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SAMMANFATTNING
Studien har genomförts som en integrativ forskningsöversikt i syfte att sammanfatta det 
aktuella kunskapsläget kring funktionsnedsatta barns upplevelser associerade med utsatthet 
för och konsekvenser av mobbning, samt för att utforska vilka strategier som beskrivs som 
verksamma för att kunna hantera de emotionella konsekvenser som följer av mobbningen. 
Vidare syftar studien till att skapa djupare förståelse för upplevelser av mobbning genom en 
analys av resultatet med utgångspunkt i de teoretiska begreppen normer, stigma och skam. 
Resultatet visar att barn med funktionsnedsättningar associerar utsatthet för mobbning med 
upplevelser kopplat till individ-, grupp- och samhällsnivå, där funktionsnedsättningen i sig, 
skolmiljön och rådande samhällsnormer beskrivs inverka på barnens utsatthet för mobbning. 
Vidare framgår att mobbning genererar sociala och psykiska konsekvenser för den utsatta 
individen och att vänner fungerar som ett skyddsnät och som en strategi för att hantera de 
emotionella konsekvenser som följer av utsatthet för mobbning. Med utgångspunkt i de 
teoretiska begreppen bidrar analysen till djupare förståelse för att andras negativa 
uppfattningar om funktionsnedsättningar leder till stigmatisering av den enskilda individen, 
där de negativa uppfattningarna kopplas till rådande samhällsnormer. Upplevelser av utsatthet
för mobbning kan vidare tolkas som förknippat med känslor av skam som påverkar de utsatta 
barnens självbild och självrespekt negativt.

Nyckelord: barn, unga, funktionsnedsättningar, mobbning, övergrepp, utsatthet, upplevelser, 
konsekvenser, effekter, normer, stigma, skam
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ABSTRACT
The study was conducted as an integrative research review in order to summarize the current 
state of knowledge on disabled children's experiences associated with the experiences and 
consequences of bullying, as well as to explore the strategies described as active in order to 
cope with the emotional consequences of bullying. Furthermore, the study contributes to a 
deeper understanding of the experiences of bullying through an analysis of the results using 
the theoretical concepts of norms, stigma and shame. The results show that children with 
disabilities associate vulnerability to bullying with experiences at the individual, group and 
societal level, where the disability itself, the school environment and the prevailing view of 
society affects children's vulnerability to bullying. Furthermore, it appears that bullying 
generates social and psychological consequences for the affected individual, and that friends 
act as a safety net and as a strategy to deal with the emotional consequences of exposure to 
bullying. The analysis of the results, through the theoretical concepts, contribute to the 
realization that other people's negative attitudes of disabilities leads to stigmatization of 
individuals and that negative opinions among other people can be linked to prevailing social 
norms. Experiences of victimization of bullying can also be interpreted as associated with 
feelings of shame that affect the vulnerable individuals' self-image and self-esteem negatively.

Keywords: children, youth, disabilities, bullying, abuse, victimization, experience, 
consequences, effects, norms, stigma, shame
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1 INLEDNING
Antalet människor med funktionsnedsättning i världen uppskattas till 500-650 miljoner. 
Ungefär en fjärdedel av dessa människor är barn (Barnombudsmannen, 2006). Mänskliga 
rättigheter tillämpas inom alla ålderskategorier, där barn har samma allomfattande rättigheter 
som vuxna. Barn är emellertid särskilt sårbara och har därför specifika rättigheter utformade 
efter deras behov av skydd och säkerhet. Förenta Nationernas (FN:s) konvention om barnets 
rättigheter (Barnkonventionen) handlar i stort om att barn ska få sina grundläggande behov 
tillgodosedda, att de ska skyddas mot utnyttjande och diskriminering samt att de har rätt att få 
uttrycka sin åsikt och bli respekterade. I Artikel 2 fastställs att alla rättigheter i konventionen 
gäller alla barn oavsett barnets eller dess vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, 
politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, 
funktionshinder, börd eller ställning i övrigt. Det innebär att funktionsnedsatta barn har 
samma fundamentala rättigheter till säkerhet och skydd från skada som alla andra barn samt 
att konventionsstaterna ska göra allt för att försäkra sig om att barnen skyddas från alla former
av diskriminering. Vidare betyder det att barriärer som förhindrar barnen att åtnjuta 
rättigheterna ska undanröjas (Utrikesdepartementet, 2006).  

Ett antal artiklar i Barnkonventionen stadgar specifikt barns behov av skydd. Artikel 19 
handlar om att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder som krävs för att skydda 
barn från fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 
behandling, misshandel eller utnyttjande. Vid de fall barnen har utsatts finns det enligt Artikel 
39 krav på myndigheter att vidta åtgärder för att främja fysisk och psykisk rehabilitering och 
social återanpassning. Det finns också ett antal artiklar som fastslår barnets rätt att inkluderas i
samhällslivet. Artikel 15 och 31 handlar i stort om att barn har rätt till deltagande i 
föreningsliv samt till lek och rekreation anpassat till barnets ålder, där konventionsstaterna ska
respektera och främja barnets rätt att till fullo delta. Möjligheten att åtnjuta dessa rättigheter 
blir dock beroende av barnets upplevelse av att känna sig säker i dessa miljöer och 
konventionsstaterna har därför ett stort ansvar (Utrikesdepartementet, 2006).

Barnkonventionen innefattar en artikel med specifikt fokus på funktionsnedsatta barns 
säkerhet och välmående. Av Artikel 23 framgår att barn med funktionsnedsättningar har rätt 
att leva ett ”fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, 
främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället”. FN:s kommitté 
för barnets rättigheter uttrycker dock att sociala, kulturella, attitydmässiga och fysiska 
barriärer som funktionsnedsatta barn möter i sin vardag, hindrar dem från att erhålla de 
rättigheter som kommer till uttryck i konventionen (Barnombudsmannen, 2006).

1.1 Tidigare forskning

Forskning belyser att barn med olika typer av funktionsnedsättningar löper fem gånger större 
risk att utsättas för psykiska, fysiska och sexuella övergrepp i familjen, i skolan, i privata och 
offentliga inrättningar och i samhället i stort, jämfört med barn utan funktionsnedsättningar 
(Barnombudsmannen, 2006). Av forskning särskilt inriktad på förekomst av mobbning, bland 
barn med funktionsnedsättningar, framgår att dessa barn är utsatta även för denna typ av 
övergrepp i högre utsträckning än barn utan funktionsnedsättningar (Rose, Simpson & Moss, 
2015). Rose, Monda-Amaya och Espelage (2011) vill genom sin forskningsöversikt dock 
belysa att även om tidigare forskning visar på en högre utsatthet för övergrepp, i form av 
mobbning bland elever med funktionsnedsättningar, varierar utfallet i förhållande till graden 
av funktionsnedsättning. Författarna framhåller att elever med svårare funktionsnedsättningar 
upplever sig vara utsatta i lägre grad i förhållande till elever med mildare kognitiva eller 
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fysiska funktionsnedsättningar. Av forskningen framgår också att de elever som ingår i klasser
med särskilt anpassad utbildning verkar falla offer för mobbning i högre utsträckning än 
elever med och utan funktionsnedsättningar som går i vanliga klasser.

Mobbning är förenat med en rad negativa konsekvenser för den utsatta individen. Forskning 
om mobbning bland barn i allmänhet belyser att barn som mobbas har högre risk att få 
psykosomatiska symptom, svårare för social och känslomässig anpassning, sämre betyg i 
skolan, depression, ångest, relationella problem samt negativ inverkan på självförtroendet. 
Utsatthet för mobbning kan dessutom leda till att individen undviker situationer associerat 
med social interaktion, vilket medför att individen väljer att isolera sig (Delfabbro, Winefield, 
Trainor, Dollard, Anderson, Metzer & Hammarström, 2006; Grills & Ollendick, 2002; 
Mitchell, Ybarra & Finkelhor, 2007).

Humphrey och Hebron (2015) samt Sreckovic, Brunsting och Able (2014) har genomfört 
forskningsöversikter om erfarenheter av mobbning bland barn med autismspektrumstörningar.
Av resultaten framgår i viss mån vilka konsekvenser övergrepp i form av mobbning kan 
generera för barn med denna typ av funktionsnedsättning. Barnen beskrivs bland annat 
stämplade som udda av andra barn i omgivningarna till följd av autismspektrumstörningen 
och de uttrycker ett behov av att få känna sig normala och att få passa in. Mobbningen 
beskrivs skada barnens självkänsla, bidra till psykisk och fysisk ohälsa, inverka negativt på 
relationer till jämnåriga samt påverka barnen på det sätt att symptom relaterade till diagnosen 
ökar. Vidare redogör författarna för att mobbningen påverkar barnens vilja att gå till skolan 
och att de presterar sämre i skolan till följd av mobbningen. Författarna beskriver också att 
mobbningen påverkar barnens vilja att fortsätta leva. Barn med autismspektrumstörningar 
rapporterar tjugoåtta gånger oftare att de har självmordstankar, jämfört med barn utan 
funktionsnedsättningar.

1.2 Problemformulering

Funktionsnedsatta barn är på många sätt en utsatt grupp på olika nivåer i samhället. Forskning
belyser att barn med olika typer av funktionsnedsättningar utsätts för olika former av 
övergrepp i högre utsträckning än jämnåriga barn utan funktionsnedsättningar. Utfallet är 
detsamma när det gäller utsatthet för mobbning bland denna grupp av individer. Två tidigare 
genomförda forskningsöversikter har kort redogjort för vilka konsekvenser övergrepp i form 
av mobbning kan generera för barn med autismspektrumstörningar. Det tydligaste fokuset för 
dessa forskningsöversikter, samt forskningsöversikter kopplade till andra former av 
övergrepp, är dock: förekomst av övergrepp bland de utsatta barnen, riskfaktorer kopplat till 
utsattheten samt utvärdering av olika interventioner. Mindre fokus riktas mot upplevelser av 
övergrepp och vilken inverkan de har på de funktionsnedsatta barnens liv. Eftersom de 
forskningsöversikter som i viss mån undersökt effekterna av mobbning, enbart utgår ifrån 
barn med autismspektrumstörningar, kan det anses befogat att utforska vilka upplevelser av 
mobbning som kommer till uttryck bland barn med olika typer av funktionsnedsättningar.

Övergrepp i form av mobbning innebär en inskränkning av barnets rättigheter att få sina 
grundläggande behov tillgodosedda, att få skydd mot utnyttjande och diskriminering, att få 
uttrycka sin mening samt att bli respekterade. Av den anledningen är det viktigt att 
socialarbetare har kunskap om funktionsnedsatta barns ökade risk att utsättas för mobbning 
samt de upplevelser som är förenat med mobbningen, för att socialarbetaren ska kunna förstå 
på vilket sätt individen behöver stöd och hjälp för att barnet ska kunna åtnjuta ett ”fullvärdigt 
och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och 
möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället” (Utrikesdepartementet, 2006, Art. 23).
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1.3 Syfte & frågeställningar

Syftet med studien är att genom en integrativ forskningsöversikt sammanfatta kunskapsläget 
kring funktionsnedsatta barns upplevelser associerade med utsatthet för och konsekvenser av 
mobbning, samt att undersöka vilka strategier som beskrivs som verksamma för att kunna 
hantera de emotionella konsekvenser som följer av mobbningen. Vidare syftar studien till att 
skapa djupare förståelse för upplevelser av mobbning med utgångspunkt i teoretiska begrepp. 
Grundat på befintlig forskning söker studien svar på följande frågeställningar:

• Vilka upplevelser av utsatthet för mobbning kommer till uttryck i forskningen?

• Vilka konsekvenser genererar mobbning för funktionsnedsatta barn?

• Vilka strategier beskrivs som verksamma för att kunna hantera de emotionella 
konsekvenser som följer av utsatthet för mobbning?

• Hur kan upplevelser av mobbning, bland funktionsnedsatta barn, förstås?

1.4 Definitioner

Barn
I Barnkonventionen definieras barn som varje människa under 18 år (Barnombudsmannen, 
2015). I denna forskningsöversikt används dock ordet barn som ett gemensamt namn på 
individer i skolför ålder (5-21 år). Anledningen till att den vedertagna definitionen inte 
används, är för att barn med funktionsnedsättningar tenderar att vara äldre än 18 år innan de 
går ur grundskolan och eftersom många studier genomförs i skolans kontext är det nödvändigt
att inkludera de elever som passerat 18 års ålder.

Funktionsnedsättning
Med funktionsnedsättning menas en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller 
intellektuellt. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller förvärvad genom exempelvis 
en sjukdom eller olycka (Eklund-Craig, 2013). Fysiska funktionsnedsättningar (exempelvis 
cerebral pares, dyspraxi, syn- och hörselskador) innebär svårigheter i att använda eller 
koordinera sin kropp eller en viss del av kroppen. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(exempelvis autismspektrumstörningar och ADHD/ADD) kan innebära svårigheter i socialt 
samspel och perceptionssvårigheter. Slutligen handlar intellektuella funktionsnedsättningar 
(även kallat utvecklingsstörning) om svårigheter i att ta emot, bearbeta och förmedla 
information. Exempel på intellektuella funktionsnedsättningar är inlärningssvårigheter.

Mobbning
Mobbning är ett centralt begrepp i denna uppsats. Den svenske psykologen Dan Olweus 
(1998) definierar mobbning som upprepade negativa handlingar pågående under en längre 
tidsperiod, där de negativa handlingarna utförs avsiktligt av en eller flera förövare som 
betraktas som starkare än den enskilda individ som utsätts. Exempel på sådana negativa 
handlingar kan bland annat vara: slag, sparkar, utfrysning, ignorans, förlöjligande och att retas
eller att tilldela någon öknamn. Denna forskningsöversikt grundas på internationella artiklar 
med något skiftande syn på innebörden av begreppet mobbning. Drygt hälften av de 
inkluderade artiklarna ställer sig bakom den ovannämnda definitionen av mobbning. Bland de
andra artiklarna saknas det en tydlig definition på vad som exakt avses med begreppet. Av 
vissa artiklar framgår det exempelvis inte om olika typer av övergrepp sker vid upprepade 
tillfällen under en längre tidsperiod eller om de är engångsföreteelser. I föreliggande 
forskningsöversikt används därför begreppet mobbning såsom Olweus (1998) definierat 
begreppet, med undantag för kravet på att de negativa handlingarna måste vara upprepade 
eller pågå under en längre tidsperiod.
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2 METOD
I detta avsnitt redogörs för val av metod, urval av inkluderade artiklar, hur datainsamlingen 
gått till samt hur materialet har bearbetats och analyserats. Avsnittet avslutas med en 
metoddiskussion kring olika aspekter kopplat till valet av metod och genomförandet.

2.1 Metodval

Studien har genomförts som en integrativ forskningsöversikt. Metoden innebär att forskaren 
identifierar, bedömer, sammanställer och analyserar befintlig forskning på ett systematiskt, 
explicit och replikerbart sätt. Begreppet integrativ handlar om att den befintliga forskning som
studeras kan vara av både kvalitativ och kvantitativ art. Syftet med att genomföra integrativa 
forskningsöversikter är att producera en helhet som är större än summan av delarna (Booth, 
Papaioannou & Sutton, 2012). Vald metod kan anses lämplig eftersom syftet med studien är 
att sammanfatta det aktuella kunskapsläget kring upplevelser associerade med utsatthet för 
och konsekvenser av mobbning samt att undersöka vilka strategier som beskrivs som 
verksamma för att kunna hantera de emotionella konsekvenser som följer av mobbningen. En 
integrativ forskningsöversikt kan bidra till jämförelse mellan tidigare genomförd forskning för
att skapa en sammanhållen bild av det aktuella kunskapsläget kring funktionsnedsatta barns 
upplevelser av utsatthet för mobbning. Vald metod, utförd enligt de regler och riktlinjer som 
finns angivet i metodlitteraturen, hjälper mig som forskare att sammanställa funnen forskning 
på ett tydligt sätt, vilket bidrar till forskningens replikerbarhet och möjliggör för andra 
forskare att återupprepa studien.

2.2 Urval

Vid val av vilka studier som ska ingå i forskningsöversikten bör forskaren utgå ifrån de 
inklusions- och exklusionskriterier som kan formuleras utifrån studiens forskningsfråga 
(Booth, et al., 2012). Mot bakgrund av syftet med föreliggande forskningsöversikt har 
följande inklusionskriterier formulerats: 1) artiklarna ska handla om funktionsnedsatta barn 
eller unga i skolför ålder, 2) de personer som beskriver upplevelser av utsatthet för mobbning 
bland funktionsnedsatta barn kan vara barnen själva, vårdnadshavare och andra människor i 
barnens omgivningar som står barnen nära och 3) de barn artiklarna handlar om ska ge uttryck
för upplevelser eller erfarenheter kopplat till att vara eller ha varit utsatt för mobbning. För att 
avgränsa sökområdet än mer och för att höja kvaliteten på innehållet i forskningsöversikten, 
har ytterligare några inklusionskriterier tillämpas: 4) artiklarna ska vara skrivna på svenska 
eller engelska, 5) artiklarna ska vara vetenskapligt granskade (peer-reviewed) och finnas 
tillgängliga i fulltext, 6) artiklarna ska vara av kvalitativ eller kvantitativ art, 7) inga 
begränsningar gällande när artiklarna publicerats och 8) inga begränsningar gällande i vilket 
land studierna bedrivits och artiklarna publicerats. Inklusionskriterierna bidrar till 
formulerandet av exklusionskriterier. Artiklar har därför exkluderats om de exempelvis: 1) 
handlar om funktionsnedsatta vuxna eller 2) omfattar barn som utsätts för mobbning men där 
barnen saknar funktionsnedsättningar. Vidare har artiklar exkluderats om de: 3) saknar 
vetenskaplig granskning, 4) inte finns tillgängliga i fulltext eller 5) är forskningsöversikter.
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2.3 Datainsamling

Relevant forskning för den integrativa forskningsöversikten har anskaffats via några av de 
databaser som tillhandahålls av Universitetsbiblioteket vid Örebro universitet. Specifikt har 
databaserna Social Services Abstracts, PsychINFO och International Bibliography of the 
Social Sciences nyttjats. Förstnämnda databas innehåller vetenskapliga artiklar i socialt 
arbete, efterföljande databas innefattar internationella referenser inom psykologi och psykiatri
och sistnämnda databas utgörs av internationella referenser inom samhällsvetenskap. 
Sökningar har även genomförts med hjälp av samsökningstjänsten Summon, vilken innehåller 
en sammanställning av bibliotekets tryckta och elektroniska material. 

Vid sökning i databaserna har den Booleska sökstrategin använts. Strategin kan nyttjas för att 
kombinera sökord på ett lämpligt sätt med hjälp av de Booleska operatorerna: AND, OR och 
NOT (Booth, et al., 2012). Följande nyckelord har tillämpats: 1) barn (child*), 2) ungdom 
(adolescent*), 3) funktionsnedsättning (disabilit*), 4) övergrepp (abuse), 5) utsatthet 
(victimization), 6) misshandel (maltreatment) 7) trakasserier (harassment), 8) mobbning 
(bullying) samt 9) upplevelse (experience*). Sju sökningar har genomförts under tidsperioden
9 november 2015 till 13 november 2015, vilket resulterade i totalt 378 träffar (se Tabell 1). 

Tabell 1. Databassökningar

Sökning Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar

1
Social 
Services 
Abstracts

ab(child*) AND ab(disabilit*) AND 
ab(abuse OR victimization OR 
maltreatment OR harassment OR bullying)

Peer-reviewed, svenska 
och engelska

96

2
Social 
Services 
Abstracts

ab(child*) AND ab(disabilit*) AND 
ab(peer victimization) Peer-reviewed 2

3 PsychINFO

ab(child*) AND ab(disabilit*) AND 
ab(abuse OR victimization OR 
maltreatment OR harassment OR bullying)
AND ab(experience*)

Peer-reviewed, fulltext, 
engelska

52

4 PsychINFO

ab(child*) AND ab(disabilit*) AND 
ab(abuse OR victimization OR 
maltreatment OR harassment OR bullying)
NOT ab(experience*)

Peer-reviewed, fulltext, 
engelska

109

5

International
Bibliography
of the Social
Sciences

ab(child*) AND ab(disabilit*) AND 
ab(abuse OR victimization OR 
maltreatment OR harassment OR bullying)

Peer-reviewed, svenska 
och engelska

39

6 Summon

(Abstract:(child*)) AND (Abstract:
(disabilit*)) AND (Abstract:(victimization 
OR harassment OR bullying)) AND 
(Abstract:(experiences))

Fulltext, vetenskapligt 
granskat, tidskriftsartiklar, 
engelska

40

7 Summon
(Abstract:(adolescent*)) AND (Abstract:
(disabilit*)) AND (Abstract:(victimization 
OR harassment OR bullying))

Fulltext, vetenskapligt 
granskat, engelska

40

Totalt: 378

Vid val av vilka artiklar som skulle inkluderas i forskningsöversikten granskades först titlarna 
på de 378 artiklar sökningarna genererade. De artiklar som utifrån titel verkade ha relevans 
för ämnesområdet och uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades. I detta skede 
exkluderades 308 artiklar (exempelvis exkluderades artiklar som handlade om äldre 
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funktionshindrade, barn som utsatts för andra typer av övergrepp, kvinnor utsatta för sexuella 
övergrepp samt barn som upplevt hedersrelaterat våld). Därefter lästes resterande artiklars 
abstract, varpå ytterligare en exkludering av 42 artiklar gjordes på basis av innehållets 
relevans för studien. De kvarvarande 28 artiklarna hämtades och lästes i fulltext för en slutlig 
bedömning av vilka som skulle inkluderas i forskningsöversikten och vilka som skulle 
exkluderas mot bakgrund av att de inte uppfyllde inklusionskriterierna. I detta skede 
exkluderades nio artiklar, bland annat på grund av att de var forskningsöversikter eller för att 
de saknade fokus på upplevelser eller effekter av mobbning. Databassökningarna genererade 
slutligen 19 artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna (se Figur 1). Efter sammanslagning 
av dubbletter blev resultatet nio artiklar.

Figur 1. Urvalsprocess

* Efter sammanslagning av dubbletter blev resultatet totalt nio artiklar.

Efter genomförda sökningar i ovannämnda databaser har referenslistor, bland de inkluderade 
artiklarna och andra artiklar intressanta för ämnet (exempelvis forskningsöversikter), 
undersökts. Genom studiet av referenslistor kan forskaren nämligen upptäcka relevant 
forskning som har missats vid tidigare sökningar (Booth, et al., 2012). Vid undersökning av 
referenslistorna upptäcktes ytterligare tre artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna och 
således inkluderades i forskningsöversikten. Dessa artiklar söktes fram manuellt via Summon 
och Google Scholar. Sammanlagt inkluderades 12 artiklar i forskningsöversikten.
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2.4 Databearbetning & analys

I forskningsöversikter handlar analysen om att identifiera likheter och skillnader mellan 
studier. Systematiska översikter med frågor rörande individers perspektiv eller upplevelser av 
ett fenomen kan analyseras med hjälp av en tematisk analys (Booth, et al., 2012). 
Analysmetoden innebär att insamlat material kodas, där olika ord eller meningar tilldelas 
koder kopplat till dess innebörd. När materialet har kodats undersöks relationerna mellan 
koderna och därigenom tematisera materialet. Slutligen förs framträdande teman samman och 
slutsatser kan dras kring materialet (Lindgren, 2014). I föreliggande forskningsöversikt har 
den tematiska analysen använts mot bakgrund av att metoden är förenlig med studiens syfte 
att sammanfatta kunskapsläget kring upplevelser av olika aspekter kopplat till 
funktionsnedsatta barns utsatthet för mobbning. Metoden har bidragit till att relationerna, 
mellan de teman som kommit till uttryck i artiklarna, kunnat undersökas. Tre huvudteman har 
utkristalliserat sig vid genomläsning av materialet. Huvudtemana har benämnts: Upplevelser 
associerade med utsatthet för mobbning, Mobbningens konsekvenser samt Strategi för 
hantering av emotionella konsekvenser till följd av mobbning. Varje huvudtema består av en 
till tre underkategorier kopplat till respektive tema. Exempel på tillvägagångssättet vid den 
tematiska analysprocessen redogörs för i Tabell 2.

Tabell 2. Exempel på tematisk analysprocess

Ord/mening Kod Huvudtema Underkategori

”Hmmm, it´s made me feel left out of a lot of 
things. Like a fair few things, a lot of the things 
we do in physical education, I can´t do. Like 
soccer and all that. It makes me feel like I´m 
not a part of the class, it really upsets me.” 
(McMaugh, 2011, s. 863).

Upplevelse
kopplad till
funktions-

nedsättningen

Upplevelser associerade
med utsatthet för

mobbning

Funktions-
nedsättningen i

sig

”I think a lot of the issues stemming from it 
[bullying] comes from ignorance. If somebody 
is different for whatever reason, it makes them 
an easy target” (Lindsay & McPherson, 2012, 
s. 105)

Upplevelse
kopplad till
andras syn

Upplevelser associerade
med utsatthet för

mobbning
Skolmiljön

”I was bullied when I was younger because of 
my learning disability. They said I was ugly and
banged my head so badly that I had to be taken 
to hospital to have 18 stitches in my forehead” 
(Mepham, 2010, s. 22)

Upplevelse
kopplad till
andras syn

Upplevelser associerade
med utsatthet för

mobbning
Skolmiljön

”When they´re left out a lot, [they] don´t get to 
do as much. They don´t have any friends, they 
don´t have anybody to play with, or invited /.../ 
and you feel left out /.../ and lonely” (Spencer-
Cavaliere & Watkinson, 2010, 286)

Effekt/inverkan
Mobbningens
konsekvenser

Sociala
konsekvenser

”I do have friends who very often stick up for 
me” (Humphrey & Lewis, 2008, s. 35)

Vikt av vänner
Strategi för hantering av

emotionella konsekvenser
till följd av mobbning

Vänner

”Now if someone teases me, I don´t really care!
I just think they are a looser, so who cares 
anyway! [laughing] My friends will go and ask 
them why they did it. They help me. They 
comfort and support me.” (McMaugh, 2011, s. 
858)

Coping/vänner
Strategi för hantering av

emotionella konsekvenser
till följd av mobbning

Vänner
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2.4.1 Analysverktyg

Ett analysverktyg i form av ett perspektivtänkande utifrån individ-, grupp/institutions- och 
samhällsnivå har använts i den analysprocess som ägt rum vid sammanställning av materialet.
Resultatet har i olika utsträckning kopplingar till detta perspektivtänk. Perspektivtänkandet 
handlar om en betraktelse av orsaker till olika problem kopplat till dessa nivåer. Danermark, 
Ekström, Jakobsen och Karlsson (2003) beskriver detta perspektivtänk i termer med grund i 
den så kallade forskningskartan. Forskningskartan innehåller fyra nivåer benämnda: Självet, 
Situationsbunden verksamhet, Institutionell och organisatorisk inramning samt Övergripande
samhällelig kontext. Författarna framhåller att det är viktigt att undersöka hur dessa olika 
mekanismer samverkar när det handlar om att förklara sociala problem. Av den anledningen 
kan perspektivtänkandet betraktas som ett viktigt verktyg i föreliggande studies 
forskningsprocess, då studien fokuserar på upplevelser kopplat till sociala problem.

Vid genomläsning och sammanställning av de inkluderade artiklarna har tre teoretiska 
begrepp framträtt som gemensamma nämnare för förståelse kring de upplevelser av mobbning
som uttrycks bland barn med funktionsnedsättningar. Dessa begrepp är normer, stigma och 
skam. Det material som utgör forskningsöversiktens resultatdel har analyserats med 
utgångspunkt i de teoretiska begreppen för att fördjupa bilden av de upplevelser som 
associeras med utsatthet för mobbning (se Teoretiska begrepp samt Resultat & analys).

2.5 Metoddiskussion

Följande avsnitt handlar om studiens kvalitet och andra aspekter kopplat till studiens 
genomförande. Avsnittet inleds med en redogörelse för studiens tillförlitlighet. Därpå följer en
diskussion kring potentiell påverkan av olika former av bias. Vidare redogörs för studiens 
styrkor och svagheter. Slutligen förs en diskussion kring etiska överväganden.

2.5.1 Tillförlitlighet

För att uppnå kvalitet i föreliggande forskningsöversikt har kriterier kring tillförlitlighet 
beaktats. Bryman (2008) lyfter fram tillförlitlighet som ett alternativt kriterium motsvarande 
reliabilitet och validitet i kvantitativ forskning. Tillförlitlighet innefattar fyra delkriterier 
benämnda trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelsebarhet. Det förstnämnda 
delkriteriet handlar om att forskningen ska bedrivas enligt gällande regler och riktlinjer samt 
att deltagare i studien ska ha möjlighet att bekräfta att det forskaren uppfattat stämmer 
överens med deltagarens upplevelser. I strävan efter att uppnå detta delkriterium har studien 
utgått ifrån de regler och riktlinjer som finns angivna i metodlitteraturen. Forskningsprocessen
har i möjligaste mån grundats på beskrivningar av hur forskaren ska gå tillväga vid varje 
delmoment. Föreliggande studie är en forskningsöversikt baserad på tidigare genomförda 
studier. Av den anledningen har det inte varit genomförbart att ge deltagarna i de inkluderade 
studierna möjlighet att bekräfta att det insamlade materialet stämmer överens med deltagarens
uppfattning av situationen. Med tanke på det uppställda kriteriet om att inkluderade artiklar 
ska vara vetenskapligt granskade utgår jag dock ifrån att forskarna, bakom de inkluderade 
studierna i denna forskningsöversikt, har beaktat detta kriterium vid sina genomföranden.

I föreliggande forskningsöversikt har studiens tillvägagångssätt beskrivits på ett detaljrikt sätt 
för att studien ska vara möjlig att genomföra igen och generera ett överensstämmande resultat.
Detta har gjorts i hopp om att uppnå delkriteriet överförbarhet. Överförbarhet handlar om att 
studiens tillvägagångssätt ska vara så väl beskrivet att en annan forskare ska kunna genomföra
studien igen och uppnå samma resultat (Bryman, 2008). Vidare har varje del av 
forskningsprocessen redovisats i ord och siffror för att läsaren ska kunna kontrollera att 
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resultatet stämmer överens med det redovisade tillvägagångssättet. Denna redovisning är ett 
led i stävan efter att uppnå delkriteriet pålitlighet. Pålitlighet innebär nämligen att det ska 
finnas angett fullständiga uppgifter kring de olika resultaten av sökprocessen (Bryman, 2008).
Slutligen har jag som forskare funderat över hur mina personliga värderingar påverkat 
genomförandet av forskningsprocessen i hopp om att kunna uppnå delkriteriet 
bekräftelsebarhet (för vidare diskussion om bekräftelsebarhet, se avsnittet Bias).

2.5.2 Bias

I föreliggande forskningsöversikt kan förekomst av olika former av bias diskuteras. Booth, et 
al. (2012) redogör för att bias innebär olika former av påverkan som bidrar till att resultatet 
snedvrids. Författaren lyfter fram publiceringsbias som innefattar olika typer av bias såsom 
språkbias, lokaliseringsbias, databasbias, etc. Dessa typer av bias har med studiernas 
publicering att göra, vilket kan innebära begränsningar exempelvis när forskaren bortser från 
studier som publicerats på andra språk eller i andra länder, eller när valet av genomsökta 
databaser innebär att relevanta studier missas. När det handlar om publiceringsbias är det 
viktigt att framhålla att denna forskningsöversikt utgår ifrån inklusionskriterier som innebär 
att artiklar publicerade på andra språk än svenska eller engelska exkluderats. Det kan med stor
sannolikhet innebära avsaknad av artiklar relevanta för ämnet, vilket kan leda till att det 
resultat som presenteras i denna forskningsöversikt blir missvisande. Presenterade 
inklusionskriterier innebär inte någon avgränsning utifrån vilket land artiklarna publicerats i, 
men det kan antas att publiceringsland relateras till det språk artiklarna publicerats på, varför 
det på liknande sätt som vid avgränsningen till engelska och svenska kan innebära att 
resultatet blir missvisande. Bias relaterat till val av databaser kan också utgöra mål för 
diskussion. Det är möjligt att relevanta artiklar har missats på grund av att de publicerats i 
andra databaser än de som valts för denna forskningsöversikt. Det kan dock framhållas att 
databaser som anses vara av relevans för socialt arbete, enligt ämnesguiden vid Örebro 
universitetsbibliotek, har nyttjats. Dessutom har samsökningstjänsten Summon använts, vilken
innehåller en sammanställning av allt tryckt och elektroniskt material som finns att tillgå vid 
Örebro universitetsbibliotek. Av den anledningen torde det vara så att relevanta artiklar 
inkluderats. Valet att exkludera artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext kan dock 
betraktas som grund för risk för bias eftersom dessa artiklar kanske hade kunnat bidra till en 
mer nyanserad bild.

I sammanhanget kan risk för urvalsbias diskuteras. Urvalsbias innebär att forskaren tenderar 
att välja att inkludera studier utifrån att de stödjer forskarens förväntningar (Booth, et al., 
2012). Jag som forskare kan alltså på grund av selektiva val, med utgångspunkt i min 
förförståelse kring ämnet, bidra till risk för bias. Jag vill dock belysa att det inte medvetet har 
funnits någon förväntan på vad sökningarna ska generera för information och att samtliga 
funna artiklar relevanta för ämnet har inkluderats.

Booth, et al. (2012) redogör också för bias som kan finnas inom olika studier, när det handlar 
om att den forskare som genomfört studien selektivt valt att rapportera endast det utfall som 
leder till att exempelvis en viss intervention presenteras i det mest fördelaktiga ljuset. Vid 
bedömning av om det, bland de artiklar som ingår i föreliggande forskningsöversikt, finns risk
för bias relaterat till artikelförfattarnas selektiva val av rapportering vill jag påpeka att 
samtliga artiklar genomgått vetenskaplig granskning, vilket innebär krav på en viss kvalitet. 
När de inkluderade artiklarna sammanställts har det inte framkommit något som tyder på att 
artikelförfattarna skulle valt att undanhålla viktig information. Många av de inkluderade 
artiklarna är dessutom av kvalitativ karaktär med syfte att redogöra för individers upplevelser 
av ett visst fenomen, varför jag utgått ifrån att de velat ge en så tydlig bild som möjligt av den 
sociala verklighet som kommit till uttryck bland respondenterna.
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2.5.3 Styrkor & svagheter

Vid sökning efter relevanta artiklar i de olika databaserna har det uppdagats att det finns 
begränsat med material som undersöker upplevelser av utsatthet för mobbning bland 
funktionsnedsatta barn. Några av de artiklar som inkluderats innehåller därför ett mycket 
begränsat avsnitt som bidrar till svar på forskningsöversiktens frågeställningar, vilket kan 
betraktas som en svaghet i studien så tillvida att grunden för forskningsöversiktens resultat 
kan upplevas som lite tunn. Önskvärt hade varit om det fanns ett mer gediget material att 
basera forskningsöversikten på.

Vidare har det varit svårt att finna nationell forskning som berör det ämnesområde jag haft för
avsikt att studera. Forskningsöversikten utgörs därför enbart av internationell forskning, vilket
kan göra det svårt att uttala sig om ifall resultatet är liknande i en svensk kontext. Det som kan
tala för att resultatet skulle kunna vara liknande i en svensk kontext är att majoriteten av de 
studier som inkluderats i forskningsöversikten bedrivits i västvärlden. Länder tillhörande 
västvärlden kan nämligen i viss mån betraktas som uppbyggda på liknande grundläggande 
normer och värderingar med skolsystem som liknar varandra. Att majoriteten av studierna 
genomförts i västvärlden aktualiserar dock en annan svaghet. Föreliggande forskningsöversikt
kan nämligen inte uttala sig om ifall upplevelser av mobbning bland funktionsnedsatta barn i 
länder utanför västvärlden liknar de upplevelser som kommer till uttryck i denna 
forskningsöversikts resultat. Studien kan därför inte betraktas som generaliserbar i alla 
kontexter, däremot kan den eventuellt betraktas som generaliserbar i viss mån när det handlar 
om kontexter som liknar varandra (exempelvis västvärlden).

När det handlar om att undersöka upplevelser av ett visst fenomen kan det betraktas som en 
svaghet att det inte är personen själv som beskriver sina upplevelser, utan att människor i 
omgivningen redogör för upplevelserna i personens ställe. För att finna relevant forskning 
som berör det ämne som studerats, har det dock varit en nödvändighet att inkludera, i detta 
fall, föräldrars redogörelser för upplevelser av funktionsnedsatta barns utsatthet för mobbning.
Det är dock bara två av de tolv inkluderade studierna som innefattar deltagare i form av 
föräldrar till de drabbade barnen. Övriga studier utgår helt och hållet från barnens upplevelser,
vilket kan betraktas som en styrka.

En styrka i valet av metod är att det material forskningsöversikten grundats på har funnits 
tillgängligt från början av studiens forskningsprocess. Det har bidragit till en effektiv 
arbetsprocess till skillnad från om studien hade varit av rent kvalitativ eller kvantitativ 
karaktär där material insamlas genom kontakt med olika respondenter. Det kan dessutom 
betraktas som en styrka att en bredare bild av kunskapsläget, utifrån befintlig forskning, 
presenterats. Ett alternativ hade kunnat vara att studien genomförts genom kvalitativa 
intervjuer med funktionsnedsatta barn angående deras upplevelser av utsatthet för mobbning. 
Det hade dock inneburit en rad problem kopplat till bland annat etiska överväganden eftersom
det i denna typ av uppsats anses problematiskt att genomföra studier med barn som 
respondenter. Studien hade förvisso kunnat genomföras med respondenter i form av föräldrar 
till de utsatta barnen, men som diskuterats ovan kan det betraktas som en svaghet att utgå 
ifrån andra personer än de som faktiskt upplevt situationen.

2.5.4 Etiska överväganden

Integrativa forskningsöversikter består av material som utgörs av tidigare forskning. Den 
etiska diskussionen i den här typen av studie skiljer sig därför från studier baserade på 
primärdata, där de fyra allmänna huvudkraven på vetenskaplig forskning (informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) vanligtvis tillämpas 
(Vetenskapsrådet, 2002). De allmänna huvudkraven har dock kunnat beaktas genom reflektion
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över hur den forskning som inkluderats i studien förhållit sig till ovannämnda krav vid 
respektive genomförande. Därutöver har de rekommendationer som Gustafsson, Hermerén 
och Petersson (2005) presenterar, vad gäller allmänna regler kring god forskningssed, 
beaktats. Författarna framhåller bland annat att forskaren ska: tala sanning kring forskningen, 
öppet redovisa metoder och resultat, medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för 
studien, hålla god ordning i forskningen samt vara rättvis i bedömningen av andras forskning. 
Reglerna kring god forskningssed har varit mer applicerbara på föreliggande studie. I strävan 
efter att följa dessa regler har forskningsöversiktens olika delar redogjorts för utförligt.

3 TEORETISKA BEGREPP
Vid genomläsning och sammanställning av de inkluderade artiklarna har det varit möjligt att 
utläsa vissa mönster kopplat till individ-, grupp/institutions- och samhällsnivå. Dessa mönster 
kan relaterats till de teoretiska begreppen normer, stigma och skam. För att skapa en djupare 
förståelse för upplevelser av mobbning bland funktionsnedsatta barn analyseras resultatet med
utgångspunkt i dessa begrepp. Följande avsnitt innefattar en redogörelse för begreppen.

3.1 Normer

Bratt (1979) redogör för begreppet normer. I ordböcker översätts ofta begreppet med fastlagt 
mönster, rättesnöre. Normer är uttryck för medvetna eller omedvetna outtalade regler om hur 
en individ bör se ut eller bete sig, vilka inkorporeras i individen i samspel med andra 
människor. De vedertagna normer ett samhälle har, får människor att handla på ett 
förutbestämt sätt. Normer är beroende av de värderingar en kultur innehar och det är behoven 
som påverkar vad som anses vara av värde.

Författaren gör en distinktion mellan inlärningsprocessen och normbildningsprocessen. Den 
förra innebär att en individ handlar på ett visst sätt eftersom individen i sammanhanget har 
förstått vad den ska göra eller inte göra mot bakgrund av svar på frågan varför. Den senare 
handlar om att individen accepterar ett beteende som andra vill få en till, utan att individen 
helt förstår varför. Det kan innebära vanor, regler, bud eller förbud och handlar således om 
normer. Inlärningsprocesser och normbildning sker genom en växelverkan mellan individen 
och andra människor, andra levande varelser och materiella ting (Bratt, 1979).

Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv framhåller Bratt (1979) att det lilla barnet (ca 0-2 
år) betraktas som impulsstyrt av sina behov. Barnet lever tillsammans med andra människor 
som det behöver för att kunna överleva. Detta samliv med andra människor blir betydelsefullt 
för barnets kommande normbildning. Under barnets första levnadsår uppdelas världen i två 
kategorier: jag själv och allt annat. I kategorin allt annat återfinns bland annat barnets 
föräldrar och andra betydelsefulla människor. Dessa individer har normer som barnet så 
småningom börjar införliva i sin egen verklighetsuppfattning. Under den tidiga 
småbarnsåldern handlar normbildningen om att barnet imiterar andras beteenden utan vidare 
reflektion. I takt med barnets intellektuella utveckling upptäcker det att det finns vissa 
upprepningar, regler och samband som går att lita på. Barnet lär sig med tiden att imitera 
andras beteenden även om den person barnet imiterar inte är närvarande, eftersom barnet har 
skapat en föreställning inom sig själv om hur något ska gå till eller vara. Detta är steget in i 
identifikation, där barnet identifierar sig med andra genom att ta till sig normer, bearbeta dem,
använda det som verkar rimligt för personen ifråga och förkasta det som verkar orimligt 
(Bratt, 1979).
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Goffman (2011) beskriver att en stomme av gemensamma normer är en förutsättning för det 
sociala livet i ett samhälle. Av den anledningen vidmakthålls normerna, eftersom de är 
institutionaliserade. Om någon samhällsmedlem bryter mot en norm blir denne mål för 
sanktioner i syfte att avhjälpa skadan och återställa ordningen. Detta kan bli ett problem för 
den enskilda individens integritet om denne misslyckas med att leva upp till de normer som 
råder i samhället. Individens önskan om att efterleva de normer som finns räcker nämligen 
inte. En konsekvens av att inte lyckas leva upp till samhällets normer är upplevelsen av sig 
själv som ovärdig, ofullständig och underlägsen. Dessutom innebär det att avvikelsen från 
normen inverkar på hur den enskilde individen accepteras i olika sociala sammanhang.

3.2 Stigma

Cullberg Weston (2008) lyfter fram att det i alla kulturer finns definitioner på vad som anses 
”normalt” och vad som inte gör det, där människor har en förmåga att snabbt avgöra vilka 
som tillhör eller inte tillhör gruppen ”normala”. Goffman (2011) beskriver hur människor 
kategoriserar enskilda individer på basis av den första anblicken av individen. Genom denna 
kategorisering tillskrivs individen vissa egenskaper kopplat till specifika attribut, varigenom 
normativa förväntningar på individen formas. Termen stigma skapades av grekerna för att 
beteckna attribut som betraktas som annorlunda eller nedsättande i en individs sociala 
identitet. Virtuell social identitet utgör en beteckning på tillskriven karaktär, i kontrast till 
faktisk social identitet som betecknar de egenskaper individen faktiskt visar sig ha. I samband 
med att en individ betraktas som annorlunda i något avseende, reduceras individen till en 
avvikande människa av personer i omgivningen. Individen stämplas på grund av avvikelsen 
och tilldelas ett stigma. Författaren gör en uppdelning mellan tre typer av stigma: det första 
kopplas till kroppsliga missbildningar av olika slag, det andra har att göra med avvikelser i en 
individs karaktär och det sista handlar om stigma kopplat till olika grupptillhörigheter 
(exempelvis ras, nation och religion). Gemensamt för dessa tre typer av stigma är att 
människor, i den avvikande individens omgivning, vänder sig bort från individens önskan om 
gemenskap på grund av avvikelsen. Detta utstötande beteende grundas i en föreställning om 
att den avvikande individen inte är fullt mänsklig och på basis av det vidtas diskriminerande 
åtgärder mot individen. Diskrimineringen leder till att den utsatta individen beskylls för 
flertalet brister och fråntas många livsmöjligheter. Cullberg Weston (2008) ger exempel på hur
personer som föds med fysiska funktionsnedsättningar, synliga för omgivningen, tidigt blir 
medvetna om att de är annorlunda på grund av omgivningens okänsliga reaktioner. Detta kan 
leda till mobbning och att individen stöts ut ur en gemenskap, vilket i sig är stigmatiserande.

Ett stigma kan leda till olika reaktioner hos den stigmatiserade individen. Den kan bland annat
försöka bli av med stigmat genom att rätta till det som föranleder stigmat (exempelvis genom 
en operation om det handlar om kroppsliga missbildningar) eller dra sig undan från 
omgivningen eftersom kontakter med andra kan leda till upplevelsen av att vara ifrågasatt 
(Goffman, 2011). Ett sätt att handskas med sitt stigma kan vara att söka tröst hos de egna eller
de visa. Goffman (2011) beskriver de egna som personer med liknande stigma som den 
stigmatiserade individen. Bland dessa kan individen känna sig oberörd av den avvikelse som 
föranleder stigmat. Vidare beskriver författaren de visa som personer i den stigmatiserade 
individens omgivning, vilka har tagit ställning för den stigmatiserade individen och således 
stöttar denne.
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3.3 Skam

Begreppet skam utvecklades inledningsvis av den amerikanske sociologen Thomas Scheff. 
Han beskrev att känslan av skam fyller tre funktioner. För det första hjälper den individen att 
avgöra vad denne bör eller inte bör göra. För det andra är skam en signal om att sociala 
relationer hotas. För det tredje har skammen kopplingar till individens övriga emotioner, där 
skammen har en förmåga att reglera hur emotioner uttrycks och huruvida individen blir varse 
om sina emotioner eller inte (Starrin, Wettergren & Lindgren, 2008). Vidare redogör Cullberg 
Weston (2008) för att skam innebär en upplevelse av att andra betraktar en individ som fel, 
udda eller underlig. Skammen kan bottna i en känsla av inkompetens eller jämförelse med 
andra. I sammanhanget är det relevant att redogöra för skillnaden mellan skam och skuld. Det 
förra uppträder då en individ känner sig misslyckad som person och skäms för den individen 
är, medan det senare uppstår i förhållande till en specifik handling som individen ångrar. Det 
blir således skillnad mellan att uppleva sig vara fel och att ha gjort fel. 

Cullberg Weston (2008) beskriver skam som utlöst av olika situationer i livet: det kan vara en 
upplevelse av att andra kan se en individs svagheter och problem, det kan handla om en 
känsla av att inte duga, av nedvärdering eller utanförskap, det kan vara en upplevelse av 
misslyckande i livet eller en djup känsla av att inte vara värd att älska. Gemensamt för dessa 
orsaker till skam är upplevelsen av den inre tortyr dessa känslor anbringar. Vidare redogör 
författaren för olika saker en individ kan känna skam över. Det kan handla om: utseende, 
personlighetsdrag, etnisk bakgrund, avvisande från andra, bristande kompetens, förlust av 
kontroll av kroppsliga funktioner, att inte klara av att leva upp till andras förväntningar, etc. 
De ord som vanligtvis används för att beskriva känslor av skam kan vara att känna sig: 
utskämd, pinsam, tillintetgjord, skämmig, förnedrad eller vanärad. Det kan också ligga skam i
blygsel och mindervärdeskänslor.

Skam drabbar individens självrespekt och urholkar individens självkänsla. Den beskrivs som 
ett sår i individens inre orsakat av en känsla som väcks när individen avvisas på grund av 
någon egenskap hos individen. Den djupaste skammen bottnar i individens upplevelse av att 
inte vara värd att älska. Vad en individ känner skam över är därför något som utvecklas i 
samspel med andra människor. Skam kan vara en reaktion på att individen upplever sig 
annorlunda och i underläge, varför skam ofta drabbar minoritetsgrupper. Personer med 
kroppsliga stigman påverkas i synnerhet av hur de uppfattas av omgivningen, där skammen 
leder till daglig stress som inverkar på självrespekten. För att självrespekten ska kunna 
återupprättas måste känslorna av skam arbetas bort. Vid de fall individen tillhör en 
skambelagd minoritetsgrupp räcker det dock inte med att terapeutiskt frigöra personen från 
sina känslor, det krävs också en förändrad samhällssyn (Cullberg Weston, 2008).

Cullberg Weston (2008) beskriver att skammen kan ha olika ”ansikten” med olika inverkan på
individens liv. Den vanligaste formen av skam benämns som röd skam. Denna form av skam 
infinner sig då individen känner sig fel, bortgjord eller att den inte passar in i gruppen. Röd 
skam är en övergående känsla och drabbar positivt nog enbart individen lite då och då. Den 
röda skammen ställs i kontrast till vit skam. Vit skam är en kronisk skam där individen skäms 
över sig själv på djupet och hela identiteten upplevs som fel. Denna skam inkorporeras i 
individen genom upprepade tillfällen av avvisning som sårat individens självbild i grunden. 
Avvisning leder till en stark och djup skamkänsla som ständigt förgiftar tillvaron för den 
enskilda individen. En annan stark inverkan på individen (dock inte lika stark som den röda) 
har den rosa skammen. Den handlar om att människor får signaler från det mediedominerande
samhället om hur en person ska se ut för att passa in. Media får därför inflytande på en 
individs känsla av att lyckas eller misslyckas leva upp till samhällets normer. När individen 
inte klarar av att leva upp till förväntningar kopplat till samhällets normer, leder det till 
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känslor av skam. Ytterligare en typ av skam benämns som svart skam. Det är en skam med 
koppling till hederskulturer, där skammen tabubelägger vissa handlingar.

Skam kan också uppstå hos en individ på grund av någon avvikande egenskap som 
omgivningen kan betrakta hos individen. Det kan handla om att individen har en 
funktionsnedsättning eller en avvikande sexuell läggning, vilket Cullberg Weston (2008) 
kallar för skamstämplar. Individer som tillhör avvikande grupper tar på sig skammen och 
upplever att de är fel och som att de inte passar in bland andra i omgivningen. Detta kopplas 
till begreppet stigma, där den yttre stämpeln bidrar till en inre skamproblematik. 

Cullberg Weston (2008) vill även framhålla att skam kan ha en skyddande effekt med positiv 
kraft när den hjälper individen att visa hur denne ska bete sig på ett icke-skamlöst sätt och då 
den bidrar till att individen inte överträder andras gränser.

4 RESULTAT & ANALYS
Följande avsnitt inleds med en redogörelse för de inkluderade artiklarnas 
bakgrundskaraktäristika. Därefter presenteras resultatet från sammanställningen av de 
inkluderade artiklarna genom tre huvudteman: Upplevelser associerade med utsatthet för 
mobbning, Mobbningens konsekvenser samt Strategi för hantering av emotionella 
konsekvenser till följd av mobbning. Analysen av resultatet fördjupas med utgångspunkt i de 
teoretiska begreppen normer, stigma och skam.

4.1 Inkluderade artiklars bakgrundskaraktäristika

En översiktlig sammanfattning av respektive artikel ges i Bilaga 1. Av de 12 inkluderade 
artiklarna är sju av rent kvalitativ art och fyra av rent kvantitativ art. Den resterande artikeln 
bygger på både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder. Bland de sju kvalitativa 
studierna har datainsamling bedrivits genom individuella intervjuer med deltagarna, där 
majoriteten av intervjuerna är av semi-strukturerad karaktär. En studie har som komplement 
till individuella intervjuer också genomfört fokusgruppsintervjuer och ytterligare en annan 
studie har kompletterat sitt intervjumaterial med dagboksanteckningar och teckningar från 
deltagarna. De kvalitativa studierna har genomgående tillämpat målstyrda urval. De fyra 
kvantitativa studierna bygger på bekvämlighets- och snöbollsurval, målstyrda urval samt ett 
randomiserat urval. Datainsamlingsmetoden bland deltagarna i de kvantitativa studierna har 
uteslutande utgjorts av enkäter. De 12 inkluderade studierna har genomförts i sex olika länder 
(se Tabell 3). En studie har bedrivits i både Canada och USA. 

Tabell 3. Fördelning av länder där studierna bedrivits

Land Antal artiklar Procent

Australien 2 15

Canada 4 31

England 3 23

Irland 1 8

Israel 1 8

USA 2 15

Totalt: 13* 100

* En av studierna har bedrivits i två länder.
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Deltagarantalet i de olika artiklarna varierade mellan 10 och 507 individer (se Tabell 4). 
Deltagarna har nästan uteslutande utgjorts av de funktionsnedsatta barnen själva, med 
undantag för en kvantitativ studie där föräldrarna fått besvara frågor kring barnens 
upplevelser av mobbning samt ytterligare en studie där respondenterna utgjorts av både barn 
och föräldrar. 

Tabell 4. Fördelning av deltagarantal i artiklarna

Deltagarantal Antal artiklar Procent

1-99 7 59

100-199 2 17

200-299 0 0

300-399 1 8

400-499 1 8

>500 1 8

Totalt: 12 100

I de tolv inkluderade artiklarna har barnen, som utgör målgruppen för studierna, olika typer av
funktionsnedsättningar: autismspektrumstörningar (inklusive Asperger syndrom), ADHD, 
inlärningssvårigheter (även måttliga), cerebral pares, dyspraxi samt andra fysiska 
funktionsnedsättningar (exempelvis syn- och hörselskador). Fördelningen av de olika typerna 
av funktionsnedsättningar i de inkluderade artiklarna redogörs för i Tabell 5.

Tabell 5. Fördelning av typ av funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning Antal artiklar Procent

Autismspektrumstörningar
(inkl. Asperger syndrom)

3 20

ADHD 1 7

Inlärningssvårigheter 
(även måttliga)

3 20

Cerebral pares 3 20

Dyspraxi 2 13

Andra fysiska 
funktionsnedsättningar

3 20

Totalt: 15* 100

* Några artiklar innefattar flera olika typer av funktionsnedsättningar.

4.2 Upplevelser associerade med utsatthet för mobbning

Bland de inkluderade artiklarna definieras mobbning på lite olika sätt. I hälften av artiklarna 
definieras mobbning som upprepade negativa handlingar från en individ riktade mot en annan 
individ, där intentionen med de negativa handlingarna är att skada den person som utsätts. 
Handlingarna beskrivs som fysiska, psykiska, relationella och/eller verbala (se Baumeister, 
Storch & Geffken, 2008; Bourke & Burgman, 2010; Campbell & Missiuna, 2012; 
Cappadocia, Weiss & Pepler, 2012; Healy, Msetfi & Gallagher, 2013; Humphrey & Lewis, 
2008). Bland de andra artiklarna används begreppet mobbning i relation till exkludering och 
trakasserier kopplat till barnens funktionsnedsättningar (se exempelvis Lindsay & McPherson,
2012; McMaugh, 2011; Mepham, 2010; Spencer-Cavaliere & Watkinson, 2010).
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Flera upplevelser associerade med att barn med funktionsnedsättningar mobbas kommer till 
uttryck i de inkluderade artiklarna. Upplevelserna presenteras i tre underrubriker med 
kopplingar till olika samhällsnivåer och analyseras med utgångspunkt i de teoretiska 
begreppen normer, stigma och skam. På individnivå sammanförs svårigheter relaterat till de 
olika funktionsnedsättningarna i sig. Därefter följer ett avsnitt om upplevelser kopplat till 
grupp- och institutionsnivå där skolmiljön analyseras. Slutligen presenteras argument 
associerade med funktionsnedsatta barns upplevelser av utsatthet för mobbning på 
samhällsnivå.

4.2.1 Funktionsnedsättningen i sig

Av de inkluderade artiklarna framgår det gemensamma temat att barn med 
funktionsnedsättningar har svårigheter med exempelvis prestationer, perception och socialt 
beteende som en konsekvens av barnens funktionsnedsättningar. Dessa svårigheter associeras 
med utsatthet för mobbning då svårigheterna innebär att barnen marginaliseras och avviker 
från andra barns utseenden eller beteenden. 

Drygt hälften av de inkluderade artiklarna lyfter fram egenskaper karaktäristiska för barnets 
funktionsnedsättning associerat med att barnet har en ökad sårbarhet att utsättas för 
mobbning. Baumeister, et al. (2008) beskriver att barn med inlärningssvårigheter kan ha 
bristande sociala färdigheter, exempelvis i form av svårigheter att tolka sociala koder från 
andra. Bristen på sociala färdigheter kan leda till att barnet framstår som icke samarbetsvilligt 
och av den anledningen kan barnet utgöra mål för mobbare. Författarna framhåller också att 
barn med inlärningssvårigheter kan ge uttryck för ångest och psykiska påfrestningar som 
andra barn kan observera, vilket ytterligare ger förövare en anledning att utsätta just dessa 
barn för mobbning. Vidare redogör Norwich och Kelly (2004) för att barn med måttliga 
inlärningssvårigheter har en ökad sårbarhet att utsättas för mobbning på grund av att 
funktionsnedsättningen förhindrar dem att lyckas med olika prestationer. Följande citat 
illustrerar en pojkes upplevelse:

The fact that I can´t, that what my mind is thinking, my hand won´t write down neat or fast enough
… it doesn´t really bother me that my writing isn´t as neat or organised as anyone else, but it does
sometimes get to me when I´ve just been bullied and I write something I can get …

I can read fine and things like that, but my spelling and my writing are two of my main problems.
My spelling has got a lot better in recent years but I still have the same unintelligible scrawl that I
use, … it´s really frustrating. It´s sometimes almost as bad as the bullying. When I feel I can just
snap my pencil in half because it is just so frustrating (s. 56).

Pojken uttrycker frustration över att han inte lyckas skriva eller stava tillräckligt bra och att 
det i kombination med mobbning stör honom anmärkningsvärt. Barn med 
inlärningssvårigheter och måttliga inlärningssvårigheter ger alltså uttryck för att 
funktionsnedsättningen innebär flertalet svårigheter, vilka associeras med utsatthet för 
mobbning.

Cappadocia, et al. (2012) redogör för att barn med autismspektrumstörningar utsätts för 
mobbning i högre utsträckning än normalbegåvade jämnåriga på grund av svårigheter med 
social kommunikation och socialt beteende vid interaktion med andra. Mobbare beskrivs 
kunna uppmuntras av det avvikande beteendet som barn med autismspektrumstörningar 
uppvisar och barnens svårigheter i att utveckla och bevara vänskapsrelationer spelar sannolikt 
en viktig roll för barnets högre risk att utsättas för mobbning. Bristen på vänner beskrivs leda 
till att barnen marginaliseras i sociala sammanhang, vilket gör dem mer sårbara. Barn med 
autismspektrumstörningar kan dessutom utgöra mål för mobbare på grund av att de har 
atypiska intressen och uppvisar atypiska beteenden. Dessa egenskaper kan trigga mobbare att 
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fortsätta. På liknande sätt belyser Humphrey och Lewis (2008) att barn med Asperger 
syndrom eller högfungerande autism blir till måltavlor för mobbare på grund av deras 
svårigheter i att förstå underliggande mening och nyanser i social interaktion. Även barn med 
synskador beskrivs sårbara för mobbning eftersom de kan ha problem att utveckla sociala 
färdigheter på grund av svårigheter i att uppfatta sociala koder (Bourke & Burgman, 2010).

McMaugh (2011) redogör för att barn med fysiska funktionsnedsättningar känner sig socialt 
exkluderade när de förhindras att delta i aktiviteter på grund av de begränsningar 
funktionsnedsättningen innebär:

Hmmm, it´s made me feel left out of a lot of things. Like a fair few things, a lot of the things we
do in physical education, I can´t do. Like soccer and all that. It makes me feel like I´m not a part of
the class, it really upsets me (s. 863).

Begränsningar till följd av fysiska funktionsnedsättningar försätter alltså barnet i exkluderade 
positioner, där exkluderingen kan leda till ökad risk att utsättas för mobbning. Campbell och 
Missiuna (2012) framhåller att barn med dyspraxi uppvisar flera egenskaper som kan öka 
sårbarheten för mobbning. De beskrivs bland annat som klumpiga och tafatta, de kämpar för 
att klara av vardagliga uppgifter som andra barn klarar enkelt och de är ofta socialt isolerade. 

Även om de inkluderade artiklarna innefattar barn med olika typer av funktionsnedsättningar, 
verkar det som att alla kan förknippas med svårigheter och begränsningar som bidrar till en 
ökad sårbarhet att utsättas för mobbning. Det framgår att barn med funktionsnedsättningar 
uttrycker svårigheter i exempelvis prestationer, perception och socialt beteende som en 
konsekvens av barnens funktionsnedsättningar. Dessa svårigheter associeras med utsatthet för 
mobbning, då svårigheterna innebär att barnen marginaliseras och avviker från andra barns 
utseenden eller beteenden. Bratt (1979) redogör för att normer är outtalade föreställningar om 
hur en individ bör se ut eller bete sig. Dessa normer övertar individen i samspel med 
människor i individens omgivning. Mot bakgrund av normbegreppet kan de funktionsnedsatta
barnens uttryck för funktionsnedsättningens begränsningar tolkas som att barnen upplever att 
de inte klarar av att leva upp till de förväntningar som rådande samhällsnormer innebär. 
Normer beskrivs som beroende av en kulturs värderingar där samhällets behov utgör grunden 
för vad som anses vara av värde (Bratt, 1979). Vid de fall kulturer värderar exempelvis 
utseende och fysisk/intellektuell förmåga högt, försätter det funktionsnedsatta barn i en 
position där de betraktas som avvikande utifrån rådande normer, eftersom de inte har 
förmågan att klara av samma uppgifter som jämnåriga eller för att de ser annorlunda ut. 
Barnen har med stor sannolikhet, i samspel med andra vuxna och jämnåriga samt med 
inflytande från det mediedominerade samhället, insett att de utseendemässigt och/eller 
beteendemässigt avviker från de normer samhället ställer sig bakom, vilket kan leda till 
självnedvärdering och skam. Cullberg Weston (2008) beskriver känslan av att inte klara av att 
leva upp till samhällets normer som rosa skam och framhåller att skamkänslor infinner sig då 
en individ upplever att andra betraktar individen som fel eller avvikande och när individen 
känner att den inte klarar av att leva upp till andras förväntningar. Skam kan därför kopplas 
till barnens svårigheter i att lyckas med olika prestationer, vilket bland annat kan skapa 
förståelse för den pojkes upplevelser Norwich och Kelly (2004) lyfter fram som exempel. 
Pojken beskriver att han på grund av funktionsnedsättningen inte lyckas skriva eller stava 
tillräckligt bra, vilket i kombination med mobbning skapar frustration. Upplevelsen kan tolkas
som ett uttryck för att pojken känner sig skamsen när han inte lyckas med sina prestationer. 
Cullberg Weston (2008) redogör också för begreppet vit skam som innebär att individen 
skäms över sig själv på djupet då upprepade tillfällen av avvisning skadat individens självbild 
i grunden. När funktionsnedsatta barn vid upprepade tillfällen exkluderas och avvisas kan det 
alltså innebära att deras självbild påverkas negativt, vilket kan leda till skamkänslor som 
ständigt gör sig påminda i samband med barnens tillkortakommanden.

17



4.2.2 Skolmiljön

Det studerade materialet ger sken av att barn med funktionsnedsättningar möter andra barns 
och vuxnas negativa attityder och antaganden om de funktionsnedsatta barnen på grupp- och 
institutionsnivå i skolans miljö. Negativa uppfattningar om funktionsnedsättningarna och den 
avvikelse som är förknippad med funktionsnedsättningar beskrivs vara en stark anledning till 
att barnen utsätts för mobbning. Det framkommer också en bild av att barn som har behov av 
specialanpassat stöd får svårt att passa in i gruppen då stödet utpekar barnet som annorlunda, 
vilket beskrivs vara en anledning till att barnet utsätts för mobbning.

Lindsay och McPherson (2012) beskriver hur deltagarna i studien rapporterar att de av 
jämnåriga betraktas som inkapabla att delta i vanliga sociala aktiviteter, vilket oavsiktligt 
leder till exkludering som ökar risken att utsättas för mobbning. Några barn rapporterade att 
de utgjorde mål för mobbare eftersom de oavsiktligt utpekades som annorlunda: 

I think a lot  of the issues stemming from it [bullying] comes from ignorance. If  somebody is
different for whatever reason, it makes them an easy target (s. 105). 

Andra barn beskrev att de, av sina jämnåriga, ofta exkluderades med flit och mobbades på 
grund av funktionsnedsättningen:

Instances of bullying for me were verbal because of having cerebral palsy. It was the name calling
and the teasing. The bullies made me a target because they often looked for somebody who was
weaker or slower, different and easy to intimidate (s. 106).

Mepham (2010) beskriver också att barn med inlärningssvårigheter är mål för mobbning på 
grund av att andra barn i skolmiljön mobbar barnen till följd av funktionsnedsättningen:

I was bullied when I was younger because of my learning disability. They said I was ugly and
banged my head so badly that I had to be taken to hospital to have 18 stitches in my forehead
(s. 22). 

Även McMaugh (2011) lyfter fram att funktionsnedsatta barn upplever mobbning och 
trakasserier relaterat till negativa attityder från andra barn i skolmiljön:

They [classmates] say 'Oh you´re slow, you´re this, you´re that. You´re brainless. You´ve got a
brain damage, you haven´t got a brain'... They say anything (s. 858).

People in  my class  tease me a  lot  … They say rude  words  to  me.  They tease me about  my
disabilities: My legs, my arm... (s. 858). 

Av nämnda exempel framgår att de funktionsnedsatta barnen associerar utsatthet för 
mobbning med negativa attityder om funktionsnedsättningar från andra barn i skolmiljön.

Goffman (2011) beskriver att människor tenderar att kategorisera enskilda individer på basis 
av specifika attribut hos individen. Genom denna kategorisering tillskrivs individen vissa 
egenskaper kopplat till attributen. Detta förfarande innebär att individen åläggs med ett 
stigma. I samband med att en individ betraktas som annorlunda i något avseende, reduceras 
individen till en avvikande människa. Författaren gör en distinktion mellan tre typer av 
stigma: det första kopplas till kroppsliga missbildningar av olika slag, det andra har att göra 
med avvikelser i en individs karaktär och det sista handlar om stigma kopplat till olika 
grupptillhörigheter. Funktionsnedsatta barn kan relateras till alla tre typer av stigma som lyfts 
fram. Av ovannämnda exempel framgår upplevelser bland barn som ger uttryck för att de fått 
vad som kan tolkas som ett stigma. Barnen beskriver att de exkluderas och mobbas med flit på
grund av att andra jämnåriga barn betraktar dem som annorlunda och avvikande till följd av 
deras funktionsnedsättningar. Funktionsnedsättningarna innebär nämligen att barnen antingen 
ser annorlunda ut, vilket kan kopplas till Goffmans (2011) första typ av stigma, eller att 
barnen har ett avvikande beteende, vilket kan kopplas till Goffmans (2011) andra typ av 
stigma, eller att barnen på grund av sina funktionsnedsättningar tillhör gruppen 
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funktionsnedsatta, vilket kopplas till Goffmans (2011) tredje typ av stigma. På grund av 
stigmat vänder sig jämnåriga, i de funktionsnedsatta barnens omgivningar, bort från barnen 
eftersom de betraktas som icke fullt mänskliga. Barnen blir därigenom mål för diskriminering,
vilket kan förklara deras ökade sårbarhet att utsättas för mobbning och deras upplevelser av 
exkludering. Att vid upprepade tillfällen avvisas beskriver Cullberg Weston (2008) vara 
förknippat med känslor av skam. Det är därför troligt att de funktionsnedsatta barnen upplever
sådana känslor till följd av den diskriminering som följer av stigmatiseringen.

Lindsay och McPherson (2012) framhåller vidare att lärares attityder, gentemot barn med 
funktionsnedsättningar, får betydelse för barnens utsatthet för mobbning av jämnåriga. Barnen
förhindrades från att kunna delta i aktiviteter med jämnåriga på grund av lärarnas bristande 
kunskap om barnens förmågor. Författarna fann flertalet exempel där lärare avsiktligt utsatte 
barnen för social exkludering. Följande exempel kommer från en mamma till en dotter med 
cerebral pares: 

The staff, for the most part have been horrific. A lot of teachers can´t be bothered and don´t want
to know what she thinks. Most teachers turn off the [communication] device for most of the day...
The teachers say 'I don´t need a computer to tell me what to do. I don´t get paid enough to listen to
her.' (s. 105).

Lärarnas sätt att bete sig gentemot barn med funktionsnedsättningar beskrevs i stor 
utsträckning influera huruvida de jämnåriga valde att inkludera eller exkludera barnen. Healy, 
et al. (2013) redogör på liknande sätt för hur barn med funktionsnedsättningar exkluderas från
aktiviteter på idrottslektioner eftersom lärarna uttrycker att barnen har bristande förmågor att 
lyckas utföra uppgifterna. En pojke beskriver sin upplevelse:

He (the teacher) just sent... because I wasn´t ready for the game he just sent me out of it because...
without even telling me so... cause I wasn´t ready (s. 225). 

Exkluderingen beskrivs som en bidragande faktor till att barn med funktionsnedsättningar 
utsätts för mobbning eftersom exkluderingen pekar ut barnen som annorlunda, vilket innebär 
att de lättare blir mål för mobbare då de betraktas som avvikande från gruppen.

Lärare verkar alltså kunna orsaka att funktionsnedsatta barn stigmatiseras. När lärare 
förhindrar barnen från att kunna delta i aktiviteter med jämnåriga leder det till exkludering. 
Goffman (2011) framhåller att när en individ fått ett stigma leder det till att individen blir 
utstött från gruppen. Lärarnas attityder gentemot de funktionsnedsatta barnen medför att 
barnen stämplas som avvikande och stigmatiseras eftersom de inte kan delta i samma 
aktiviteter som sina jämnåriga. Stämplingen leder således till att barnen avvisas och 
diskrimineras av de jämnåriga barnen, som ett resultat av lärarnas attityder gentemot de 
funktionsnedsatta barnen. Det kan tänkas att barn som utsätts för lärarnas exkluderande 
beteende upplever känslor av skam när barnen upptäcker att de inte duger till att lyckas 
genomföra samma uppgifter som andra barn klarar av. Cullberg Westons (2008) redogörelse 
för vit skam kan användas för att stödja detta argument. Författaren framhåller att barn som 
avvisas vid upprepade tillfällen skäms över sig själva på djupet, vilket skadar självbilden. De 
barn som exemplifieras i de inkluderade artiklarna uttrycker tydligt att de avvisas vid 
upprepade tillfällen. Därför är det inte svårt att tänka sig att dessa barn upplever känslor av 
skam och att de har en negativ syn på sig själva till följd av exkluderingen.

Ytterligare en anledning till att barn med funktionsnedsättningar utpekas som annorlunda och 
därav utsätts för mobbning associeras med den specialanpassade hjälp barnet i vissa fall 
behöver. Humphrey och Lewis (2008) lyfter fram att elever med Asperger syndrom eller 
högfungerande autism kan behöva särskilt stöd av vuxna för att klara av skoldagen. Detta stöd
innebär svårigheter för eleven att smälta in bland sina jämnåriga, vilket leder till att eleven 
exkluderas från de andra. Lindsay och McPherson (2012) beskriver behovet av specialhjälp 
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eller särbehandling, på grund av funktionsnedsättningen, som ett tveeggat svärd. Å ena sidan 
hjälper det barnet att lyckas med sina skoluppgifter, å andra sidan stämplar det individen som 
annorlunda i förhållande till omgivningen. En konsekvens av att barnen utpekades som 
annorlunda var att de ofta exkluderades och isolerades. Upplevelser kring exkludering, på 
grund av barnets behov av specialanpassad hjälp, kan alltså betraktas som associerade med att
barnen mobbas i skolans sociala kontext. Utifrån Goffman (2011) kan det tolkas som att 
barnens behov av specialanpassad hjälp leder till att de utpekas som annorlunda och 
avvikande av andra barn i omgivningen, vilket medför att de funktionsnedsatta barnen 
stigmatiseras. Stigmatiseringen kan antas ligga till grund för att barnen exkluderas och 
mobbas eftersom stigmatiserade individer betraktas som mindre mänskliga och därigenom 
blir mål för diskriminerande åtgärder. 

4.2.3 Samhällsnormer

Samhällets syn på funktionsnedsatta individer och vad som kan betraktas som normalt eller 
onormalt är något som genomsyrar de båda föregående redogörelserna för upplevelser 
associerade med att barn med funktionsnedsättningar utsätts för mobbning kopplat till individ-
och grupp/institutionsnivå. Bourke och Burgman (2010) uttrycker att samhällets syn på 
funktionsnedsättningar reflekteras i barns mobbningsbeteende i skolmiljön. Författarna 
beskriver att många kulturer i världen betraktar människor med funktionsnedsättningar på ett 
negativt sätt och att sådana negativa attityder har påverkat deltagarna i deras studie eftersom 
de beskrivs utsättas för mobbning på grund av sina funktionsnedsättningar. Samhällssynen 
styrs av de normer som inkorporerats i varje individs beteendemönster, varför avvikelse från 
normen kan antas utgöra grunden för utsatthet för mobbning bland funktionsnedsatta barn. 
Eftersom normer beskrivs som rättesnöre för hur människor ska se ut eller bete sig (Bratt, 
1979), är normer något som får inverkan på samhällsmedlemmars syn på funktionsnedsatta 
barn då dessa inte sällan avviker från rådande samhällsnormer. Mepham (2010) redogör på 
liknande sätt för att negativa attityder i samhället, om personer med inlärningssvårigheter, 
påverkar acceptansen av förödmjukelse, trakasserier och fysisk skada mot dessa individer. Av 
den anledningen tillåts mobbningen att fortgå. Detta kan förstås med hjälp av Goffmans 
(2011) begrepp stigma. Gruppen funktionsnedsatta kan mot bakgrund av deras tillskrivna 
stigma nämligen betraktas som mindre mänskliga. Av den anledningen kan acceptans av 
förödmjukelse, trakasserier och fysisk skada, mot denna grupp av individer, förstås.

4.3 Mobbningens konsekvenser

I följande avsnitt presenteras en samlad bild av de sociala och psykiska konsekvenser 
mobbning beskrivs generera för barn med funktionsnedsättningar. Vidare analyseras 
upplevelserna med utgångspunkt i de teoretiska begreppen normer, stigma och skam.

4.3.1 Sociala konsekvenser

Flera konsekvenser av att utsättas för mobbning kommer till uttryck i de inkluderade 
artiklarna. Framträdande teman av sociala konsekvenser är social isolering, exkludering, 
stigmatisering och marginalisering.

McMaugh (2011) beskriver att diskriminerande attityder mot barn med fysiska 
funktionsnedsättningar leder till stigmatisering och marginalisering i skolans sociala kontext. 
Barnen upplever social isolering och exkludering från aktiviteter med jämnåriga, vilket leder 
till att de känner sig annorlunda. Mepham (2010) framhåller också att barn och unga med 
inlärningssvårigheter känner sig socialt exkluderade av mobbning. Social exkludering 
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beskrivs förhindra barnen från att känna sig inkluderade i sociala nätverk. Författaren belyser 
att mobbning kan skapa en ond cirkel, där rädsla för att utsättas innebär att barnet undviker 
sociala situationer, vilket leder till ökad isolering som i sin tur ökar sårbarheten för vidare 
mobbning. Baumeister, et al. (2008) redogör på liknande sätt för att utsatthet för mobbning 
påverkar barnet till att dra sig undan från åldersanpassad utbildning och aktiviteter. Barnet 
undviker därmed tillfällen som skulle kunna generera sociala och utbildningsmässiga fördelar,
vilket innebär begränsningar av möjligheter att uppleva eventuellt positiva relationer med 
jämnåriga. Utifrån Goffmans (2011) begrepp stigma kan det sociala utanförskapet tolkas som 
en konsekvens av att andra människor i de funktionsnedsatta barnens omgivningar betraktar 
barnen som avvikande. Det verkar dock som att de funktionsnedsatta barnen också väljer att 
isolera sig till följd av mobbningen på grund av rädsla för att utsättas igen, vilket kan tolkas 
med hjälp av Cullberg Westons (2008) skambegrepp. Författaren beskriver att skam kan 
utlösas av nedvärdering från andra och av utanförskap. Mobbning kan i allra högsta grad 
associeras till dessa komponenter, varför det inte är svårt att tänka sig att de funktionsnedsatta 
barnen upplever känslor av skam på grund av det utanförskap som följer av mobbningen. 
Humphrey och Lewis (2008) framhåller på liknande sätt att barn med Asperger syndrom eller 
högfungerande autism känner sig stressade av tanken på att behöva gå till skolan eftersom de 
mobbas. Sekundärt kan det leda till att dessa barn väljer att isolera sig. Även barn med 
dyspraxi rapporterade social isolering och ensamhet till följd av mobbning (Campbell & 
Missiuna, 2012). Cullberg Weston (2008) beskriver att daglig stress kan vara ett resultat av 
skamkänslor som inverkar negativt på en individs självrespekt. Att de barn som exemplifieras 
ger uttryck för stress, skulle därför kunna tolkas som att barnen har fått skamkänslor till följd 
av mobbningens inverkan på barnens självrespekt, vilket leder till att barnen isolerar sig. 

Spencer-Cavaliere och Watkinson (2010) redogör för en pojkes och en flickas svar på frågan 
om hur en person känner sig när denne exkluderas:

It would make them feel really sad and not important and like they don´t belong or don´t anything.
It makes them feel like they´re treated like an insect or something (s. 282).

When they´re left out a lot, [they] don´t get to do as much. They don´t have any friends, they don´t
have anybody to play with, or invited /.../ and you feel left out /.../ and lonely (s. 286). 

Barnen ger uttryck för att mobbning i form av exkludering leder till en uppfattning om 
mindervärde genom beskrivningen av känslor som sorg, oviktighet, utanförskap och 
ensamhet. Även Bourke och Burgman (2010) lyfter fram att en pojke känner sig sårad, 
avvisad och värdelös då han utsätts för psykisk mobbning av jämnåriga. Lindsay och 
McPherson (2012) ger exempel på en flickas frustration över att vara ignorerad och 
exkluderad:

I am not an imbecile. I am not invisible. I am not a moron. Don´t teat me like I don´t exist (s. 106).

Nämnda exempel ger en bild av att barn känner sig socialt exkluderade av mobbning och att 
mobbningen bidrar till frustration, sorg och känslor av mindervärde. Detta skulle också kunna 
tolkas som uttryck för skam. Cullberg Weston (2008) beskriver att skam associeras till känslor
av mindervärde och att skam kan vara en reaktion på att individen upplever sig annorlunda 
och i underläge. De barns upplevelser artikelförfattarna exemplifierat kan, mot bakgrund av 
det anförda, tolkas som uttryck för skam eftersom mobbningen försätter barnen i underläge 
och utpekar dem som annorlunda. Cullberg Weston (2008) redogör för att skam drabbar 
individens självkänsla negativt och att skammen leder till daglig stress som inverkar negativt 
på självrespekten. Funktionsnedsatta barn kan därför antas få en negativ inverkan på 
självkänslan och självrespekten till följd av mobbningen. Utsatthet för mobbning kan kopplas 
till Cullberg Westons (2008) begrepp vit skam, eftersom denna typ av skam inkorporeras i 
individen genom upprepade tillfällen av avvisning. Författaren beskriver att vit skam ständigt 
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förgiftar tillvaron för den enskilde individen, varför det inte är svårt att förstå anledningen till 
funktionsnedsatta barns val att dra sig undan från sociala sammanhang. Goffman (2011) 
beskriver dessutom att individer som fått ett stigma kan handskas med detta genom att dra sig 
undan från människor i omgivningen. De funktionsnedsatta barnens val att isolera sig kan 
därför tolkas som ett sätt att handskas med det stigma omgivningen ålagt dem. De 
funktionsnedsatta barnens val att isolera sig kan vidare tolkas som ett uttryck för att de 
upplever sig själva som ovärdiga, ofullständiga och underlägsna på grund av att de inte klarar 
av att leva upp till rådande samhällsnormer (Goffman, 2011). Valet att isolera sig skulle därför
kunna betraktas som ett sätt att värja sig från de känslor som förknippas med oförmågan att 
leva upp till samhällsnormerna.

Mepham (2010) vill med sin studie främst belysa att mobbning genererar effekter som 
förhindrar barn med funktionsnedsättningar att leva fullvärdiga och lyckliga liv. En pojke 
uttrycker att han känner sig livrädd för att gå ut på grund av mobbningen. Han hade 
återkommande mardrömmar och vägrade att lämna huset. Mobbning beskrivs som 
huvudfaktorn till att barnen i studien avstod från att leka utomhus i parker och på lekplatser. 
Konsekvenserna som mobbningen genererar för barn med funktionsnedsättningar kan påverka
barnet socialt även i vuxen ålder. Författaren lyfter fram ett exempel från en vuxen person 
som utsatts för mobbning under sin barndom: 

the bullying made me feel so unhappy and scared I would make myself ill every day. It still affects 
me even though it happened years ago. It will always stay with me because of how bad it was (s. 25).

Personen beskriver att den sjukskrev sig varje dag för att slippa de känslor av olycka och 
rädsla som följde av mobbningen. Social isolering blev bland annat en konsekvens. Att 
funktionsnedsatta individer lider av sviterna av mobbning även i vuxen ålder kan tolkas som 
ett uttryck för att individerna upplever så starka känslor av skam att det har påverkat deras 
självbild negativt på djupet. Av rädsla för att känna sig fel som individ och för att slippa den 
stigmatisering som följer av andras negativa attityder kring funktionsnedsatta människor, 
isolerar sig personerna ifråga från sin omgivning (Cullberg Weston, 2008; Goffman, 2011). 

4.3.2 Psykiska konsekvenser

Framträdande teman avseende psykiska konsekvenser till följd av mobbning är ångest, 
depression, självskadebeteende, minskat självförtroende och bristande tro på andra. Dessutom
beskrivs symptom relaterade till vissa funktionsnedsättningar kunna öka till följd av 
mobbningen. Det framgår också tydligt att mobbning inverkar negativt på barnens självbild 
och vissa barn uttrycker bristande tro på sin kapacitet att klara av specifika uppgifter som en 
konsekvens av att vara utsatta för mobbning.

Flertalet artikelförfattare redogör för psykiska konsekvenser till följd av mobbning. Bland 
barn med autismspektrumstörningar beskrivs utsatthet för mobbning kunna leda till högre 
nivåer av ångest, hyperaktivitet, självskadebeteende, stereotypt beteende och överreaktioner 
jämfört med barn som inte upplever mobbning. Barn som utsattes för mobbning rapporterade 
psykisk problematik elva gånger oftare jämfört med barn som inte mobbades. Mobbning var 
förenat med stress, negativ inverkan på barnets självbild, minskat självförtroende och 
bristande tro på andra (Cappadocia, et al., 2012). Även Baumeister, et al. (2008) belyser hur 
barn med inlärningssvårigheter rapporterar att mobbning leder till tillbakadragenhet, ångest, 
depression, perceptionssvårigheter, koncentrationssvårigheter och störande beteende. 
Författarna framhåller att barn med inlärningssvårigheter internaliserar jämnårigas negativa 
kommentarer om dem och införlivar innebörden av de negativa kommentarerna i självbilden. 
En negativ självbild beskriver författarna vara kärnan till barnens depression och ångest. 
Mepham (2010) delar denna syn. 

22



Bourke och Burgman (2010) framhåller att mobbning har signifikant inverkan på det 
känslomässiga välmåendet och att mobbningen påverkar barnets självkänsla negativt. En 
pojke beskriver sin upplevelse: 

some people are just  being mean and I just  want to [makes a hitting motion]...  punch 'em or
something and that makes me angry and when they´re being mean to me I feel sad (s. 364). 

Pojken beskriver att han känner sig arg och ledsen när andra barn är elaka mot honom. 
Humphrey och Lewis (2008) redogör på liknande sätt för att barn med Asperger syndrom eller
högfungerande autism känner sig stressade av att utsättas för mobbning och att det långsiktigt 
kan leda till psykiska besvär och problem med det känslomässiga välmåendet. Heiman, 
Olenik-Shemesh och Eden (2015) framhåller även att elever med ADHD rapporterar högre 
nivåer av emotionell ensamhet och lägre nivåer av tro på sin kapacitet att klara av en viss 
uppgift till följd av cybermobbning.

Mobbningens psykiska inverkan på individen kan förstås med utgångspunkt i begreppet skam.
Vit skam innebär en kronisk skam som inkorporeras i individen genom upprepade tillfällen av 
avvisning. Denna typ av skam beskrivs såra individens självbild i grunden där avvisning leder
till en stark och djup skamkänsla som ständigt drabbar livstillvaron negativt för den enskilde 
individen (Cullberg Weston, 2008). Funktionsnedsatta barn som vid upprepade tillfällen 
utsätts för mobbning upplever sig ständigt avvisade. Mot bakgrund av det anförda kan 
avvisningen antas leda till en skadad självbild och en negativ livstillvaro. Att kontinuerligt 
uppleva denna typ av skamkänslor kan betraktas som ett led i utvecklandet av alla de psykiska
konsekvenser som kommer till uttryck bland deltagarna i de olika studierna. Skam beskrivs 
även kunna leda till stress och en urholkning av individens självkänsla (Cullberg Weston, 
2008), vilket kan tolkas utgöra grunden för de psykiska konsekvenser barn med 
funktionsnedsättningar upplever. 

Cullberg Weston (2008) framhåller också att vit skam bottnar i en känsla av att inte vara värd 
att älska. När funktionsnedsatta barn utsätts för mobbning är det stor risk för att barnen 
internaliserar negativa kommentarer från andra, vilket i längden kan antas inverka på 
individen så tillvida att denne upplever att den inte är värd att älska. En flicka i McMaughs 
(2011) studie ger uttryck för att hon har internaliserat mobbarnas syn på henne att hon inte 
duger som hon är. På frågan om vad flickan skulle kunna göra för att få vänner svarar hon: 

I can make my whole body better (s. 858).

I´m having an operation. It makes my legs better (s. 859). 

Mobbarnas kommentarer har påverkat flickan så starkt att hon beskriver att hon ska opereras 
för att slippa utsättas för mobbningen. Goffman (2011) redogör för att en reaktion bland 
individer som fått ett stigma, kan vara att individen försöker bli av med det genom att rätta till
det som föranleder stigmat. Den flicka som exemplifieras i McMaughs (2011) studie kan 
tolkas som frustrerad över att omgivningen behandlar henne utifrån det stigma hon tilldelats 
på grund av funktionsnedsättningen. Av den anledningen kan hennes önskan om en operation 
betraktas som en reaktion på att hon vill bli av med det stigma som utgör grunden för att hon 
mobbas. Att flickan ständigt utpekas som annorlunda kan nämligen leda till känslor av skam 
över den hon är, vilket påverkar flickans självbild och självrespekt negativt. Genom en 
operation hoppas flickan kunna bli av med stigmat, vilket kanske skulle kunna leda till att 
känslorna av skam försvinner om flickan till följd av operationen slutar mobbas och börjar 
accepteras av människor i flickans omgivning. Flickans önskan om en operation kan även 
tolkas som ett behov av att lyckas leva upp till rådande samhällsnormer (Goffman, 2011). En 
korrigering av det som föranleder stigmat skulle nämligen kunna innebära att flickan lyckas 
leva upp till de samhällsnormer som är så viktiga för upplevelsen av sig själv som ”normal”.
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Barn med dyspraxi rapporterar fler symptom på depression och högre nivåer av psykiska 
påfrestningar jämfört med barn utan funktionsnedsättningar. Exponering för relationell 
mobbning, såsom social isolering och utfrysning, var den starkaste variabeln kopplat till 
depression (Campbell & Missiuna, 2012). Lindsay och McPherson (2012) beskriver att en 
flicka känner sig rädd för att börja en ny årskurs: 

Going into 7th grade I am terrified it will be like last year where the kids act like I am invisible
(s. 106).

Flickan ger uttryck för att den relationella mobbning hon utsatts för under föregående skolår 
ingjuter skräck i henne att börja i sjunde klass. Författarna framhåller vidare att barnen i 
studien upplevde svårigheter i att berätta om deras utsatthet för någon under tiden 
mobbningen pågick eftersom de kände sig generade och skamsna. Cullberg Weston (2008) 
beskriver att skam kan utlösas av en upplevelse av att andra kan se en individs svagheter och 
problem. Mot bakgrund av detta kan de funktionsnedsatta barnens uttryck för känslor av 
genans och skam, kopplat till blottläggningen av utsatthet för mobbning, förstås. Barnens 
uttryck för svårigheter i att prata om mobbningen kan dessutom tolkas som en rädsla för att 
stigmatiseras ytterligare. Att berätta om utsattheten för mobbning kan nämligen i sig utgöra 
grund för stigmatisering. 

4.4 Strategi för hantering av emotionella konsekvenser till följd av 
mobbning

Vid sammanställning av de inkluderade artiklarna framgår ett tydligt tema som verkar ha 
relevans för funktionsnedsatta barns möjligheter att hantera de emotionella konsekvenser som 
följer av utsatthet för mobbning, nämligen vänner. Temat analyseras vidare med utgångspunkt
i de teoretiska begreppen stigma och skam.

4.4.1 Vänner

Ett genomgående tema i flertalet av de inkluderade artiklarna var betydelsen av att ha vänner. 
Att ha vänner beskrivs som av avgörande vikt för hur upplevelserna av mobbningen påverkar 
de funktionsnedsatta barnen emotionellt, där vännerna kan fungera som ett skyddsnät. 

Bourke och Burgman (2010) redogör för att vänner spelar en viktig roll för att skydda barn 
med funktionsnedsättningar mot mobbningens konsekvenser. Många av deltagarna i studien 
beskrev att deras vänner hjälpte dem att ingjuta respekt för funktionsnedsättningen bland 
andra barn och att vännerna kunde försvara de utsatta barnen från mobbning genom att säga 
ifrån. Detta kan tolkas med hjälp av Goffmans (2011) begrepp stigma. Författaren redogör för 
att vid de fall individer tilldelas ett stigma, från människor i individens omgivningar, kan 
individen hantera stigmat genom stöd från de egna och de visa. De förra beskrivs som 
personer med liknande stigma som den stigmatiserade individen, bland vilka individen kan 
känna sig oberörd av den avvikelse som föranleder stigmat. De senare beskrivs som icke-
stigmatiserade personer i den stigmatiserade individens omgivning, vilka har tagit ställning 
för den stigmatiserade individen och således stöttar denne. De funktionsnedsatta barnen kan, 
mot bakgrund av det anförda, dels uppleva sig normala bland vänner som har ett liknande 
stigma (de egna) eftersom de då inte behöver fundera över den avvikelse som föranleder 
stigmat, dels uppleva hjälp och stöd i mobbningssituationer från personer i omgivningen som 
inte har samma stigma (de visa), men som tagit ställning för den stigmatiserade individen. 
Vänner kan därför betraktas som avgörande för möjligheten att kunna hantera de emotionella 
konsekvenser som följer av mobbningen eftersom mobbningen i många fall kan betraktas som
en följd av att det funktionsnedsatta barnet tilldelats ett stigma.
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Liknande resultat kommer till uttryck bland Humphrey och Lewis (2008) deltagare, där en 
elev beskrev:

I do have friends who very often stick up for me (s. 35). 

Den sociala isolering och mobbning många deltagare i studien upplevde motverkades av stöd 
från jämnåriga, vilket beskrevs inverka positivt på individens självkänsla. McMaugh (2011) 
ger också ett exempel på en flicka som finner stöd av sina vänner: 

Now if someone teases me, I don´t really care! I just think they are a looser, so who cares anyway!
[laughing] My friends will go and ask them why they did it. They help me. They comfort and
support me (s. 858). 

Även denna flicka uttrycker att hon hanterar de emotionella konsekvenserna till följd av 
mobbningen med stöd av sina vänner. Cullberg Weston (2008) beskriver att skamkänslor kan 
uppstå till följd av den avvisning som individer upplever när de exempelvis utsätts för 
mobbning och att skammen kan leda till att individen drar sig undan från sociala 
sammanhang. Därför kan stödet från vänner tolkas som en motverkande kraft för att bli av 
med skamkänslor som ersätts med upplevelser av acceptans från omgivningen. Stödet från 
vänner beskrivs inverka positivt på individens självkänsla, vilket kan betraktas som en motsatt
effekt till vad som kan följa av känslor av skam. Att vänner hjälper och stöttar 
funktionsnedsatta barn kan dessutom tolkas som en början till vad Cullberg Weston (2008) 
beskriver som en förändrad samhällssyn, vilket beskrivs som en förutsättning för att individer 
ska kunna frigöras från skamkänslor.

Spencer-Cavaliere och Watkinson (2010) framhåller i sitt avslutande tema att barnen i studien 
betraktade förekomsten av vänner som ett kriterium för att känna sig inkluderade och för 
möjligheten att få delta i aktiviteter med jämnåriga. En pojke uttrycker värdet av att ha 
vänner: 

it´s nice to have friends and not to feel left out and someone you can actually trust... because
friends make you feel comfortable with yourself like because there´s always someone there for
you (s. 285).

I kontrast uttryckte några av deltagarna att avsaknad av vänner associerades med känslor av 
exkludering och mobbning. Cappadocia et al. (2012) belyser att barn med 
autismspektrumstörningar har svårigheter i det sociala samspelet på grund av 
funktionsnedsättningen, vilket kan leda till att barnen går miste om det skyddsnät vänner 
utgör. Barn med få vänner och bristande relationer marginaliserades och blev därigenom 
sårbara för mobbning och dess konsekvenser. Att ha nära vänner beskrivs även i denna artikel 
som en skyddsfaktor mot emotionella konsekvenser till följd av mobbningen. Flera barn i 
andra studier rapporterade avsaknad av vänner (se exempelvis Lindsay & McPherson, 2012; 
McMaugh, 2011). Möjligheten att hantera de emotionella konsekvenser som följer av 
utsatthet för mobbning verkar alltså vara starkt beroende av om barn med 
funktionsnedsättningar har stöd från vänner eller inte. Förhållandet att barn saknar stöd från 
vänner kan därför tolkas som att de saknar en strategi för att lyckas hantera de emotionella 
konsekvenser som följer av utsatthet för mobbning. Dels saknar barnen en strategi för att 
hantera sitt stigma (Goffman, 2011), dels saknar de en strategi för att bli av med betungande 
skamkänslor (Cullberg Weston, 2008).

25



5 SLUTSATSER
Syftet med forskningsöversikten har varit att sammanfatta kunskapsläget kring upplevelser 
associerade med utsatthet för och konsekvenser av mobbning samt att undersöka vilka 
strategier som beskrivs som verksamma för att kunna hantera de emotionella konsekvenser 
som följer av mobbningen. Vidare har studien syftat till att skapa en djupare förståelse för 
upplevelser av mobbning genom en fördjupad analys med utgångspunkt i de teoretiska 
begreppen normer, stigma och skam, vilka framträtt som gemensamma mönster vid 
genomläsning av de inkluderade artiklarna.

Vid sammanställning av inkluderad forskning framkom tre underkategorier till temat 
Upplevelser associerade med utsatthet för mobbning. Underkategorierna benämndes: 
Funktionsnedsättningen i sig, Skolmiljön och Samhällsnormer. De inkluderade artiklarna 
lyfter fram att barn med funktionsnedsättningar har svårigheter med exempelvis prestationer, 
perception och socialt beteende som en konsekvens av barnens funktionsnedsättningar. Dessa 
svårigheter verkar göra barnen sårbara för utsatthet för mobbning då svårigheterna innebär att 
barnen marginaliseras och avviker från andra barns utseenden eller beteenden. Nära 
förknippat med dessa upplevelser, associerade med utsatthet för mobbning, är skolmiljön. I 
skolans miljö möter barn med funktionsnedsättningar andra barns och vuxnas attityder och 
antaganden om de funktionsnedsatta barnen. Negativa uppfattningar om och den avvikelse 
som förknippas med funktionsnedsättningar beskrivs som en stark anledning till att barnen 
utsätts för mobbning. Det framkommer också en bild av att barn som har behov av 
specialanpassat stöd får svårt att passa in i gruppen då stödet utpekar barnet som annorlunda, 
vilket beskrivs vara en anledning till att barnet utsätts för mobbning. Upplevelser associerade 
med utsatthet för mobbning på grund av funktionsnedsättningen i sig eller skolmiljön, kan 
betraktas som påverkad av samhällets syn på funktionsnedsättningar, där samhällsnormer 
kommer till uttryck i det mobbningsbeteende personer i skolan uppvisar mot barn med 
funktionsnedsättningar.

Flera konsekvenser av att utsättas för mobbning kommer till uttryck i de inkluderade 
artiklarna. Konsekvenserna har sammanförts i två underkategorier: Sociala konsekvenser och 
Psykiska konsekvenser. Bland sociala konsekvenser uttrycks social isolering, exkludering, 
stigmatisering och marginalisering till följd av mobbning. Mobbning beskrivs också kunna 
skapa en ond cirkel, där rädsla för att utsättas för mobbning innebär att barnet undviker 
sociala situationer, vilket leder till ökad isolering som i sin tur ökar sårbarheten för vidare 
mobbning, osv. Ångest, depression, självskadebeteende, minskat självförtroende och bristande
tro på andra är uttryck för psykiska konsekvenser som drabbar funktionsnedsatta barn som 
utsätts för mobbning. Dessutom beskrivs symptom såsom hyperaktivitet, stereotypt beteende, 
perceptionssvårigheter, koncentrationssvårigheter och störande beteende relaterade till vissa 
funktionsnedsättningar, kunna öka till följd av mobbningen. Det framgår också tydligt att 
mobbning inverkar negativt på barnens självbild och vissa barn uttrycker bristande tro på sin 
kapacitet att klara av specifika uppgifter som en konsekvens av att vara utsatta för mobbning.

Vid sammanställning av artiklarna framgår ett tydligt tema kopplat till möjligheten att hantera 
de emotionella konsekvenser som följer av utsatthet för mobbning. Det är att ha vänner som 
finns med och stöttar barnet när det utsätts. Vännerna beskrivs vara av avgörande vikt för hur 
upplevelserna av mobbningen påverkar de funktionsnedsatta barnen, där vännerna fungerar 
som ett skyddsnät och som en strategi för att hantera de emotionella konsekvenser som följer 
av mobbningen.
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Med utgångspunkt i de teoretiska begreppen normer, stigma och skam har en större förståelse 
för upplevelser av utsatthet för mobbning bland funktionsnedsatta barn kunnat uppnås. Tydlig 
blir bilden av att funktionsnedsatta barn stämplas som avvikande och åläggs med stigma till 
följd av funktionsnedsättningen. Denna stigmatisering leder till att barnen diskrimineras och 
betraktas som mindre värda. En förklaring till att barnen betraktas som avvikande av andra, 
har med rådande samhällsnormer att göra. De flesta samhällen har inkorporerade normer för 
hur människor ska se ut och bete sig, vilket försätter barn med funktionsnedsättningar i en 
besvärlig position där funktionsnedsättningen förhindrar dem från att leva upp till normerna. 
Att misslyckas leva upp till rådande normer är förknippat med skam som leder till negativ 
inverkan på barnens självbild. Skam blir också en följd av att barnen avvisas från människor i 
barnens omgivningar, vilket betyder att mobbning leder till känslor av skam.

6 SLUTDISKUSSION
Inkluderad forskning har bidragit till en samlad bild av att mobbning inverkar negativt på 
funktionsnedsatta barns liv och välbefinnande samt att funktionsnedsättningen i sig och 
omgivningens syn på funktionsnedsatta gör denna grupp av individer särskilt sårbar för 
utsatthet för mobbning. Tidigare forskningsöversikter, med fokus på barn med 
autismspektrumstörningar, ger en liknande bild av att barnen har en ökad risk att utsättas för 
mobbning och att mobbning förknippas med negativa upplevelser och negativ inverkan på 
barnens liv (Humphrey & Hebron, 2015; Sreckovic, et al., 2014). Mot bakgrund av resultatet i
föreliggande forskningsöversikt verkar det som att det spelar mindre roll vilken typ av 
funktionsnedsättning barnet har, då alla de typer av funktionsnedsättningar som inkluderats 
kan förknippas med en ökad sårbarhet för mobbning och negativa konsekvenser som 
mobbning genererar. Den forskningsöversikt Rose, et al. (2011) genomfört nyanserar dock 
denna bild. De menar att utsatthet för mobbning varierar i förhållande till graden av 
funktionsnedsättning. I sammanhanget är det därför viktigt att framhålla att föreliggande 
forskningsöversikt enbart innefattar tolv artiklar som fokuserar på olika typer av 
funktionsnedsättningar, såsom autismspektrumstörningar (inklusive Asperger syndrom), 
fysiska funktionsnedsättningar (exempelvis syn- och hörselskador, cerebral pares och 
dyspraxi), inlärningssvårigheter, måttliga inlärningssvårigheter och andra kroniska sjukdomar.
Barn med dessa funktionsnedsättningar skiljer sig åt i stor utsträckning men har tillräcklig 
förmåga för att kunna gå i skolan, vilket innebär att de i någon mån kan betraktas som en 
homogen kategori. Det skulle kunna förklara varför resultatet i denna forskningsöversikt ger 
en annan bild än den Rose, et al. (2011) beskriver, eftersom de artiklar omnämnda författare 
inkluderat även innefattar barn med funktionsnedsättningar av så svår grad att de inte klarar 
av att utbilda sig i vanlig eller specialanpassad skolmiljö.

Av resultatet framgår att mobbning genererar en rad negativa konsekvenser för barn med 
funktionsnedsättningar. Tidigare forskning ger en bild av att barn utan funktionsnedsättningar 
drabbas av liknande negativa konsekvenser av mobbning (Delfabbro, et al., 2006; Grills & 
Ollendick, 2002; Mitchell, et al., 2007). Både barn med och utan funktionsnedsättningar löper
högre risk att, till följd av mobbningen, få svårare för social och känslomässig anpassning, 
sämre betyg i skolan, depression, ångest, relationella problem samt negativ inverkan på 
självförtroendet. Konsekvenserna kan utifrån detta betraktas som liknande oavsett om barnet 
har en funktionsnedsättning eller inte. Den största skillnaden verkar vara att barn med 
funktionsnedsättningar även drabbas av konsekvenser associerade med en ökning av de 
symptom som relateras specifikt till de olika funktionsnedsättningarna.
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Föreliggande forskningsöversikt har bidragit till en samlad bild av de upplevelser av 
mobbning som kommer till uttryck, bland funktionsnedsatta barn, i den befintliga 
forskningen. Av presenterat resultat och analys går det utläsa att det finns många saker som 
kan förändras till förmån för de funktionsnedsatta barnens välmående. För att 
funktionsnedsatta barn ska kunna bli av med känslor av skam framgår exempelvis att det 
krävs en förändrad samhällssyn. Det innebär implikationer för det sociala arbetets praktik. 
Större kunskap om vad funktionsnedsättningar är och innebär behövs för att samhället ska 
kunna förändra sin syn på de individer som har svårigheter att leva upp till rådande normer. 
De grundläggande normerna samhället bygger på behöver omvärderas till acceptans för 
människor med funktionsnedsättningar. Eftersom normer betraktas som rättesnöre för en 
individs utseende och beteende är det viktigt att normerna omfattar ”avvikare” för att de inte 
ska betraktas som mindre mänskliga, då detta betraktelsesätt leder till diskriminering. 
Problemet med betraktelsen av funktionsnedsatta som ”avvikare” behöver därmed lyftas till 
en samhällelig nivå, vilket kan betraktas som en förutsättning för att synen ska kunna 
förändras även på individ- och grupp/institutionsnivå. På vilket sätt en ökad 
samhällsförståelse för funktionsnedsatta barn ska komma till stånd, lämnar jag som förslag till
ämne för vidare forskning. 

För att styrka bilden av det resultat som presenterats i denna forskningsöversikt skulle mer 
omfattande forskning behöva genomföras. Min uppfattning är att området är dåligt utforskat, 
varför ytterligare ett förslag till vidare forskning är just funktionsnedsatta barns upplevelser av
mobbning. Jag tror att det är viktigt att fokus riktas mot de funktionsnedsatta barnens 
upplevelser av mobbning för att skapa möjligheter att hjälpa dessa barn på ett effektivt sätt. 
En ambition med studien var att utforska vilka strategier som beskrivs som verksamma för att 
kunna hantera de emotionella konsekvenser som följer av utsatthet för mobbning. Vid 
sammanställning av de inkluderade artiklarna kunde enbart en tydlig strategi utläsas (vänner). 
Jag tror att det kan finnas fler verksamma strategier, varför jag även lämnar detta 
ämnesområde som förslag till vidare forskning.

Nyttan med studien kan slutligen anses vara att socialarbetare, genom att tillägna sig den 
kunskap som förmedlas genom studien, kan få större förståelse för på vilket sätt 
funktionsnedsatta barn behöver stöd och hjälp för att kunna åtnjuta ett ”fullvärdigt och 
anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och 
möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället” (Utrikesdepartementet, 2006, Art. 23)
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BILAGA 1

Artikelmatris

Författare 
& land

Urval
Typ av funktions-
nedsättning

Syfte Metod Resultat/slutsats
Definition/ 
operationalisering
av mobbning

Baumeister, 
Storch & 
Geffken 
(2008).

USA.

Målstyrt urval 
från en kliniskt 
genomförd 
studie.

Barn i åldrarna 
5-18 år utgjorde
grunden för 
studien.

Inlärningssvårigheter. Att undersöka 
relationerna mellan 
mobbning och 
psykosocial 
missanpassning. Mer 
specifikt att utforska 
effekterna av mobbning
i relation till depressiva
symptom och ångest.

Kvantitativ.

Olika bedömnings-
instrument har 
använts bland barn 
(n=77) och deras 
föräldrar.

Analys genom 
Pearson product 
moment 
correlations.

Resultatet visar att mobbning kan relateras till ångest, 
depression, sociala problem, perceptionsproblem, 
koncentrationssvårigheter och störande beteende. Att frekvent 
utsättas för mobbning kan påverka barnet till att undvika eller 
avstå från åldersanpassad utbildning eller sociala aktiviteter. 
Barnen kan även internalisera de jämnårigas negativa 
kommentarer om dem, vilket påverkar barnens självbild. En 
negativ självbild tros vara kärnan till depression och ångest. 
Av resultatet framgår att barnen kan betraktas som lätta mål 
för mobbning på grund av bristande sociala färdigheter eller 
andra svårigheter kopplat till funktionsnedsättningen. 

När en individ 
avsiktligt skadar en 
annan individ fysiskt 
eller interpersonellt. 
Mobbningen ska vara
ihärdig och plågsam.

Bourke & 
Burgman 
(2010).

Australien.

Målstyrt urval 
från ett 
sekundärdata-
material 
avseende 18 
deltagare i 
åldrarna 8-10 år.

Fysiska 
funktionsnedsättningar
inklusive hörsel- och 
synskador.

Att undersöka hur barn 
med 
funktionsnedsättningar 
upplever fysiskt och 
känslomässigt stöd från
kompisar, föräldrar och 
lärare när de mobbas i 
skolan.

Kvalitativ.

Individuella 
djupintervjuer med 
de deltagande 
barnen (n=10).

Fenomenologisk 
ansats och tematisk
analys.

Följande teman utkristalliserade sig: (1) upplevelser av 
mobbning, (2) att hantera mobbning, (3) vikten av att ha 
vänner samt (4) vuxnas respons på mobbningen. Nästan alla 
deltagare i studien rapporterade att de hade blivit verbalt, 
fysiskt eller psykiskt mobbade. Mobbning på grund av 
funktionsnedsättningen beskrevs påverka barnens självkänsla 
negativt. Vidare framgår att barnen upplever sig extremt 
sårade (avvisade och värdelösa) när de mobbas av jämnåriga. 
Upplevelser av mobbning påverkar barnens känslomässiga 
välbefinnande. Känslor av ilska och sorg uttrycks. Vidare 
framgår att barnen hanterar mobbningen på olika sätt, där 
vissa beskrevs ”ge tillbaka” med stöd av andra vänner medan 
andra valde att ignorera mobbningen. Några deltagare 
värderade samtal med kompisar som ett sätt att hantera 
utsattheten, där vännernas stöd beskrevs som mycket viktigt. 
Denna strategi var dock oanvändbar bland de barn som inte 
hade så många nära vänner. Många av deltagarna i studien 
uttryckte att lärarna reagerade olämpligt när eleverna berättade
om deras utsatthet. Vidare framkom att barnen helst inte 
pratade med sina föräldrar om problemen eftersom de inte 
ville belasta sina föräldrar eller för att det upplevde det som 
genant.

Fysisk, verbal och 
psykisk mobbning 
med intention att 
repetitivt orsaka 
skada genom obalans 
i maktfördelning, där 
mobbaren uppenbart 
njuter av att skada 
och där offret känner 
sig förtryckt.



Campbell & 
Missiuna 
(2012).

Canada.

Målstyrt urval 
från ett tidigare 
genomfört 
populations-
baserat urval.

Elever i årskurs 
5 
(medelålder=10,
9 år) deltog.

Dyspraxi. Att jämföra nivåer av 
depression och utsatthet
bland barn med och 
utan risk för dyspraxi. 
Vidare att undersöka till
vilken grad 
dyspraxistatus och 
mobbning kopplas till 
barnens 
självrapporterade 
upplevelse av 
depression.

Kvantitativ.

Enkäter till barn 
med och utan 
dyspraxi (n=318).

Analys genom 
SPSS.

Barn i riskgruppen för dyspraxi rapporterade fler symptom av 
depression än jämnåriga utan funktionsnedsättningen. 
Resultatet visade även på en koppling mellan dyspraxi och en 
förhöjd risk för psykiska påfrestningar. Dessutom rapporterade
dessa barn mer frekvent att de utsatts för mobbning i olika 
former (med undantag för fysisk mobbning). Resultatet visade 
ett signifikant samband mellan depression och att vara i 
riskgruppen för dyspraxi och att vara utsatt för mobbning, där 
exponering för relationell mobbning (social isolering och 
utfrysning) var den starkaste orsaken till depression.

När ett barn vid 
upprepade tillfällen 
använder ett 
aggressivt beteende 
för att manipulera 
och plåga andra som 
är sårbara. Fysisk, 
verbal och relationell 
mobbning.

Cappadocia, 
Weiss & 
Pepler (2012).

Canada och 
USA.

Bekvämlighets- 
och 
snöbollsurval. 

Föräldrar till 
barn i låg-, 
mellan och 
högstadiet (5-21
år).

Autismspektrum-
störningar (ASD).

Att skapa förståelse för 
erfarenheter av 
mobbning bland barn 
med ASD, där 
föräldrarna rapporterar 
förekomst av olika 
former av mobbning 
som deras barn upplevt.
Vidare att undersöka 
relationen mellan 
utsatthet och mentala 
hälsoproblem samt att 
undersöka individuella 
och kontextuella 
variablers samband 
med utsatthet.

Kvantitativ.

Enkäter till 
föräldrar (n=192) 
vars barn har ASD.

Av resultatet framgår att barn med ASD utsätts för mobbning i
högre utsträckning jämfört med barn i allmänhet. Svårigheter i
att utveckla och bevara kompisrelationer, och sociala 
svårigheter rent generellt, försätter barnet i en position där 
risken att utsättas för mobbning ökar. Barn med bristande 
sociala färdigheter, kommunikationssvårigheter och få vänner 
är marginaliserade och oskyddade i sociala sammanhang, 
vilket innebär en ökad sårbarhet för mobbning av jämnåriga. 
Barnens funktionsnedsättning kan också göra dem till en 
måltavla för mobbare på grund av deras avvikande beteende 
eller emotionella reaktioner. 
I undersökningen rapporteras mest verbal och social 
mobbning. Upplevelser av mobbning kan förvärra barnets 
sociala svårigheter och relateras till många mentala 
hälsoproblem bland barn med ASD. Föräldrarna rapporterade 
högre nivåer av ångest, hyperaktivitet, självskadebeteende, 
stereotypt beteende och överkänslighet jämfört med barn som 
inte upplevde mobbning. Utsattheten skapar stress bland 
barnen och har en negativ inverkan på självbilden samt på 
barnets förmåga att lita på andra. Effekterna av mobbning 
bidrar i sin tur till att sårbarheten för mobbning ökar.

Beskrivs som ett 
relationellt problem 
där upprepade 
fientliga handlingar 
riktas mot svagare 
personer. En tydlig 
maktobalans mellan 
mobbaren och offret. 



Healy, Msetfi 
& Gallagher 
(2013).

Irland.

Målstyrt urval.

Barn i åldrarna 
9-13 år deltog.

Autismspektrum-
störningar (ASD).

Att skapa insikt om 
barnens upplevelser av 
och perspektiv på 
deltagande i 
skolidrotten.

Kvalitativ.

Semi-strukturerade 
intervjuer med 
deltagarna (n=12).

Induktiv tematisk 
analys.

Tre huvudteman framkom: (1) individuella utmaningar, (2) 
interaktioner med jämnåriga samt (3) exkludering. Det första 
temat fokuserar på barnets egen kapacitet och barnen beskrev 
svårigheter som att de inte var tillräckligt snabba eller att de 
var rädda för att skada sig. Det andra temat berör barnens 
interaktion med deras jämnåriga. Här framkom både positiva 
och negativa upplevelser. Barnen beskrev samarbete och 
möjlighet till att få nya vänner som positiva effekter. 
Mobbning och social jämförelse framstod dock som negativa 
effekter. Slutligen lyfter författaren fram temat exkludering. 
Här beskrivs hur barnen exkluderas från fysiska aktiviteter av 
läraren eller på grund av att barnen upplever att de inte kan 
delta med tanke på deras funktionsnedsättning. Barnen 
beskrevs också be om att få avstå från aktiviteter, varpå läraren
tillät dem det.

Att vid upprepade 
tillfällen bli hånad 
eller slagen av andra 
på grund av 
funktions-
nedsättningen. Att 
exkluderas på grund 
av bristande förmåga 
att utföra 
åldersspecifika 
uppgifter.

Heiman, 
Olenik-
Shemesh & 
Eden (2015).

Israel.

Målstyrt och 
randomiserat 
urval.

Ungdomar i 
åldrarna 12-16 
år deltog

Attention deficit 
hyperactivity disorder 
(ADHD).

Att undersöka 
förekomst av 
cybermobbning i 
relation till ensamhet, 
självsäkerhet och 
socialt stöd bland 
ungdomar med ADHD.

Kvantitativ.

Enkäter till 
ungdomar (n=482) 
med och utan 
ADHD.

Ungdomar med ADHD rapporterade att de utsattes för 
cybermobbning i högre utsträckning jämfört med jämnåriga 
utan ADHD. Av resultatet framkom också att elever med 
ADHD rapporterade högre nivåer av ensamhet och lägre 
nivåer självsäkerhet och socialt stöd än kontrollgruppen.

En avsiktlig handling 
att via sociala medier 
orsaka skada, besvära
och förödmjuka en 
annan person.

Humphrey & 
Lewis (2008).

England.

Målstyrt urval.

Elever i 
åldrarna 11-17 
år deltog.

Asperger syndrom och
högfungerande autism.

Att undersöka 
elevernas syn på och 
upplevelser av 
begriplighet i deras 
skolmiljö. Vidare att 
utforska hur deltagarna 
konstruerar en 
förståelse kring vad 
funktionsnedsättningen 
innebär för dem och 
vad 
funktionsnedsättningen 
får för betydelse för 
interaktionen med 
andra elever och 
personal.

Kvalitativ.

Semi-strukturerade 
intervjuer med alla 
deltagare (n=20), 
dagboksanteckning
ar och teckningar.

Interpretativ 
fenomenologisk 
ansats och tematisk
analys.

Av resultatet framgår att barnens förståelse för sin 
funktionsnedsättning påverkar deras uppfattning och 
upplevelse av utbildning och andra erfarenheter. Vissa barn 
beskrev sig själva och deras funktionsnedsättning i negativa 
termer som ”annorlunda” eller ”onormala”. Denna syn 
beskrivs som konstruerad i samspel med andra. Lärarnas syn 
på barnens funktionsnedsättning betraktas också som en faktor
som inverkar på barnets självuppfattning. Några barn beskrev 
dock att funktionsnedsättningen var en del av deras jag och de 
hade accepterat funktionsnedsättningen. Denna acceptans 
beskrevs kopplad till vännernas syn på barnet. Vänner kan 
därmed utgöra en betydande faktor för barnets känsla av 
inkludering i skolan. Författarna redogör vidare för att 
mobbning förekommer i varierande nivå mot alla deltagare i 
studien och att funktionsnedsättningen är av betydelse för 
deras sårbarhet. Kortsiktigt kan mobbningen innebära social 
isolering., långsiktigt att barnen får mentala hälsoproblem. 
Även i detta sammanhang lyfts vikten av vänners stöd fram 
som en nyckel för att motverka de negativa effekterna av 
mobbningen.

Att bli retad, fysiskt 
skadad och socialt 
isolerad vid 
upprepade tillfällen.



Lindsay & 
McPherson 
(2012).

Canada.

Målstyrt urval.

Barn och unga i 
åldrarna 8-19 år 
deltog.

Cerebral pares (CP). Att förstå upplevelser 
av exkludering och 
mobbning bland barn 
med CP.

Kvalitativ.

Individuella semi-
strukturerade 
intervjuer och/eller 
fokusgrupps-
intervjuer med de 
deltagande barnen 
(n=15).

Interpretativ ansats 
med analys genom 
öppen kodning.

Av resultatet framgår att barnens upplevelser av social 
exkludering påverkas skolans miljö så tillvida att 
särbehandling på grund av funktionsnedsättningen försätter 
barnet i en position som skiljer barnet från sina jämnåriga. 
Detta innebär försämrade möjligheter till att skapa sociala 
relationer, vilket i sin tur påverkar risken att utsättas för 
mobbning och bidrar till att barnet känner sig exkluderat och 
isolerat. Särbehandlingen kan även stämpla barnet som 
annorlunda i jämförelse med jämnåriga. Vidare framgår att 
barnen utsätts för både implicit (brist på kunskap om 
funktionsnedsättningen) och explicit exkludering (verbal och 
fysisk mobbning) av både lärare och andra elever. Lärarnas 
negativa attityder, gentemot barnen med 
funktionsnedsättningar, beskrevs ha inverkan på hur de andra 
eleverna behandlade barnen. Barnen uttrycker känslor av 
isolering och ensamhet till följd av oavsiktlig exkludering. 
Några av barnen beskriver att de utsätts för verbal och fysisk 
mobbning. De uttrycker svårigheter i att veta hur de ska 
hantera situationerna på grund av bristande självförtroende 
och avsaknad av stöd från andra jämnåriga. Slutligen lyfter 
författarna fram att barnen upplever svårigheter i att berätta för
andra att de mobbas på grund av att de känner sig generade 
och skamsna.

Att avsiktligt skada 
en annan genom 
verbala trakasserier, 
fysiska angrepp, 
exkludering eller 
andra tvångsbaserade 
metoder. 

McMaugh 
(2011).

Australien.

Målstyrt urval.

Barn i årskurs 6 
och 7 
(medelålder 
12,4 år) deltog.

Synliga fysiska 
funktionsnedsättningar
och synliga kroniska 
sjukdomar.

Att undersöka hur barn 
med 
funktionsnedsättningar 
upplever övergången 
från mellan- till 
högstadiet, med fokus 
på relationer till 
jämnåriga och vänner.

Kvalitativ.

Semi-strukturerade 
individuella 
intervjuer med alla 
deltagande barn 
(n=24) vid tre olika
tillfällen.

Skillnader och 
likheter i barnens 
upplevelser 
analyserades.

Majoriteten av deltagarna i studien upplevde mobbning och 
trakasserier relaterat till deras funktionsnedsättning. Negativa 
föreställningar och stereotypisering av jämnåriga kom också 
till uttryck. Barnen beskrev att relationer till nära vänner var 
av avgörande betydelse för skydd mot trakasserier och 
mobbning. En tredjedel av barnen i studien rapporterade att de
hade en bästa kompis, medan en tredjedel uttryckte att det inte 
hade en enda vän. Barnen som saknade vänner upplevde 
därför inget stöd eller hjälp för att hantera mobbningen. Vidare
framkom att interaktionen med jämnåriga hade inflytande på 
barnens självkänsla och identitet. Vissa barn uttryckte ett 
behov av att förklara för sina jämnåriga att deras 
funktionsnedsättning inte handlade om att de var ”efterblivna”.
Detta behov grundades i en rädsla för stigmatisering eller 
avvisning på grund av barnens funktionsnedsättning. Andra 
barn uttryckte å sin sida att de inte ville avslöja sin 
funktionsnedsättning för sina jämnåriga, eftersom det i sig 
skulle kunna leda till stigmatisering. Barnens upplevelser av 
social interaktion beskrevs påverka barnens identiteter.

Trakasserier relaterat 
till funktions-
nedsättningen och 
avvisning från andra.



Mepham 
(2010).

England.

Artikeln 
fokuserar på ett 
sekundärdata-
material 
producerat av 
organisationen 
Mencap (2007). 

Barn och unga i 
åldrarna 8-19 år 
deltog.

Inlärningssvårigheter. Att genom Mencaps 
undersökning klargöra 
för Englands regering 
att funktionsnedsatta 
barn inte får sina 
grundläggande 
rättigheter, uttryckta 
genom konventionen 
om barnets rättigheter, 
tillgodosedda. Vidare 
att belysa barnens 
upplevelser av 
mobbning.

Sprunget ur 
Mencaps 
undersökning av 
kvalitativ och 
kvantitativ karaktär
med workshops 
(aktiviteter, 
diskussioner och 
enkäter) 
genomförda bland 
barn (n=507) i 
engelska, 
walesiska, 
irländska och 
skotska skolor.

FN:s konvention om barnets rättigheter framställer tydligt alla 
barns rättigheter, där artikel 23 specifikt berör 
funktionsnedsatta barns rättigheter. Artikelförfattaren belyser 
dock att barn med funktionsnedsättningar nekas möjligheten 
att åtnjuta dessa rättigheter eftersom de flesta av barnen 
upplever mobbning, som i många fall har förödande inflytande
på deras liv. Författaren lyfter fram fysisk skada, känslomässig
ångest och social exkludering som förödande konsekvenser av 
mobbningen. Dessa effekter kan följa barnet upp i vuxen ålder.
Vidare framgår att barn med funktionsnedsättningar upplever 
att de inte blir tagna på allvar när de försöker berätta om 
övergreppen för föräldrar och lärare. Barnen beskrivs också 
som enkla måltavlor för mobbning på grund av deras 
funktionsnedsättning., där mobbning och rädsla för att utsättas 
försätter barnet i en negativ spiral där sårbarheten ökar. Den 
negativa spiralen förhindrar barnen från att leva fullvärdiga 
och lyckliga liv.

Fysisk och verbal 
mobbning. Social 
exkludering och 
isolering.

Norwich & 
Kelly (2004).

England.

Målstyrt urval.

Elever i 
åldrarna 10-11 
och 13-14 år 
deltog.

Måttliga 
inlärningssvårigheter 
med eventuella 
tilläggssvårigheter 
(exv. språk och 
kommunikation).

Att studera elevernas 
uppfattning  om den 
utbildning och det 
speciella stöd de får 
samt att undersöka hur 
barnen betraktar sig 
själva mot bakgrund av 
andras uttalanden.

Kvalitativ. 

Semi-strukturerade 
intervjuer med 
eleverna (n=101).

Innehållsanalys och
kvantitativ 
sammanställning.

Eleverna rapporterade upplevelser av mobbning i fysisk, 
verbal och retsam form. 83% av deltagarna upplevde någon 
form av mobbning och hälften av eleverna uttryckte att 
mobbningen var relaterad till deras funktionsnedsättning. 
Känslor relaterade till mobbningen beskrevs som blandade 
negativa (upprördhet, sårande och tillbakadragenhet) och 
neutrala (ignorans, bibehållet lugn eller avslöjande för 
läraren). En kille uttryckte ilska och känslor av att vilja ge 
igen. Elever som gick i skolor med stöd för särskilda behov 
rapporterade även mobbning från grannar och jämnåriga 
utanför skolan. En tjej beskriver hur hon stannar inne och 
undviker att gå ut på grund av utsattheten. Vidare framhåller 
författarna att de identifierade upplevelserna kan associeras till
den stigmatisering elever med särskilda behov utsätts för.

Fysisk och verbal 
mobbning samt att bli
retad (likt verbal 
mobbning fast 
uttryckt på ett 
humoristiskt sätt).



Spencer-
Cavaliere & 
Watkinson 
(2010).

Canada.

Målstyrt urval.

Barn i åldrarna 
8-12 år deltog.

Cerebral pares, 
dyspraxi och andra 
fysiska 
funktionsnedsättningar
.

Att undersöka barns 
perspektiv på 
inkludering i fysisk 
aktivitet. Vad barnen 
beskriver som viktigt 
för att känna sig 
inkluderade.

Kvalitativ.

Semi-strukturerade 
intervjuer med 
barnen (n=11) och 
fältanteckningar.

Innehållsanalys.

Tre teman utkristalliserades: (1) att få delta, (2) att känna sig 
som en berättigad deltagare samt (3) att ha vänner. Under 
första temat diskuteras aspekter av att känna sig inkluderad i 
förhållande till acceptans eller avvisning när barnet försöker 
delta i aktiviteter. Att inbjudas till att delta relaterades till 
känslor av inkludering. Motsatt skapade avvisning känslor av 
exkludering. Det andra temat berörde barnens upplevelser av 
att känna att de spelar en viktig roll. Att känna sig som en 
berättigad deltagare kopplas till acceptans, tillhörighet, värde 
och kapacitet. Hur andra betraktade och behandlade barnen 
var av stor vikt. Slutligen kan känslan av inkludering och 
möjligheten att få delta i aktiviteter kopplas till att ha vänner. 
Där avsaknad av vänner associerades med känslor av 
exkludering och mobbning. Positiva och negativa upplevelser 
ställs alltså i relation till social interaktion och brist på sådan.

Att exkluderas, bli 
retad, bli 
förödmjukad och att 
känna sig utanför. 
Social isolering.
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