessa principer har uppfyllts. 

 

HBSC-enkäten har inhämtat lämpligt etiskt tillstånd för att genomföra studien (Inchley m.fl. 

2016, s. 238). Vid genomförande av HBSC-enkäten gavs information om enkätens syfte och 

bakgrund på enkätens första sida, där det även framgick att medverkan var frivillig samt att 

inga identitetsuppgifter skulle behandlas. Samma information som angetts på enkätens första 

sida uppgavs även till skolungdomarnas föräldrar (Folkhälsomyndigheten 2014, 

s.13).  Skolungdomar med svårigheter att besvara enkäten under standardiserade förhållanden 

gavs extra stöd exempelvis genom uppläsning av frågorna (Inchley m.fl. 2016, s. 238). Vidare 

lämnades de ifyllda enkätsvaren in i igenklistrade kuvert till lärare som vidarebefordrade 

dessa till Statistiska centralbyrån (SCB) vilka i sin tur sammanställde resultatet i en datafil för 

leverering till Folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten 2014, s.13). 

 

5.6 Metodreflektioner 
 

5.6.1 Reliabilitet och validitet 
 

”Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2013/14” är en välarbetad 

enkätundersökning som på ett systematiskt sätt samlat in data om skolungdomars 

hälsobeteenden i över 30 år. Mot bakgrund av att över 40 länder deltar i studien och att 

ambitionen är att kunna jämföra dess data med varandra finns det ett stort fokus på enkätens 

metodologiska utveckling och att producera data med god validitet och reliabilitet (Roberts 

m.fl. 2009, s.140- 141). Till följd av detta har HBSC skapat en metodologisk 

utvecklingsgrupp som bland annat arbetar med att hantera metodologiska problem som 

uppstår samt att utveckla riktlinjer för genomförandet av enkäten (ibid. s. 146). Mot bakgrund 
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av detta kan det således konstateras att HBSC-enkäten ständigt arbetar för att säkerhetsställa 

enkätens validitet och reliabilitet. 

 

Reliabilitet, vilket även benämns tillförlitlighet, handlar om huruvida studiens mätinstrument 

är pålitliga och följdriktiga (Bryman 2011, s.49). Enligt Bryman (2011) är ett måtts stabilitet 

över tid ett viktigt kriterium för att bedöma måttets reliabilitet (s. 160). Mot bakgrund av detta 

kan det nämnas att mätinstrumenten i HBSC-enkäten kan anses vara stabila genom att flera av 

dess kärnfrågor har varit med sedan enkätens början (Roberts m.fl. 2009, s. 143). För att en 

fråga ska kunna bli en kärnfråga finns det ett krav på att frågan bör uppvisa god stabilitet över 

tid. Nya frågor som är tänkta att utgöra potentiella kärnfrågor måste genomgå pilotstudier i 

minst tio medlemsländer för att i framtiden kunna få en sådan status och denna process tar 

mellan åtta till tolv år (ibid. s. 148). I anslutning till ovanstående text kan det konstateras att 

HBSC-enkäten visar på en hög reliabilitet i detta avseende. 

 

För att kunna bedöma en studies reliabilitet är det vidare en förutsättning att den kan 

replikeras. Replikation handlar om möjligheten att kunna upprepa en undersökning för att 

exempelvis se om resultaten stämmer eller för att kunna bedöma huruvida de använda måtten 

är tillförlitliga.  För att en studie ska kunna replikeras krävs en detaljerad beskrivning av dess 

tillvägagångssätt (Bryman 2011, s. 49). Mot bakgrund av detta har föreliggande studie strävat 

efter att vara transparenta under hela forskningsprocessen genom att exempelvis redogöra för 

hur de ursprungliga variablerna i HBSC-enkäten kodats om för att på så vis försöka öka 

studiens reliabilitet. 

 

Validitet syftar istället till bedömningen av huruvida studien mäter det som avses att mätas. 

Det handlar således om att bedöma om de begrepp som används som mått verkligen fångar 

upp det som begreppen anses skildra (Bryman 2011, s.163). När det gäller HBSC- enkätens 

grad av validitet har frågorna uppvisat en god sådan. Detta kan exemplifieras genom hur 

frågor som ansetts behöva en förtydligande text i anslutning till dem, däribland frågan om 

utsatthet för mobbning, har givits detta för att på så sätt reducera risken för att frågorna i 

enkäten uppfattas fel av skolungdomarna (Roberts m.fl. 2009, s. 147-148).  På så sätt kan det 

alltså säkerhetsställas att frågorna mäter det som avses att mätas. 

 

Det som dock kan framhållas i relation till detta är att frågorna i enkäten inte är utformade 

efter att besvara föreliggande studies syfte. Operationaliseringen av de begrepp som den 
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aktuella studien berör bör därmed diskuteras. När det gäller begreppet socio-emotionellt stöd 

föreligger en viss osäkerhet kring huruvida de frågor som valts ut helt fångar in det fenomen 

som avses att studeras. Detta eftersom att socio-emotionellt stöd är ett brett begrepp som 

består av flera olika aspekter och det i studien endast valts ut en fråga inom respektive 

stödkälla (familj, lärare, kompisar) som ska representera detta. Det kan dock nämnas att det 

inom kvantitativ forskning inte är ovanligt att använda endast en indikator för att mäta ett 

begrepp och att detta är tillräckligt förutsatt att de utgör korrekta representationer av de 

begrepp som ska mätas (Bryman 2011, s. 160). 

 

Det som ytterligare kan tänkas påverka studiens validitet är att det socio-emotionella stödet 

inte mäts med samma frågor inom respektive stödkälla, det vill säga familjestöd mäts genom 

en fråga om emotionellt stöd, lärarstöd genom en fråga om lärare bryr sig och kompisstöd 

genom en fråga om att kunna prata om problem med sina kompisar. Detta kan således 

medföra en viss risk att de tre frågorna fångar in socio-emotionellt stöd i olika grad. I 

föreliggande studie har dock de utvalda frågorna bedömts vara representativa för socio-

emotionellt stöd utifrån stressbuffert-modellen där det framgår att begreppet innefattas av att 

ha någon som bryr sig om en och som lyssnar till ens problem (Wills & Shinar 2000, s.88). 

 

Även operationaliseringen av begreppet kompisar kan nämnas. I HBSC-enkäten som 

skolungdomarna fick besvara gavs ingen definition av kompisar, vilket medför att 

skolungdomarna kan ha tolkat begreppet på olika sätt. Exempelvis kan det tänkas att en del 

tolkat begreppet kompisar som bestående av endast klasskompisar, vilket medför en risk att 

skolungdomars kompisar utanför skolan, som grannar eller lagkompisar, inte fångas upp av 

begreppet. Att inte göra någon åtskillnad mellan kompisar i olika kontexter, utan istället sätta 

samman dem, är emellertid ett vedertaget sätt att mäta begreppet kompisar på inom tidigare 

forskning (Pössel m.fl. 2018, s. 401; Fridh, Lindström & Rosvall 2015, s. 4).  

 

Slutligen kan föreliggande studies externa validitet nämnas. Denna handlar om huruvida 

studiens resultat kan generaliseras till den population man vill uttala sig om (Bryman 2011, s. 

169). Eftersom urvalet i HBSC-enkäten som tidigare nämnt kan antas vara representativt för 

skolungdomar i Sverige (Inchley m.fl. 2016, s.2) blir det möjligt att i föreliggande studie dra 

generaliserbara slutsatser. Följaktligen kan studiens externa validitet anses vara god.  
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5.6.2 Kausalitet 

 

Kausalitet är ett centralt begrepp inom kvantitativ forskning som handlar om huruvida det är 

möjligt att uttala sig om orsaksriktning avseende det fenomen som undersöks, det vill säga om 

den oberoende variabeln föregår den beroende variabeln (Bryman 2011, s.168). I en 

tvärsnittsstudie, vilket HBSC-enkäten är, föreligger det dock en osäkerhet kring huruvida det 

går att tala om orsak och verkan eftersom datamaterialet är insamlat vid ett och samma 

tillfälle. För att kunna komma fram till den troliga orsaksriktningen krävs därför en 

vägledning av det “sunda förnuftet” eller teoretiska idéer. Det finns emellertid alltid en risk att 

slutsatsen blir felaktig (Bryman 2011, s. 168). I och med att föreliggande studie utgår från 

HBSC-enkäten går det inte att med säkerhet kunna uttala sig om socio-emotionellt stöd 

påverkar livstillfredsställelsen bland skolungdomar som är utsatta för mobbning. Ett sådant 

antagande om sambandets riktning stöds dock av föreliggande studies teoretiska 

utgångspunkt.  

 
5.6.3 Bortfall 
 

Det externa bortfallet av svarande svenska skolungdomar utgjordes av cirka 30 procent 

(Folkhälsomyndigheten 2014, s.13). I anslutning till detta kan det nämnas att det troligtvis 

finns vissa skillnader mellan de individer som besvarar enkäten och de som inte gör det och 

detta kan ha en inverkan på resultatet (Bryman 2011, s.  231). I föreliggande studie kan det 

möjligen tänkas föreligga en risk att de skolungdomar som är utsatta för mobbning inte är 

närvarande i skolan vid genomförandet av enkäten, vilket i sådant fall kan tänkas påverka 

studiens analys av utsatta skolungdomar. Det kan dock motiveras att bortfallet inte tycks ha 

någon avgörande betydelse eftersom datamaterialet som analyserna baserats på har 

publicerats i flera väletablerade tidsskrifter (se ex. Arnarsson m.fl. 2019).  
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6.  Resultat 
 
6.1 Beskrivning av datamaterialet 
 
I tabell I nedan redovisas samtliga variabler som kommer att analyseras i föreliggande studie. 

Antalet skolungdomar som är utsatta för mobbning och som analysen kommer att baseras på 

är 365 stycken. I den första kolumnen skildras det hur variablerna är grupperade och inom 

parentes beskrivs vilket variabelvärde som utgör referenskategorin (ref). I den andra 

kolumnen visas den procentuella andelen skolungdomar för respektive variabelvärde. 

 

I tabell I går det att tyda att bland de skolungdomar som är utsatta för mobbning har 43 

procent en låg livstillfredsställelse och 57 procent en hög livstillfredsställelse. När det 

kommer till socio-emotionellt stöd går det att utläsa att 26.3 procent får ett lågt socio-

emotionellt stöd från familjen medan 73.7 procent får ett medel till högt socio-emotionellt 

stöd från familjen. Det är vidare 11.8 procent som får ett lågt socio-emotionellt stöd från 

lärare medan 88.2 procent får ett medel till högt socio-emotionellt stöd från lärare. Avseende 

det socio-emotionella stödet från kompisar är det 27.7 procent som får ett lågt socio-

emotionellt stöd medan 72.3 procent får ett medel till högt socio-emotionellt stöd. 

 

Studiens kontrollvariabler visar att medelåldern för skolungdomarna som är utsatta för 

mobbning är 13.44 år, samt att den procentuella andelen flickor är 62.2 procent och andelen 

pojkar är 37.8 procent. Det går även att utläsa att 27.9 procent har uppgett att familjen har ett 

lågt till medel välstånd medan 72.1 har ett högt välstånd. Andelen utsatta skolungdomar som 

bor med båda föräldrarna är 61.9 procent, medan andelen som bor med en förälder är 32.1 

procent och de som inte bor med någon av föräldrarna är 6 procent. 
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Tabell I 
Beskrivning av datamaterialet 
 
Variabler N= 365 
    
Livstillfredsställelse (%)   
Livstillfredsställelse låg 43.0 
Livstillfredsställelse hög 57.0 
    
Socialt stöd (%)   
Familjestöd lågt  26.3 
Familjestöd medel-högt (ref) 73.7 
Lärarstöd lågt 11.8 
Lärarstöd medel-högt (ref) 88.2 
Kompisstöd lågt 27.7 
Kompisstöd medel-högt (ref) 72.3 
    
Kontrollvariabler   
Ålder (medelvärde) 13.44 
Kön (%)   
Flickor 62.2 
Pojkar (ref) 37.8 
Familjens välstånd (%)   
Fv lågt-medel  27.9 
Fv högt (ref) 72.1 
Familjestruktur (%)   
Bor med en förälder 32.1 
Bor inte med föräldrar 6.0 
Bor med båda föräldrar (ref) 61.9 

 
 

6.2 Socio-emotionellt stöd och livstillfredsställelse 
 
6.2.1 Tabell II 
 

Nedanstående tabell skildrar i vilken utsträckning socio-emotionellt stöd från familj, lärare 

respektive kompisar har en positiv inverkan på upplevd livstillfredsställelse bland svenska 

skolungdomar som är utsatta för mobbning. De tre variablerna familjestöd, lärarstöd och 

kompisstöd har i denna analys testats separat för att se om det finns något bivariat samband 

mellan dem och livstillfredsställelsen hos utsatta skolungdomar. I analysen har ingen av 

studiens kontrollvariabler kontrollerats för.  

 

I modell 1 (tabell II) går det att urskilja att det finns ett signifikant samband mellan socio-

emotionellt stöd från familjen och livstillfredsställelse bland skolungdomar som är utsatta för 

mobbning. Oddskvoten 3.55 innebär att skolungdomar som är utsatta för mobbning och har 

ett lågt socio-emotionellt stöd från familjen har 3.55 högre odds att ha en låg 
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livstillfredsställelse i jämförelse med skolungdomar som är utsatta för mobbning och har ett 

medel till högt socio-emotionellt stöd från familjen. 

 

Oddskvoten för socio-emotionellt stöd från lärare är 1.45 vilket innebär att skolungdomar som 

är utsatta för mobbning och har ett lågt socio-emotionellt stöd från lärare har 1.45 högre odds 

att ha en låg livstillfredsställelse i jämförelse med skolungdomar som är utsatta för mobbning 

och har ett medel till högt socio-emotionellt stöd från lärare. Oddskvoten för socio-

emotionellt stöd från kompisar är 1.22 och innebär att skolungdomar som är utsatta för 

mobbning och har ett lågt socio-emotionellt stöd från kompisar har 1.22 högre odds att ha en 

låg livstillfredsställelse i jämförelse med skolungdomar som är utsatta för mobbning och har 

ett medel till högt socio-emotionellt stöd från kompisar. Dessa två samband går åt samma håll 

som familjens socio-emotionella stöd, men är dock inte signifikanta och det går därmed inte 

att utesluta att de observerade skillnaderna beror på slumpen. 

 

Ytterligare kan värdet på Nagelkerke (R2) i samtliga tre modeller i tabell II redogöras. 

Nagelkerke speglar hur många procent av informationen i den beroende variabeln som kan 

förklaras av den oberoende variabeln (Barmark & Djurfeldt 2009, s. 131). Det kan konstateras 

att R2 är som störst för sambandet mellan socio-emotionellt stöd från familjen och 

livstillfredsställelse där värdet är 9.6 procent (modell 1, tabell II), vilket innebär att 9.6 

procent av variationen i livstillfredsställelse bland skolungdomar som är utsatta för mobbning 

kan förklaras av socio-emotionellt stöd från familjen. Detta värde skiljer sig från värdet på R2 

för sambandet mellan socio-emotionellt stöd från lärare och livstillfredsställelse vilket är 0.5 

procent (modell 2, tabell II) samt värdet på R2 för sambandet mellan socio-emotionellt stöd 

från kompisar och livstillfredsställelse vilket är 0.3 procent (modell 3, tabell II).  
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Tabell II 

Bivariat logistisk regressionsanalys av socio-emotionellt stöd och 

livstillfredsställelse bland 11-, 13- och 15-åriga skolungdomar som är utsatta för 

mobbning i Sverige år 2013/14. 

 

  Modell 1   Modell 2   Modell 3 	  	  

          	  	  

  Oddskvot 95 % KI Oddskvot 95 % KI Oddskvot 95 % KI 

Socialt stöd             

Familjestöd lågt 3.55 2.18-5.80*         

Familjestöd medel-högt (ref) 1.00           

Lärarstöd lågt     1.45 0.77-2.75     

Lärarstöd medel-högt (ref)     1.00       

Kompisstöd lågt         1.22 0.77-1.93 

Kompisstöd medel-högt (ref)         1.00 	  	  

            	  	  

Kontrollvariabler        	  	  

Ålder           	  	  

Kön        	  	  

Flickor           	  	  

Pojkar (ref)           	  	  

Familjens välstånd           	  	  

Fv lågt-medel            	  	  

Fv högt (ref)           	  	  

Familjestruktur           	  	  

Bor med en förälder           	  	  

Bor inte med föräldrar           	  	  

Bor med båda föräldrar (ref)           	  	  

         	  	  

            	  	  

Nagelkerke R2 (%) 9.6   0.5   0.3 	  	  

N 365   365     365 	  	  
 
Notering: Konfidensintervall 95 % 
*Staistisk signifikant (5 % nivå) 
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6.2.2 Tabell III 
 

Likt tabell II grundar sig tabell III på analysen av sambandet mellan respektive variabel som 

utgör socio-emotionellt stöd (familjestöd, lärarstöd och kompisstöd) och livstillfredsställelse 

hos skolungdomar som är utsatta för mobbning. Till skillnad från tabell II inkluderas samtliga 

av studiens kontrollvariabler i tabell III. I modell 4 (tabell III) går det att urskilja att det 

fortfarande finns ett signifikant samband mellan socio-emotionellt stöd från familjen och 

livstillfredsställelse hos skolungdomar som är utsatta för mobbning. Oddskvoten är 2.70 när 

samtliga av studiens kontrollvariabler inkluderas. Detta innebär således att skolungdomar som 

är utsatta för mobbning och har ett lågt socio-emotionellt stöd från familjen har 2.70 högre 

odds att ha en låg livstillfredsställelse i jämförelse med skolungdomar som är utsatta för 

mobbning och har ett medel till högt socio-emotionellt stöd från familjen. 

 

Oddskvoten för socio-emotionellt stöd från lärare är 1.20 (modell 5, tabell III) vilket innebär 

att skolungdomar som är utsatta för mobbning och har ett lågt socio-emotionellt stöd från 

lärare har 1.20 högre odds att ha en låg livstillfredsställelse i jämförelse med skolungdomar 

som är utsatta för mobbning och har ett medel till högt socio-emotionellt stöd från lärare. 

Oddskvoten för socio-emotionellt stöd från kompisar är 1.29 (modell 6, tabell III) och innebär 

att skolungdomar som är utsatta för mobbning och har ett lågt socio-emotionellt stöd från 

kompisar har 1.29 högre odds att ha en låg livstillfredsställelse i jämförelse med 

skolungdomar som är utsatta för mobbning och har ett medel till högt socio-emotionellt stöd 

från kompisar. Dessa två samband går åt samma håll som familjens socio-emotionella stöd, 

men är dock inte signifikanta.  

 

I tabell III är R2 även som störst för socio-emotionellt stöd från familjen (modell 4) i 

jämförelse med socio-emotionellt stöd från lärare respektive kompisar (modell 5 respektive 

modell 6). Värdet på R2 i modell 4 innebär att 17 procent av variationen i livstillfredsställelse 

bland skolungdomar som är utsatta för mobbning kan förklaras av socio-emotionellt stöd från 

familjen och studiens kontrollvariabler. Värdet på R2 för lärares socio-emotionella stöd 

tillsammans med studiens kontrollvariabler är 12.3 procent, och värdet på R2 för kompisars 

socio-emotionella stöd tillsammans med studiens kontrollvariabler är 12.6 procent. 

 

I modell 7 (tabell III) testas de tre variablerna för socio-emotionellt stöd tillsammans 

(familjestöd, lärarstöd och kompisstöd), med kontroll för samtliga av studiens 
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kontrollvariabler. I denna modell går det att tyda att socio-emotionellt stöd från familjen 

fortsätter att vara signifikant och att oddskvoten på 2.66 är densamma. Lärares socio-

emotionella stöd har oddskvoten 1.17, och kompisars socio-emotionella stöd har 

oddskvoten 1.15. Dessa två samband går åt samma håll som familjens socio-emotionella 

stöd, men är dock inte signifikanta.  

 

Ytterligare går det att utläsa att kontrollvariabeln familjens välstånd har en oddskvot på 

2.59 som är signifikant. Detta innebär att utsatta skolungdomar vars familjer har lågt till 

medel välstånd har 2.59 högre odds att ha låg livstillfredsställelse i jämförelse med 

utsatta skolungdomar vars familjer har högt välstånd.  

 

Sammantaget kan det i modell 7 (tabell III) konstateras att av de tre stödkällorna är det 

endast familjens socio-emotionella stöd som har en positiv inverkan på 

livstillfredsställelsen bland svenska skolungdomar som är utsatta för mobbning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

Tabell III 

Multivariat logistisk regressionsanalys av socio-emotionellt stöd och 

livstillfredsställelse bland 11-, 13- och 15-åriga skolungdomar som är utsatta för 

mobbning i Sverige år 2013/14. 
 
 

 
Notering: Konfidensintervall 95 % 
*Staistisk signifikant (5 % nivå) 

  Modell 4   Modell 5   Modell 6   Modell 7   

                

  Oddskvot 95 % KI Oddskvot 95 % KI Oddskvot 95 % KI Oddskvot 95 % KI 

Socialt stöd                 

Familjestöd lågt 2.70 1.62-4.53*         2.66 1.58-4.47* 

Familjestöd medel-högt (ref) 1.00           1.00   

Lärarstöd lågt     1.20 0.60-2.40     1.17 0.57-2.38 

Lärarstöd medel-högt (ref)     1.00       1.00   

Kompisstöd lågt         1.29 0.79-2.12 1.15 0.69-1.92 

Kompisstöd medel-högt (ref)         1.00   1.00   

                  

Kontrollvariabler             

Ålder 1.14 0.99-1.31 1.15 1.00-1.32* 1.17 1.02-1.33* 1.14 0.99-1.31 

Kön             

Flickor 1.16 0.73-1.84 1.23 0.78-1.94 1.26 0.80-2.00 1.19 0.74-1.91 

Pojkar (ref) 1.00   1.00   1.00   1.00   

Välstånd                 

Välstånd lågt-medel 2.59 1.56-4.30* 3.10 1.89-5.07* 3.08 1.88-5.04* 2.59 1.56-4.31* 

Välstånd högt (ref) 1.00   1.00   1.00   1.00   

Familjestruktur                 

Bor med en förälder 1.27 0.78-2.06 1.40 0.87-2.25 1.38 0.86-2.23 1.25 0.77-2.04 

Bor inte med föräldrar 1.28 0.50-3.26 1.39 0.55-3.48 1.43 0.57-3.56 1.25 0.48-3.23 

Bor med båda föräldrar (ref) 1.00   1.00   1.00   1.00   

              

                  

Nagelkerke R2 (%) 17   12.3   12.6   17.2   

N 365   365   365   365   
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7.  Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka i vilken utsträckning socio-emotionellt stöd 

från familj, lärare respektive kompisar har en positiv inverkan på upplevd livstillfredsställelse 

bland skolungdomar som är utsatta för mobbning i Sverige. För att besvara syftet har 

föreliggande studie genomfört en logistisk regressionsanalys på datamaterial från 

enkätstudien “Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2013/14”. Hypotesen var 

att svenska skolungdomar som är utsatta för mobbning och får lågt socio-emotionellt stöd från 

familj, lärare respektive kompisar i högre utsträckning kommer att uppleva låg 

livstillfredsställelse i jämförelse med svenska skolungdomar som är utsatta för mobbning och 

får medel till högt socio-emotionellt stöd från familj, lärare respektive kompisar. Resultatet 

visar att socio-emotionellt stöd från familjen har en positiv inverkan på den upplevda 

livstillfredsställelsen hos svenska skolungdomar som är utsatta för mobbning. Detta eftersom 

skolungdomar som är utsatta för mobbning och får lågt socio-emotionellt stöd från sin familj i 

högre utsträckning upplever låg livstillfredsställelse i jämförelse med skolungdomar som är 

utsatta för mobbning och får medel till högt socio-emotionellt stöd från sin familj (oddskvot 

2.66*) (modell 7, tabell III). Några sådana signifikanta samband gick inte att finna för socio-

emotionellt stöd från lärare respektive kompisar. Det går därmed inte att konstatera att lärares 

respektive kompisars socio-emotionella stöd har en positiv inverkan på utsatta skolungdomars 

livstillfredsställelse. Mot bakgrund av detta kan studiens hypotes endast bekräftas till viss del. 

 

Att socio-emotionellt stöd från familjen har en positiv inverkan på sambandet mellan 

skolungdomars utsatthet för mobbning och livstillfredsställelse, som påvisats i föreliggande 

studie, kan förstås utifrån teorin om ostracism där det framgår att en individ som utsätts för 

mobbning och får sin livstillfredsställelse hotad tillämpar olika copingstrategier för att hantera 

den smärta som uppstått (Williams & Zadro 2005, s. 20). En sådan kan vara den kognitiva 

copingstrategin att tänka på goda relationer en har med andra (ibid. s. 24) eller den 

beteendemässiga strategin att stärka sina sociala band med andra (ibid. s.21). Således går det i 

teorin om ostracism att tyda att socialt stöd är nära sammanbundet med den utsattas 

individens copingstrategier och att det därmed har en inverkan på dennes upplevda 

livstillfredsställelse. Det socio-emotionella stödets betydande roll bekräftas som tidigare 

nämnt dock endast delvis i föreliggande studie eftersom endast familjens socio-emotionella 

stöd hade en signifikant inverkan (modell 7, tabell III). Följaktligen alstrar detta funderingar 
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kring hur det kommer sig att endast familjens socio-emotionella stöd, till skillnad från lärares 

respektive kompisars, är den enda stödkällan som har en betydelse? 

 

7.1 Familjens betydelse 
 
I tidigare forskning har resultaten kring de olika stödkällornas betydelse varit inkonsekventa. 

Bland studier som har tittat på hur socialt stöd påverkar ungdomars hälsa har exempelvis 

Stice, Ragan & Randall (2004) funnit att bristande stöd från familjen ökar risken att 

ungdomar i framtiden utvecklar depressiva symptom. Detta resultat gick dock inte att finna 

för ett bristande stöd från kompisar (s. 158). Även Pössel m.fl. (2018) fann att endast 

familjens stöd, till skillnad från lärares och kompisars, hade en inverkan på utvecklingen av 

depressiva symptom bland ungdomar som upplevt en stressfylld situation (s.407). Andra 

studier har dock funnit att flera av dessa stödkällor har en signifikant inverkan på ungdomars 

hälsa. Exempelvis fann Davidsson & Kilpatrick Demaray (2007) att familjens stöd minskade 

sambandet mellan utsatthet för mobbning och ångest hos flickor, och att lärarstöd och 

kompisstöd hade en sådan effekt bland pojkar (s. 398). I Fridh, Lindström och Rosvall (2015) 

framkom även hur familjen och kompisarna utgjorde en skyddsfaktor gentemot mobbningens 

effekter på utsatta pojkars subjektiva hälsa (s. 6-7). Mot bakgrund av att familjens socio-

emotionella stöd visats vara den enda källan av betydelse i föreliggande studie kan det därmed 

konstateras att den går i linje med några av de ovannämnda studierna.  

 

Att familjens socio-emotionella stöd har en betydande roll, till skillnad från lärares och 

kompisars, kan möjligen förstås utifrån de copingstrategier som lyfts fram som centrala i 

teorin ostracism. Dessa copingstrategier handlar om att tänka på goda relationer en har med 

andra samt stärka sina sociala band med andra (Williams & Zadro 2005, s. 21, 24). Genom att 

hämta socio-emotionellt stöd någon annanstans än i den kontext som mobbningen sker i gör 

att den utsatta kan distansera sig från den smärta som mobbningen ger upphov till (Harper 

2013). Mot bakgrund av detta kan det således tänkas att skolungdomar som är utsatta för 

mobbning söker socio-emotionellt stöd hos de aktörer som inte befinner sig i den kontext där 

mobbningen sker. I och med att mobbningen vanligtvis sker i skolan eller via teknologin 

(Lagerlöf 2007, s. 99) kan det tänkas att skolungdomar söker socio-emotionellt stöd från 

familjen eftersom dessa står utanför mobbningens kontexter. Familjen stöd kan tänkas utgöra 

en resurs som förmår den utsatta att distansera sig från den smärta som uppstått. Detta kan 

även tänkas förklara varför lärare och kompisar inte hade en signifikant inverkan eftersom 
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dessa kan antas befinna sig i de kontexter där mobbningen sker, vilket medför att den utsatta 

inte kan distansera sig från smärtan. I tidigare forskning har det även framhållits att familjens 

stöd, till skillnad från kompisars och lärares stöd som främst är koncentrerade till skolans 

kontext, sträcker sig till fler sfärer i ungdomars liv såsom oro kring framtid, ekonomi och 

ansvarstagande (Pössel m.fl s. 2018, s. 408). Detta visar att lärare och kompisar finns i en 

annan kontext än familjen, vilket stärker ovanstående resonemang.  

 

Ytterligare möjlig förklaring till att endast familjens socio-emotionella stöd fick en betydande 

roll i föreliggande studie är att det inom tidigare forskning framhävts att familjens stöd i 

jämförelse med kompisars stöd är mer stabilt genom att det inte fluktuerar lika 

mycket.  Kompiskretsar tenderar att i högre grad pendla mellan att vara accepterande och 

avvisande (Stice, Ragan & Randall 2003, s. 158). Familjens stöd har även beskrivits få störst 

betydelse eftersom ungdomar som bor hemma till stor del integrerar med sin familj (Pössel 

m.fl., s.408). Ytterligare en förklaring är att familjens stöd kan tänkas vara av bättre kvalitet 

eftersom föräldrar är mer mogna och kan använda sig av fler livserfarenheter än vad kompisar 

kan (Stice, Ragan & Randall 2004, s.158).  I anslutning till detta har det även lyfts fram att 

föräldrar och lärare har ett vuxenperspektiv som medför att de ser mobbningen som mer 

problematiskt och kan därmed ge ett mer lämpligt emotionellt stöd än kompisarna (Hellfeldt, 

López-Romero & Andershed 2019, s. 11). 

 

Att lärares och kompisars socio-emotionella stöd inte hade någon signifikant inverkan i 

föreliggande studie kan även tänkas bero på att de olika stödkällorna möjligen tillhandahåller 

socialt stöd på olika sätt. Som framgår i stressbuffert-modellen utgörs socialt stöd av olika 

stödfunktioner såsom emotionellt, informativt samt instrumentellt stöd. Dessa får olika 

betydelser beroende på karaktären av den stressfyllda situationen (Wills & Shinar 2000, s. 87-

88). Mot bakgrund av att det emotionella stödet i teorin om ostracism framhävs som central 

när det gäller mobbning (Williams & Zadro 2005, s.21, s.24), kan det antas att de andra 

funktionerna av socialt stöd inte har lika stor betydelse. Tidigare forskning har dock visat att 

olika stödkällor ger socialt stöd på olika sätt. I exempelvis McMahon, Coker & Parnes (2003) 

framgår det att lärare och klasskompisars sociala stöd inte i lika stor utsträckning ges i form 

av en emotionell funktion som familjens stöd gör. Lärares stöd beskrivs istället vara av mer 

informativ karaktär (s. 625), vilket syftar till att ge information om hur ett problem kan lösas 

(Wills & Shinar 2000, s. 88). Exempelvis kan det handla om att ge råd avseende akademiska 

prestationer. Klasskompisars sociala stöd beskrivs även vara mindre personligt, vilket innebär 
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att den skiljer sig från den emotionella stödfunktionen (McMahon, Coker & Parnes,  2013, 

s.625-626). Utifrån detta går det att tyda att lärares och kompisars sociala stöd möjligen inte 

karaktäriseras av emotionellt stöd, vilket kan förklara att dessa inte har en signifikant 

inverkan.  

 

7.2 Mätningarnas roll? 
 
Att familjens socio-emotionella stöd endast hade betydelse i föreliggande studie går som 

tidigare nämnt i linje med några av de studier som undersökt det sociala stödets inverkan på 

skolungdomars hälsa. Trots detta, samt de resonemang som framhållits i tidigare avsnitt, tycks 

det anmärkningsvärt att kompisars och lärares socio-emotionella stöd inte hade en signifikant 

inverkan på utsatta skolungdomars livstillfredsställelse i föreliggande studie. Detta dels 

eftersom Miranda m.fl. (2019), likt föreliggande studie undersökt det socio-emotionella 

stödets inverkan på utsatta skolungdomars livstillfredsställelse, och fann att både stöd från 

familj och lärare hade en inverkan på utsatta ungdomars livstillfredsställelse (s.43-44), men 

också för att både kompisar och familj lyfts fram som centrala stödkällor i teorin om 

ostracism (Cacioppo & Hawkley 2005, s. 94). 

 

En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att Miranda m.fl. (2019), till skillnad från 

föreliggande studie, mäter livstillfredsställelse med hjälp av ett multipelt mått vilket 

innebär att livstillfredsställelsen mäts utifrån olika domäner i skolungdomars liv såsom skolan 

(s.40-41). Föreliggande studie har använt ett enskilt mått, vilket betyder att 

livstillfredsställelsen istället mäts i sin helhet (Levin & Currie 2013, s. 1048). Om 

föreliggande studie hade mätt livstillfredsställelsen utifrån specifika domäner i 

skolungdomarnas liv istället för att mäta det utifrån deras liv i helhet, hade möjligen lärarstöd 

och kompisstöd fått större betydelse. Detta resonemang kan även styrkas med Archer m.fl. 

(2019) diskussion om att en potentiell anledning till att endast familjens stöd i deras studie 

hade en inverkan på skolungdomars upplevda hopp var för att hopp mättes som helhet och 

inte utifrån specifika domäner. Om lärare, kompisar och klasskompisars stöd istället hade 

mätts utifrån specifika domäner såsom hopp om skola eller sociala relationer hade även dessa 

möjligen enligt Archer m.fl. (2019) fått en signifikant inverkan (s. 2090). Att mäta 

livstillfredsställelsen i sin helhet snarare än utifrån specifika dimensioner i den enskildes liv är 

dock att föredra eftersom det möjliggör för respondenten att ge tyngd åt de livsdomäner som 

de anser vara centrala för den upplevda livstillfredsställelsen (Levin & Currie 2013, s. 1048). 
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Genom att mäta livstillfredsställelse utifrån detta mått kan således fler aspekter av en individs 

liv fångas upp vilket kan bidra med en ökad kunskap om skolungdomars välbefinnande. Att 

endast familjens socio-emotionella stöd hade en inverkan i föreliggande studie kan utifrån 

detta förstås som att familjen har en större kraft att påverka skolungdomars upplevda 

livstillfredsställelse i sin helhet, vilket kan tänkas bero på att familjen har en betydande roll i 

flera olika aspekter av skolungdomars utveckling (Archer m.fl. 2019, s. 2090). 

 

Ytterligare en potentiell förklaring till att resultatet i föreliggande studie skiljer sig från 

tidigare forskning är att det kan finnas en viss osäkerhet kring mätningarna av socio-

emotionellt stöd. Eftersom det socio-emotionella stödet mäts på olika sätt inom respektive 

stödkälla (familj, lärare, kompisar), kan det tänkas att dessa fångar upp olika aspekter. 

Familjestöd, som mäts genom en fråga som specifikt efterfrågar emotionellt stöd, kan tänkas 

utgöra det mest träffsäkra måttet på socio-emotionellt stöd, medan måtten på lärarstöd som 

mäts genom att lärare bryr sig och kompisstöd som mäts genom att kunna prata om problem 

med sina kompisar, riskerar att endast fånga upp vissa aspekter av det socio-emotionella 

stödet. Detta kan således vara en möjlig förklaring till att endast familjens stöd har en 

signifikant inverkan på livstillfredsställelsen hos skolungdomar som är utsatta för mobbning. 

Det som dock tyder på att mätningar av samtliga tre stödkällor fångar in socio-emotionellt 

stöd på ett bra sätt är att det inom stressbuffert-modellen framhålls att begreppet innefattas av 

att ha någon som bryr sig om en och som lyssnar till ens problem (Wills & Shinar 2000, 

s.88).  

 

Vidare kan det tänkas att måttet på kompisar som föreliggande studie använt kan ha haft en 

betydelse för resultatet. I HBSC-enkäten ges ingen förklaring till vad som menas med 

kompisar vilket således möjliggör för skolungdomarna att själva bedöma vilka som ingår i 

begreppet. Det innebär att begreppet kan innehålla exempelvis både kompisar utanför skolan, 

men även klasskompisar. Att definiera och dela upp begreppet kompisar i olika kategorier har 

även framhävts som viktigt av Archer m.fl. (2019) eftersom det annars finns en risk att 

ungdomar tolkar innebörden av begreppet olika (s. 408). Utifrån detta kan det således tänkas 

att om en uppdelning i föreliggande studie gjorts mellan exempelvis klasskompisar och övriga 

kompisar hade resultatet blivit annorlunda. Utifrån teorin om ostracism (Williams & Zadro 

2005) kan det tänkas att en sådan uppdelning hade gjort att det socio-emotionella stödet från 

ungdomars övriga kompisar möjligen hade blivit signifikant eftersom dessa, till skillnad från 

klasskompisar, befinner sig utanför skolans kontext. 
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7.3 Familjens materiella resurser 
 

Något som vidare kan diskuteras är att förutom familjens socio-emotionella stöd, blev även 

kontrollvariabeln “familjens välstånd” signifikant i föreliggande studie (oddskvot 2.59*) 

(modell 7, tabell III). Familjens välstånd har inom tidigare forskning framhållits ha en 

betydelse för ungdomars livstillfredsställelse (Knies 2012; Arnarsson m.fl. 2019). Exempelvis 

fann Knies (2012) att det finns ett samband mellan materiell fattigdom och ungdomars 

livstillfredsställelse. Att leva i hushåll med materiell fattigdom hade en negativ inverkan på 

ungdomars livstillfredsställelse och denna inverkan var som störst när detta medför att 

ungdomar inte får saker som andra ungdomar vanligtvis får, vilket exempelvis kan handla om 

att inte kunna delta i sådana aktiviteter som andra ungdomar i allmänhet gör. Detta samband 

var även signifikant när kontrollvariabler, såsom ungdomars antal kompisar, testades (s.23-

24). I och med att ungdomar som är utsatta för mobbning kan antas ha få kompisar och att 

materiell fattigdom har ett samband med ungdomars livstillfredsställelse, oberoende av antalet 

kompisar som skolungdomen har, kan detta möjligen förklara varför även materiell fattigdom 

har en betydelse för livstillfredsställelse hos skolungdomar som är utsatta för mobbning. 

 

Att familjens välstånd har en betydelse för livstillfredsställelsen bland skolungdomar som är 

utsatta för mobbning kan, likt familjens socio-emotionella stöd, förstås utifrån teorin om 

ostracism. Ett högt välstånd hos familjen kan utifrån denna tänkas utgöra en materiell resurs 

som möjliggör för den utsatta ungdomen att distansera sig från den smärta som mobbningen 

ger upphov till. En spekulation är att materiella resurser gör det möjligt för den utsatta att 

söka sig till andra kontexter än den där mobbningen sker. Detta skulle exempelvis kunna 

handla om möjligheten att delta i olika aktiviteter på fritiden. Sammantaget kan det tänkas att 

utöver att familjen utgör en socio-emotionellt stödjande resurs, utgör de även en materiellt 

stödjande resurs som har en viktig betydelse för utsatta ungdomars livstillfredsställelse. Detta 

synliggör därmed att familjen är en stödkälla av stor vikt. 

 

7.4 Implikationer för socialt arbete 
 
Till sist kan betydelsen av studiens resultat diskuteras i relation till socialt arbete. Svenska 

skolor har, som tidigare nämnt, enligt lag en skyldighet att upprätta en handlingsplan för hur 

de ska arbeta för att förebygga och motverka kränkande behandling. Lärare och kompisar har 

idag en central roll inom detta arbete i och med att medling är en vanlig metod inom 
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antimobbningsprogram. Medling syftar till att en medlare, som kan utgöras av en elev eller 

lärare, blir utsedd för att hjälpa två parter att lösa en konflikt som uppstått (Flygare m.fl. 2011 

, s. 93.). Medling har dock visats sig vara kontraproduktivt i arbetet mot mobbning eftersom 

det resulterat i en ökning av mobbning bland flickor (ibid. s. 19, 15). Tidigare forskning har 

även visat att medling inte är en effektiv metod då det råder en maktskillnad mellan den som 

utövar mobbning och den som utsätts (Macklem 2003, s. 128). Mot bakgrund av att medling 

har visat sig vara kontraproduktivt kan detta möjligtvis förklara varför det socio-emotionella 

stödet från lärare och kompisar inte har någon betydelse för utsattas ungdomars 

livstillfredsställelse. Genom att föreliggande studie visat på att familjens socio-emotionella 

stöd har en positiv inverkan på livstillfredsställelsen hos skolungdomar som är utsatta för 

mobbning, ger detta indikationer på att möjligen familjen istället bör vara i fokus i det 

skolsociala arbetet mot mobbning.  

 

Genom att arbeta med familjen och uppmuntra dem till att ge den utsatta ungdomen socio-

emotionellt stöd kan ungdomens livstillfredsställelse öka. Att stärka ungdomars 

livstillfredsställelse är viktigt eftersom tidigare forskning visat att låg livstillfredsställelse har 

en negativ inverkan på ungdomars framtida mentala hälsa, riskbeteende samt 

skolprestationer (Marques, Pais-Ribeiro & Lopez 2011; Sun & Shek 2013; Lewis m.fl. 2011). 

Exempelvis fann Marques, Pais-Ribeiro & Lopez (2011), som undersökt ungdomars 

livstillfredsställelse under två års tid, att livstillfredsställelse hade en påverkan på den mentala 

hälsan samt skolprestationer två år senare (s.1058). Vidare fann Sun & Shek (2013) att 

livstillfredsställelse har en medlande roll i sambandet mellan ungdomars positiva 

livsutveckling och framtida riskbeteende såsom missbruk och kriminalitet (s. 1193). De 

långtgående konsekvenserna av att ha en låg livstillfredsställelse lyfts även fram i teorin om 

ostracism där det framgår att effekterna av att få sin livstillfredsställelse hotad är att individen 

i längden drar sig bort från sociala sammanhang och isolerar sig från andra människor 

(Williams & Zadro 2005, s. 24). Utifrån detta kan det således konstateras att en låg 

livstillfredsställelse kan få allvarliga framtida konsekvenser på skolungdomars liv. 

 

Mot bakgrund av att en låg livstillfredsställelse kan få långtgående negativa konsekvenser på 

skolungdomars liv, samt att utsatthet för mobbning har en negativ inverkan på skolungdomars 

livstillfredsställelse, visar detta på vikten av att arbeta för att stärka livstillfredsställelsen hos 

skolungdomar som är utsatta för mobbning. Utsatta skolungdomars livstillfredsställelse kan, 

som påvisats i föreliggande studies resultat, stärkas genom socio-emotionellt stöd från 
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familjen. Detta synliggör hur familjen utgör en resurs som hjälper utsatta skolungdomar att 

hantera den smärta som mobbningen ger upphov till. Snarare än att ge kunskap om faktorer 

som kan förebygga eller stoppa förekomsten av detta fenomen, vilket varit ett stort fokus 

inom tidigare forskning (Hellfeldt 2016, s.18), ger föreliggande studie således ökad kunskap 

kring hur familjens socio-emotionella stöd kan användas som en konkret åtgärd i det 

skolsociala arbetet med att stödja de ungdomar som redan är utsatta för mobbning. 
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8.  Slutsats 
 

Föreliggande studie synliggör hur skolungdomar som är utsatta för mobbning och får lågt 

socio-emotionellt stöd från sin familj upplever låg livstillfredsställelse i högre utsträckning än 

skolungdomar som är utsatta för mobbning och får medel till högt socio-emotionellt stöd från 

sin familj. Detta visar således på att socio-emotionellt stöd från familjen har en positiv 

inverkan på upplevd livstillfredsställelse bland svenska skolungdomar som är utsatta för 

mobbning. Denna insikt bidrar med en ökad förståelse för betydelsen av familjens socio-

emotionella stöd, och ger därmed en kunskap om att man inom det skolsociala arbetet bör 

samarbeta med familjen för att på bästa sätt kunna hjälpa de skolungdomar som är utsatta för 

mobbning. Mot bakgrund av att föreliggande studie bygger på en tvärsnittsstudie bör framtida 

studier undersöka effekten som socio-emotionellt stöd från familjen har på sambandet mellan 

utsatthet för mobbning och livstillfredsställelse över tid. Vidare bör det undersökas om den 

positiva inverkan som familjens socio-emotionella stöd har på utsatta skolungdomars 

livstillfredsställelse även gäller i andra länder.  
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10. Bilaga 1: mobbning och livstillfredsställelse (tabell) 
 
 
Sambandet mellan mobbning och livstillfredsställelse presenteras i tabellen nedan. Tabellen 

skildrar utgångspunkten i föreliggande studie, vilket är att utsatthet för mobbning har en 

negativ inverkan på skolungdomars livstillfredsställelse. Antalet skolungdomar som 

inkluderats i analysen är 6654 stycken, vilket därmed utgörs både av de skolungdomar som är 

utsatta för mobbning respektive inte och som svarat på samtliga av de frågor (variabler) som 

inkluderas i studiens huvudsakliga analys. I modell 1 i tabellen går det att tyda att sambandet 

mellan mobbning och livstillfredsställelse är signifikant. Oddskvoten 4.53 innebär att de som 

är utsatta för mobbning har 4.53 högre odds att ha en låg livstillfredsställelse i jämförelse med 

de som inte är utsatta för mobbning. Vidare går det att tyda att värdet av Nagelkerke (R2) är 

4.2. Detta betyder att 4.2 procent av variationen i den beroende variabeln livstillfredsställelse 

kan förklaras av mobbning. 

 

I modell 2 i tabellen redovisas det observerade sambandet mellan mobbning och 

livstillfredsställelse med kontroll för studiens kontrollvariabler. Resultatet visar att sambandet 

fortfarande är signifikant och att oddskvoten för mobbning på 4.58 är densamma som den i 

modell 1. Detta indikerar således på att de som är utsatta för mobbning har 4.58 högre odds 

att ha en låg livstillfredsställelse i jämförelse med de som inte är utsatta för mobbning, och 

detta trots att studiens kontrollvariabler tagits med i analysen. Desto större skillnad går dock 

att tyda på värdet av R2 som ökat från 4.2 till 14.8, vilket innebär att 14,8 procent av 

variationen i livstillfredsställelse kan förklaras av mobbning samt kontrollvariablerna. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det i tabellen går att tyda att utsatthet för 

mobbning ökar risken för skolungdomar att ha en låg livstillfredsställelse.  
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Tabell 
Logistisk regressionsanalys av mobbning och livstillfredsställelse bland 11-, 13- och 15-
åriga skolungdomar i Sverige år 2013/14. 
 

  Modell 1       Modell 2     

          

  Oddskvot   95 % KI   Oddskvot   95 % KI 

Mobbning         

Mobbad 4.53   3.64-5.64*   4.58   3.62-5.78* 

Inte mobbad (ref)  1.00    1.00    

                

Kontrollvariabler         

Ålder         1.26   1.20-1.31* 

Kön         

Flickor         1.70   1.48-1.97* 

Pojkar (ref)         1.00     

Familjens välstånd               

Fv lågt-medel         2.61   2.24-3.05* 

Fv högt (ref)         1.00     

Familjestruktur               

Bor med en förälder         1.52   1.30-1.76* 

Bor inte med föräldrar         1.45   1.04-2.03* 

Bor med båda föräldrar (ref)         1.00     

          

                

Nagelkerke R2 (%) 4.2     14.8    

N 6654       6654     

 
Notering: Konfidensintervall 95 % 
*Staistisk signifikant (5 % nivå) 
 


