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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Vuxenmobbning är sedan 1980-talet ett uppmärksammat socialt problem som 

kan leda till allvarliga konsekvenser för den som blir utsatt. Ny forskning visar att chefens 

sätt att hantera sitt ledarskap påverkar risken för att mobbning utvecklas på en arbetsplats. 

Efter att vuxenmobbning blev uppmärksammat har det även vuxit fram allt fler debatter i 

massmedia kring ämnet. Då allt fler människor är uppkopplade till internet gör detta att 

många kan ta del av debatterna. Det är därför av stort intresse att se hur tidskrifter 

framställer begreppet ”vuxenmobbning” idag samt vilken bild detta medför för utomstående. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är därför att utifrån sex tidningsartiklar tagna från fyra olika 

tidskrifter förstå och förklara hur diskursen kring vuxenmobbning på arbetsplatser ser ut i 

massmedia. Hur skriver tidningarna om mobbning på arbetsplatser, hur beskrivs de 

mobbade/mobbarna och vad är mobbningens påföljder. 

 

Metod: Genom en diskursanalytisk metod inspirerad av Faircloughs tredimensionella 

modell analyseras materialet. I Faircloughs tredimensionella modell är det centrala att se 

diskursen som en social praktik. Den reproducerar samt gör om kunskap, inom detta spann 

räknas identiteter, sociala relationer samt maktrelationer. 

 
Resultat: Media författar sina artiklar på ett emotionellt sätt med slagkraftiga ord i ett försök 

att väcka läsarna när det gäller problematiken med mobbning på arbetsplatser. 

Fallbeskrivningar, orsakssamband och preventiva åtgärder radas upp med tanken om att 

detta ska påminna människor om att de också är delaktiga. Det händer inte bara runt 

omkring dem utan kan de kan även själva bli utsatta för mobbning. Artiklarna använder ord 

som ”kränkande” och ”hjärtlöst”. De mobbade beskrivs som ”utstötta” och ”utblottade” 

samtidigt som mobbarna endast beskrivs utifrån sina handlingar.  

Mobbningens påföljder är någonting som poängteras i artiklarna, där används begrepp som 

”liv totalt raserat”, ”förfärligt” och ”posttraumatisk stressyndrom” för att beskriva allvaret 

med mobbning på arbetsplatser. 
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1. INLEDNING 

I denna uppsats är vi intresserade av att studera massmedias syn på vuxenmobbning. 

Begreppet mobbning blev ett socialt och medialt uppmärksammat ämne kring år 1969. Innan 

dess fanns det ingen vetenskaplig forskning kring ämnet mobbning. Genom att mobbning 

uppmärksammandes som ett problem växte även begreppet ”vuxenmobbning” fram. Det var 

först i början av 1980-talet som ”vuxenmobbning” blev uppmärksammat som ett 

arbetsmiljöproblem. Därmed började man titta närmare på problematiken på exempelvis 

arbetsplatser (Larsson 2010:134). Forskning visar att en individ som är yrkessam i 30 år 

löper en risk på 1 till 4 att bli utsatt för mobbning på arbetsplatsen. De pekar även på brister 

i chefens ledarroll i fall som handlar om mobbning på arbetsplatsen, samt att vem som helst 

kan råka ut för mobbning och samtidigt att vem som helst är kapabel till att utöva mobbning 

mot andra (Schéele 1993:9).  Med denna kunskap ser man nu mer mobbning som ett socialt 

problem som inte bara påverkar enskilda individer utan flera individer eller också hela 

arbetsplatser. Sociala problem får sociala konsekvenser och drabbar därmed samhället i det 

stora hela. I och med detta har det växt fram olika åtgärdsprogram på arbetsplatser och 

skolor för att förebygga och motverka mobbning (Larsson 2010:144).  

 

Det finns ett växande intresse att genom media uttrycka och lyfta fram vuxenmobbning. 

Medialiseringen samt det växande intresset för begreppet gör att mobbning inte bara får 

synlighet utan visar också att det är ett angeläget problem både på skolor och på 

arbetsplatser. Däremot kan man se att begreppet mobbning får olika intensiteter beroende på 

hur begreppet används och framställs i media (Larsson 2010:140).  

 

Mobbning på arbetsplatsen är med andra ord sedan ett tag tillbaka ett uppmärksammat 

socialt problem. Sociala problem anses dock aldrig konstanta utan ständigt föränderliga. Hur 

begreppen framställs i exempelvis media menar många påverkar intensiteten i begreppet och 

därmed hur individer runt omkring förhåller sig till just det begreppet. Efter det att 

mobbning som begrepp gick från att ligga på individnivå till ett samhälleligt problem är det 

av stort sociologiskt intresse att lyfta fram och undersöka hur massmedia uppfattar 

begreppet. Uppsatsen handlar om att lyfta fram hur mobbning på arbetsplatsen framställs i 

media, hur man väljer att beskriva mobbarna och de mobbade samt vilka påföljder som 

mobbning har. 
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2. SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett antal tidningsartiklar förstå och förklara hur diskursen 

kring vuxenmobbning på arbetsplatser ser ut i massmedia. Vi är även intresserad av att 

undersöka massmedias syn på hur vuxenmobbning på arbetsplatser kan motverkas.  

 

Studiens övergripande frågeställningar är: 

Hur skriver tidningarna om mobbning på arbetsplatser? 

Hur beskrivs de mobbade/mobbarna? 

Vilka är mobbningens påföljder? 

 

3. BEGREPPSDEFINITIONER 

I detta avsnitt kommer vi att definiera ett antal begrepp som är centrala i vår uppsats utifrån 

vårt syfte och frågeställningar. Vi har valt att definiera begreppen vuxenmobbning och 

kränkande särbehandling då kränkande behandling kan leda till att mobbning uppstår. Vi har 

valt att utgå ifrån Heinz Leymann och Ingela Thylefors definiering av vuxenmobbning.  

 

Vuxenmobbning 

Vuxenmobbning handlar om att en eller flera personer regelbundet och under en längre tid 

utsätts för negativa handlingar på arbetsplatsen från en eller flera individer. Handlingarna 

förtar systematiskt en persons självkänsla, handlinsmöjligheter eller möjligheter till eget 

försvar. Situationerna kan försätta den utpekade i allvarlig kris och stresstillstånd och hotar 

att ge allvarliga och ibland kroniska psykiska och sociala handikapp (Schéele 2010:13). 

 

Kränkande särbehandling 

Med kränkande särbehandling menas klandervärda eller negativt utformade handlingar som 

riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och detta kan leda till att dessa ställs 

utanför arbetsplatsens gemenskap. Kränkande behandling kan vara både regelbundet och 

oregelbundet till skillnad från mobbningen. Kränkande behandling kan dock leda till att 

mobbning uppstår om intensiteten ökar (Schéele 1993:15).   
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4. AVGRÄNSNINGAR 

Vi har valt att avgränsa sökandet av artiklar till fyra olika tidskrifter. Aftonbladet, 

Göteborgsposten, Dagens Nyheter samt en facktidning som heter Kollega. Detta för att få en 

bred bild av hur begreppet används i media samt för att undvika att ge en eventuellt vinklad 

bild beroende på politiska åsikter bland tidskrifter.  

Valet av dessa tidskrifter grundar sig på att de tillhör de mest lästa tidskrifterna i Sverige 

vilket medför en stor ”publik” som i sin tur kan medföra ett stort inflytande i hur begreppet 

byggs upp i media.  

 

5. UPPSATSENS DISPOSITION 

Uppsatsen börjar med en inledning där vi presenterar uppsatsens syfte och problematiken 

kring mobbning på arbetsplatsen. Därefter kommer begreppsdefinitioner där vi redogör för 

väsentliga begrepp som används i uppsatsen. 

Sedan kommer ett avsnitt där vi tar upp tidigare forskning. Där tas två pionjärer inom ämnet 

mobbning på arbetsplatsen upp samt fyra vetenskapliga artiklar som legat till grund till det 

valda ämnet. Därefter introduceras de teoretiska utgångspunkterna som användes för att 

analysera det empiriska materialet. Nästkommande avsnitt är metodavsnittet. Där beskrivs 

valet av metod, materialurval, etiska överväganden samt tillvägagångssätt.  

Sedan kommer resultatdelen där vårt empiriska material sammanställs och redovisas. I sista 

avsnittet kommer vår diskussion där vi återkopplar och till de teoretiska utgångspunkter vi 

valt samt den tidigare forskning vi valt att lyfta fram och till sist diskuterar detta.  
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6. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vår tidigare forskning. Den består av fyra 

vetenskapliga artiklar som är hämtade från internationella tidskrifter. Dessa grundar sig i 

både forskare som gjort empiriska undersökningar och andra forskare som gjort 

sammanställningar av tidigare forskning.  

6.1 Pionjärer inom vuxenmobbning 

Ingela Thylefors (1990) skriver om hur mobbningen kan tolkas genom att använda ordet 

syndabock då syndabocken blir en förklaring till själva orsaken och inte bara beteendet. 

 

”Syndabocksfenomenet ger kompletterande förståelseramar för problematiken: 

den kan ses som en kollektiv försvarsmekanism med en formellt oskyldig 

gruppmedlem som måltavla för andras missnöje.” 

- Thylefors 1990:20 

 

Thylefors menar att alla människor stöter någon gång på mobbning i arbetslivet även om de 

inte blir utsatta för det själva eller utför de kränkande handlingarna har de bevittnat en sådan 

situation. Efterspelet av mobbning på arbetsplatsen drabbar inte endast den utsatta utan 

följden kan även bli både en organisatorisk samt en samhällig ekonomisk förlust, 

kostnaderna kan röra sig från tillfälliga sjukskrivningar till förtidspensionering. En utlösande 

faktor till mobbningen på arbetsplats kan vara dagens arbetsklimat, dels att det är svårare att 

avskeda arbetstagare vilket kan framkalla mobbningen samt att arbetstagaren klamrar sig 

kvar på arbetsplatsen pågrund av en rädsla att ej få en ny anställning någon annan stans. 

Även att det sker omorganiseringar vilket leder till nya arbetsgrupper där det ställs krav på 

samarbetsförmågan (Thylefors 1990:25). 

 

Heinz Leymann (1986) talar om mobbning som psykiskt våld i arbetslivet och att det 

egentligen borde få ett annat namn på grund av de olika angrepp/kränkningar som en eller 

flera personer kan utsättas för. Ordet mobbning är för diffust eftersom det inte beskriver 

händelsen. Heinz menar även att man inte skall blanda ihop mobbning med konflikter på 

arbetsplatsen eftersom konflikter är tillfälliga meningsskiljaktigheter som kan tillföra att 

arbetsgruppen utvecklas. Det som är psykiskt våld på arbetsplatsen är de händelser som kan 

ge den utsatta i fråga allvarliga psykiska följder.  
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”Min definition av mobbning är alltså att det psykiska våldet förekommer regelbundet och 

under längre tid” (Leymann 1986:14).  

 

För att veta vad som verkligen är mobbning på en arbetsplats så bör man avgränsa sig i 

studien för att inte blanda ihop mobbning med andra kränkande fenomen som rasism eller 

könsliga skillnader, dock menar Heinz att efter själva mobbningssituationen är fixerad så 

kan forskaren se på de andra aspekterna.  

Ett exempel i litteraturen visar hur tillvägagångssättet kan vara: varför finns det mobbning 

på denna arbetsplats för att gå vidare till nästa steg, varför mobbar de svenska arbetstagarna 

den mörkhyade kollegan? Heinz delar upp mobbningen i en typologi av handlingar, samt 

vilka effekter som den utsatta kan bli påverkad av: kommunikation, upprätthållandet av 

sociala kontakter, möjligheten att bevara sitt anseende, arbetssituation/livssituation, den 

fysiska hälsan.  

 

Nu kommer de fyra artiklarna att presenteras var för sig. De är uppdelade så att de två första 

är empiriska undersökningar gällande vuxenmobbning. I de andra två har författarna valt at 

göra teoretiska sammanfattningar av tidigare forskning för att ge en sammanställd bild av 

problematiken kring begreppet.  

 

6.2 Mobbning och hälsa 

I tidskriften  Journal of Psychosomatic Research publicerades en studie 2010  skriven av 

Løkke Vie, Glasø och Einarsen. Denna studie heter ”Health outcomes and self-labeling as a 

victim of workplace bullying”. Syftet med denna studie var att undersöka i vilken 

utsträckning människor kategoriserar sig själva som utsatta för mobbning samt vilket 

sambandet är mellan hälsoaspekten och deras situation visar sig på arbetsplatsen. Detta 

förmedlar sambandet mellan självexponering för mobbning och ”offrets” hälsoresultat. 

Metoder som använts i studien var data som samlades med hjälp av ett anonymt 

frågeformulär. Totalt 1024 anställda i en transportorganisation deltog i studien, bland vilka 

116 som såg sig själva som offer identifierades. Exponering för mobbning var mätt med ett 

frågeformulär samt att respondenternas hälsoresultat mättes genom Bergen Health 

Checklista. Resultat: Resultaten visade att självkategorisering både ökade och delvis 

förmedlade sambandet mellan exponering för mobbning och personens hälsa. Dock 

moderator analyser visar att självkategorisering endast fungerar som moderator vid låg 

exponering. Intensiv exponering av att utsättas för mobbning på arbetsplatsen är relaterade 
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till ökade nivåer av hälsoproblem oavsett målets subjektiva bedömning av att vara ett offer 

eller inte. 

 

Slutsatsen i denna rapport var att: självkategorisering som ett offer spelar en viktig roll i 

diskrimineringsprocessen, även om ihållande exponering av mobbning på arbetsplatsen 

verkar ha betydande skadliga effekter på personens hälsa oberoende av om upplevelsen är 

kallad mobbning eller inte. 

 

Troligtvis upplever mellan 5-30 procent av den Europeiska arbetskraften mobbning som en 

stressfaktor (Løkke Vie et al. 2010). 

Mobbning på arbetsplatsen definieras av att en person får motta negativ behandling av en 

eller flera kollegor samt att denne ej kan försvara sig mot mobbningen. Mobbning är inte 

enskilda händelser eller konflikter utan en aggressiv behandling från mobbaren/mobbarna 

mot den eller dem som blir utsatta vilket förekommer över en längre tid. Mobbning beskrivs 

som ett fenomen som ökar med tiden, alltså kan mobbningen börja lite försiktigt för att 

sedan eskalera med mer aggressiva handlingar. 

 

Denna process gör att den som blir mobbad inte kan försvara sig eftersom i början är det inte 

så uppenbart att det handlar om mobbning och efterhand som mobbningen sker bryts offret 

ner steg för steg. Personen som blir mobbad blir stigmatiserad på arbetsplatsen vilket leder 

till stressymptom samt att denne drar sig undan allt mer både på arbetsplatsen men även i 

andra sociala sammanhang. En norsk undersökning där både tjänstemän samt arbetare deltog 

visade att mobbning orsakar till psykisk ohälsa till 13 procent på arbetsplatsen. 

Gjorda observationer visar att de som blir mobbade upplever posttraumatisk stress och att de 

även går i självmordstankar. Dock reagerar mobbade personer på olika sätt, Till exempel 

visade en studie av 433 anställda i ett dansk tillverkningsföretag att om man utsätts för 

mobbning så kan det leda till psykiska hälsoproblem men det behöver ej göra det. 

 

Det har gjorts få studier på hur den mobbade personen i fråga ser på sig själv. Denna utförda 

studie visar att sambandet ökar med mobbning på arbetsplatsen när personen ser sig själv 

som ett offer. Det som framkommer av denna rapport är att mobbning på arbetsplatser borde 

förebyggas för att tillslut upphöra, även om personen som utsätts för mobbning inte ser sig 

själv som ett offer så blir hälsokonsekvenserna stora. 
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6.3 Nätmobbning 

2009 publicerades en artikel i Cyberpsychology & Behaviour skriven av Privitera och 

Campbell som heter ”Cyberbullying: The New Face of Workplace Bullying?”. Denna studie 

belyser nätmobbning på mansdominerade arbetsplatser, ett frågeformulär skickades ut till 

103 stycken slumpmässigt utvalda medlemmar i ett större Australienskt fackförbund inom 

tillverkningsbranschen (AMWU-Australien manufacturing workers). Resultaten visade att 

34 procent av de som svarade var mobbade ”ansikte mot ansikte”, och 10,7 procent var 

”internetmobbade”. De som var utsatta för internetmobbning var också erfarna av den 

direkta mobbningen alltså ”ansikte mot ansikte mobbning”. 

Konsekvenserna för organisationernas'' omsorgsplikt'' i samband med denna nya form av 

mobbning anges. 

Vi lever i en uppkopplad värld där informations och kommunikation fältet har genomgått en 

stor förändring det sista decenniet, siffror från år 2005 visar att det fanns över 1 miljard 

internetanvändare och 2 miljarder mobila telefonanvändare världen över.  

Den negativa aspekten av att kunna nå fram tillvarandra genom internet är att 

mobbningsarenan har förändrats. Definitionen av mobbning på arbetsplatsen är ett 

upprepande beteende som kränker en eller flera personer. Det kan visa sig i att offret känner 

sig förödmjukad eller får sin arbetsinsats saboterad på arbetsplatsen, vilket kan leda till att 

den mobbade blir skrämd och/eller blir negativt påverkad på arbetsplatsen när det finns en 

obalans i makten (Privitera & Campbell, 2009). All form av mobbning bygger på relationer 

och handlar om kraft samt kontroll. Det som räknas in som mobbning på arbetsplatsen är när 

någon upplever sig vara utsatta för kränkande behandling minst en gång i veckan under en 

halvårsperiod eller längre. Maktförhållandet ligger till mobbarens fördel och det leder till att 

denna kan orsaka skada, obalansen leder till att den som blir mobbad kan ha svårigheter att 

försvara sig mot den negativa behandlingen. Forskningen i de skandinaviska länderna har 

rapporterat mobbning på arbetsplatsen med en variation från 3,5 procent till 16 procent. 

Studier som har genomförts i Storbritannien fann högre varians då incidensen har 

uppskattats från internationella studier till mellan 400 000 och 2 miljoner anställda. Stora 

organisationer med en högre kvot av bägge könen som är anställda inom 

tillverkningsindustrin har också visat att det finns en ökad risk att utsättas för mobbning på 

arbetsplatsen. 

 Det visar att manliga arbetare och arbetsledare har befunnits vara utsatt för högre frekvenser 

av negativ beteende på grund av den ofta fientliga och auktoritär kultur av mansdominerade 

arbetsmiljöer.  
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Konsekvenser av mobbningen på arbetsplatsen är att offrens fysiska hälsa och emotionella 

välbefinnande blir lidande samt att det sociala livet blir påverkat (Privitera & Campbell, 

2009). Andra konsekvenser kan vara karriären som blir lidande då den som blir mobbad har 

hög sjukfrånvaro. Faktorer på organisationsnivå är att arbetsmoralen sjunker, arbetet blir ej 

så effektivt utfört vilket ger en sämre behållning, organisationen kan få dåligt rykte, hög 

personalomsättning samt nyrekrytering vilket är kostsamt och tidsödande. 

Internetmobbning visas i vissa handlingar som att skicka nedsättande eller hotfulla 

meddelanden direkt till offret eller indirekt till andra om personen i fråga, även att 

vidarebefordra personlig och konfidentiell kommunikation eller bilder av offret för andra att 

se, och att offentligt publicera nedsättande meddelanden. Det som förövaren främst kan 

använda sig av är arbetsplatsens datorer samt sms-konversation. Meningen med denna 

forskning var att ta reda på förekomsten av mobbning samt nätmobbning på en 

industriellarbetsplats, samt att undersöka förekomsten av mobbning som sker på det 

traditionella sättet vi direkt kontakt.  

 

Resultaten tyder på att negativa handlingar via teknik alltså via sms och mailkontakt växer 

fram vid sidan av den direkta mobbningen som genomförts ansikte till ansikte på 

arbetsplatsen och kan representera den nya formen av mobbning, fastän till en mycket mer 

begränsad omfattning. Sammantaget visade resultaten att en tredjedel av de svarande uppgav 

att mottagarna av minst en negativ handling veckovis under de senaste 6 månaderna. Genom 

att använda Heinz Leymanns operativa definition av mobbning på arbetsplatsen så har dessa 

respondenter ansetts ha utsatts för mobbning på arbetsplatsen. Alla 34 procent av offren för 

mobbning på arbetsplatsen hade utsatts för den direkta mobbningens alltså ansikte mot 

ansikte mobbning. Nästan en tredjedel av de svarande upplevde också negativa handlingar 

via mail och telefon (Privitera & Campbell, 2009). 

 

Det fanns inga signifikanta skillnader hittades när förekomsten av ansikte mot ansikte 

mobbning jämfördes över flera organisatoriska former. Detta visade att det finns en risk av 

exponering för den direkta mobbningen oavsett storlek och typ av organisation och 

hierarkiska status på arbetsplatsen.   

Studien visar att även om respondenterna är mobbade så ser de inte på sig själva som 

mobboffer, av de 35 arbetare som rapporterade utsätts för negativa handlingar på daglig eller 

veckovis, 29 av dem ser inte sig själva som mobbade. 
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Varför dessa män inte ser sig som mobbade kan vara av kulturell förklaring, det tillhör ej 

den manliga normen på verkstadsgolvet att rapportera om kränkande behandling samt att 

detta negativa beteende inte uppmärksammas. Det som även är missvisande med denna 

studie är urvalet då fabriksarbetare inte har samma tillgångar på arbetsplatsen som 

kontorsarbetande människor. Slutsatsen av denna studie är att åtgärder behövs göras på både 

en organisatorisk samt politisk nivå då det är deras skyldigheter för de som arbetar så som 

hälsa, välfärd och liknande (Privitera & Campbell, 2009).  

Även en medvetenhet om existensen av internetmobbning uppbringas så att metoder och 

verktyg för att jobba emot denna mobbningsform blir något som skall finnas på 

arbetsplatser. 

6.4 Kontroll och makt 

Terry L. Wiedmer publicerade en artikel 2010 i Delta Kappa Gamma Bulletin som heter 

”Workplace Bullying: Costly and Preventable”. Där tittar han närmare på tidigare forskning 

och drar en gemensam slutsats kring fenomenet ”mobbning på arbetsplatsen”.  

Wiedmer (2011) skriver i sin artikel att mobbning på arbetsplatsen handlar om illvilliga 

personer som har någon form av kontrollbehov. Människor som utövar mobbning mot andra 

har ett behov av att känna makt, dominans samt att andra ska underkasta sig ”mobbaren”. 

Han menar att mobbning på arbetsplatsen både är ohälsosamt för arbetarna samt kostsamt 

för arbetsgivarna och just därför bör chefer arbeta aktivt mot mobbning på arbetsplatser. 

Wiedmer menar också att mobbning kan uppkomma mellan alla typer av människor i alla 

situationer. 

 

Wiedmer hänvisar till en studie gjord i USA 2007 där det visade sig att 60 procent av de 

som mobbar är män. Den studien visade också att 72 procent av mobbarna var chefer. 

Undersökningen visade att mobbarna hade någon form av ekonomiskt övertag över den som 

upplevde sig mobbad. Mobbningen ledde i många fall till att den utsatta fick byta arbetsplats 

och/eller upplevde en ekonomisk förlust. Undersökningar har också visat att mobbning sker 

till största del inom samma kön. En annan undersökning Wiedmer hänvisar till visade på att 

61 procent av mobbningen skedde inom samma kön. 

 

 

 

 



10 

 

För att stoppa mobbning på arbetsplatser anser Wiedmer att det krävs mycket ledarskap samt 

en miljö som utstrålar ömsesidig respekt. 

Wiedmer (2011) menar att det finns en praxis som innefattar mobbning. Denna praxis är att 

chefer ska erbjuda sina anställda en trygg arbetsplats med en bra arbetsmiljö.  

Han menar att anställda inte är tillräckligt informerade om sina rättigheter på arbetsplatsen 

när det handlar om mobbning.  

 

De anställda som blir utsatta för mobbning väljer att byta arbetsplats eller undviker 

konfrontation med mobbarna istället för att utnyttja sina rättigheter. Att stoppa mobbning 

kräver mycket tid, policyförändringar samt att företaget i sig visar upp ett tydligt 

ställningstagande gällande mobbning på arbetsplatsen. Wiedmer menar också att 

arbetsgivarna måste erkänna för sig själva att mobbning på arbetsplatsen i det långa loppet 

kan komma att kosta en hel del för företaget och därför bör de ta järngrepp om sådana 

situationer, med tydliga regler gällande mobbning och kränkande behandling samt 

ordentliga ”straff” vid överträdelse av regler menar Wiedmer är viktiga ingredienser i 

kampen mot mobbning på arbetsplatser. 

Avslutningsvis menar Wiedmer att mobbning på arbetsplatsen är allas ansvar. Att välja att 

titta bort när man ser mobbning, att själva mobba sina medarbetare eller anställda. På ett 

eller annat sätt är det någonting som alla måste ta ansvar för. 

 

6.5 Konsekvenser av mobbning på arbetsplatsen 

Samnani & Singh publicerade en artikel i Aggression & Violent Behaviour, 2012, som heter 

”20 Years of workplace bullying research: A review of the antecedents and consequences of 

bullying in the workplace”. Denna undersökning handlar om de studier som redan existerar 

kring mobbning på arbetsplatsen. För att sociala handlingar ska kunna betraktas som 

mobbning måste den enligt Samnani & Singh (2012) vara regelbundet kränkande, 

trakasserande och/eller exkluderande av en individ. Mobbning ses enligt denna definition 

som en upptrappande process för systematiskt negativa handlingar. 

 

De senaste 20 åren har forskningen kring mobbning ökat enormt. Samnani & Singh (2012) 

skriver att 95 procent av arbetare i någon form har kommit i kontakt med mobbning på sina 

arbetsplatser. Trots dessa menar Samnani & Singh att det inte finns tillräckligt med studier 

gjorda kring detta. Trots att det har framkommit i undersökningar att mobbning på 
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arbetsplatsen är ett globalt problem vilket betyder att chefer runt om i världen bör arbeta 

förebyggande samt motverkande i arbetet mot mobbning.  

 

Samnani & Singh (2012)  tar upp olika grupper med individer när det handlar om mobbning. 

De tar upp ”målen” (de som blir utsatta för mobbning) och ”gärningsmännen” (de som 

mobbar). När det kommer till ”målen” har tidigare studier varit motsägelsefulla. De har 

bland annat visat på att om individen är mindre utåtriktad löper man större risk att bli utsatt 

för mobbning.  

Det finns även studier som har visat på totala motsatsen, där de som är mest utåtriktade och 

syns är de som löper störst risk att bli utsatta. Bland ”gärningsmännen” finns det dock inte 

lika mycket tidigare studier. Samnani & Singh ger trots detta en bild av att män samt 

individer med högt avlönade jobb är mer benägna att mobba någon annan. De menar även 

att stressiga jobb med krävande arbetsuppgifter gör en människa mer benägen att mobba 

någon annan.  

 

Mobbning finns även på gruppnivå. Samnani & Singh (2012) menar att grupper på 

arbetsplatser som inte tar direkt avstånd till mobbning utvecklar en större risk att själva 

utöva mobbning. På gruppnivå kan detta leda till exkludering av andra där andra 

medarbetare känner sig isolerade och ensamma.  

 

Samnani & Singh (2012)  menar avslutningsvis att det finns mycket kvar att forska kring när 

det gäller mobbning på arbetsplatsen. Då fokus framförallt ligger att studera ”målet” för 

mobbning lämnar det mycket att fundera kring. Större fokus på ”gärningsmännen” samt 

mobbning på gruppnivå på arbetsplatsen skulle enligt Samnani & Singh ge en allt klarare 

bild av hur pass omfattande mobbning på arbetsplatsen egentligen är. 

 

Sammantaget kan man genom tidigare forskning se att problematiken kring vuxenmobbning 

på arbetsplatser ökar. Detta genom globaliseringen, individens ökade uppkoppling till 

exempelvis internet eller via mobiltelefoner. Man kan även se att mobbning generellt sett 

inte har några bestämda regler när det gäller individer som blir utsatta för mobbningen. Det 

kan hända vem som helst, när som helst. Det som är generellt genom all tidigare forskning 

vi tittat på är att vuxenmobbning kan leda till allvarliga konsekvenser för den som blir utsatt. 

Den visade även att många individer som blir utsatta för mobbning väljer att byta arbetsplats 

istället för att konfrontera problemet.  
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Därför är det viktigt att utveckla effektiva åtgärdsprogram för att hitta samt motverka 

vuxenmobbningen. En gemensam nämnare i tidigare forskning är att de pekar på bristande 

ledarskap hos cheferna som av stor betydelse för huruvida mobbning utvecklas på en 

arbetsplats eller inte. Men de pekade även på jämlika arbetsplatser för att minska risken för 

att mobbning uppkommer.  
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7. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I följande kapitel kommer våra teoretiska utgångspunkter att presenteras. Här kommer vi att 

presentera diskursanalys som metod samt hur den kommer i uttryck i vårt arbete. Vi kommer 

även att gå närmare in på Faircloughs tredimensionella modell som vi inspirerats av i 

studien. Tillsist kommer vi att gå in på maktbegreppet kopplat till diskursanalys ur Foucaults 

perspektiv. 

7.1 Diskursanalys 

Bergström och Boréus (2012)  beskriver fenomen genom diskurs så som att mobbning kan 

förklaras genom att det finns föreställningar och tankar samtidigt som den ger faktiska 

konsekvenser för den eller de som drabbas som utbrändhet och andra psykiska följder.  Det 

diskursiva begreppet sammanlänkar dessa olika faktorer till ett både tankar samt handlingar 

som de beskriver i litteraturen ”hur det faktiskt är” (Bergström & Boréus 2012:354) i en väv 

av handling och språk.  

 

”Alla ordningar, även ekonomiska, förutsätter inte bara ett 

språk utan också handlingar. Man kan säga att en 

ekonomisk kris faktiskt också bygger på ett antal handlingar 

vilka förutsätter ett språk. Vi kan då förstå att diskursanalysen 

kan relateras till makt och till olika typer av maktordningar, 

eftersom det språkliga mönstret just sätter gränser för 

vårt sätt att tänka och handla.” 

- Bergström & Boréus (2012:354) 

 

Diskursanalysen är inte bara ett medel för att visa maktstrukturer i det sociala utan även en 

metod för textanalys. Diskurs är ett samlingsnamn i lingvistiska kretsar för det ”spoken and 

written language” (Fairclough 1992:3).  

 

I litteraturen tas olika generationer av diskursbegreppet upp, första generationen som är den 

lingvistiska innefattar urval av sammanhängande texts samt talad text, den andra 

generationen som är den kritiska diskursanalysen har ett vidare urval i den 

språkligapraktiken som baseras även på Foucaults arkeologiska studier, den tredje 

generationen är diskursteorin som baseras på språkliga samt sociala praktiker är sprunget 

från Laclau och Mouffe även från Foucaults genealogiska studier (Bergström & Boréus 
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2012:357).  För att kunna använda sig av diskursanalys som metod kan forskaren inte utgå 

endast från en text utan även se till de sociala praktiker som finns kring studiesyftet, det kan 

förklaras genom som i denna uppsats ta upp diskursen om mobbning på arbetsplatsen. Vad 

finns det för text skriven eller talad debatt om mobbning på arbetsplatsen, hur ser 

arbetsplatsen ut, vilka arbetar där, hur är den rådande kulturen på detta arbete (Bergström & 

Boréus 2012:358).   

I diskursanalysen finns Foucaults två begrepp det arkeologiska angreppssättet vilket visar 

diskursens inre former samt vad som är rådande för just den tiden, även regelsystem vilket 

kan sammanfattas med vad som är väsentligt för tiden samt det genealogiska arbetssättet 

som utgår från olika förgreningar som leder till ett diskursivt fält (Begrström & Boréus 

2012:359f.).   

Diskursanalysen sätter språket i fokus. Inom diskursanalysen menar man dock inte att 

språket är en direkt avspegling av verkligheten utan snarare att språket hjälper till att forma 

verkligheten. Språket ses inte som neutralt utan formas av de sociala sammanhang där den 

skapas. Vad vi tänker och vad vi gör styrs av språket och språket kan därmed ses som ett sätt 

för oss att förstå och tala om världen. Diskurser använder sig av språket för att belysa vilka 

gränser som finns i vårt sätt att tala om och konstruera samhällsproblem. På så sätt kan man 

säga att diskurser handlar om makt. Trots att det handlar om makt handlar även 

diskursanalysen om att belysa den delen av diskursen som vi egentligen tar för given 

(Bergström & Boréus 2005:326). 

När vi beskriver sociala problem är det nödvändigt att använda sig av begrepp och det gör 

man med hjälp av språket. Det är också genom dessa begrepp som vi sedan konstruerar vår 

verklighet. Genom att belysa hur ett begrepp byggs upp tydliggör diskursanalysen hur 

identiteter formas, med andra ord genom diskurser (Bergström & Boréus 2005:306). 

Trots att den verkligheten skulle vara socialt konstruerad betyder inte detta att man förnekar 

den verklighet som finns. Istället menar man att man ser sociala fenomen ur olika diskurser 

och därmed får de olika form. Eftersom att språket hela tiden är en del av konstruktionen får 

den även olika versioner beroende på hur begreppet framställs.  

 

När man tittar på sociala problem är det viktigt att fokusera på vad det är för material som 

beskrivs, hur framställs detta material. Att förhålla sig som forskare neutralt är viktigt då 

man måste vara medveten om att man alltid är en del av den skapade diskursen. Därför är 

det som forskare i stort sett omöjligt att ställa sig utanför själva diskursen (Börjesson 

2003:24).  
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7.2 Den tredimensionella modellen 

Fairclough använde sig främst av kritisk diskursanalys. Vi har valt att använda en del av 

Faircloughs analysmodell, nämligen den tredimensionella modellen. Detta för att vi anser att 

den är bäst lämpad för att förklara textens påverkan på hur ett begrepp uppfattas. Det 

centrala i denna modell är att diskursen är en social praktik som reproducerar samt gör om 

kunskap, inom detta spann räknas identiteter, sociala relationer samt maktrelationer vilka 

påverkas av andra sociala strukturer. Faircloughs modell grundar metod/teori på 

empiriskforskning i vardagliga sammanhang i motsatts om man jämför med 

poststrukturalismen eftersom Fairclough menar att det går att göra systematiska analyser på 

både intervjuer samt massmedia (Winther 2000:73).   

 

 

Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Fairclough 1992:73) 

 

Denna modell är tredimensionell och används som en analytisk ram för det empiriska 

materialet om kommunikation och samhälle. De tre aspekterna är textens egenskaper, 

produktions - konsumtionsprocesser som är knutna till texten samt den sociala praktiken 

som är knuten till kommunikationen (Fairclough 1992:232f.). Modellen kan beskrivas i ord: 

det finns en befintlig text med en författare samt en publik som läser texten, detta leder till 

en diskursiv praktik och slutligen en socialpraktik.  Den diskursiva praktikanalysen bygger 

på hur författaren bygger sin text på den befintliga diskursen, textanalysen handlar om den 

språkliga biten som vokabulär eller grammatik, den sociala praktiken och texterna blir en 

samverkan av den diskursiva praktiken(Winther 2000:75).  
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Det som Fairclough visar i modellen är vilken inverkan de olika aspekterna har på varandra, 

genom språket kan människor läsa och skapa text som formas av en social praktik vilken är 

påverkad av hur den rådande lingvistiska inriktningen visar sig (Fairclough 1992:84f.).  

Fairclough, använder sig främst av begrepp som word meaning, wording och metaphor. Med 

”Word meaning” och ”wording” menar han att ord uppfattas samt förstås olika beroende på i 

vilket sammanhang det förekommer. Begreppet ”Metaphor” beskrivs bäst med betydelsen 

av metaforer i det svenska språket (Fairclough 1992:185). 

 

Man kan koppla detta till vår studie där vi valt att analysera olika tidskrifters artiklar. Här 

har vi att koppla Faircloughs begrepp till de begrepp som Bergström och Boréus tar upp. 

Dessa begrepp anser vi är till stor hjälp när det gäller att förstå och sedan använda analysen 

praktiskt. Bergström och Boréus (2012) använder sig av retorikens tre grundbegrepp. Logos, 

ethos och pathos. Logos är den del av texten som tilltalar mottagarens intellekt och logiska 

förmåga att dra slutsatser (Bergström & Boréus 2005:89). Ethos menar de är den delen som 

vädjar till mottagarens upplevelse samt att sända ut en känsla om att författaren exempelvis 

är klok och ärlig vilket gör det lättare att påverka läsaren.  Till sist är det pathos som är den 

del som väcker känslor hos läsaren på olika sätt. Detta kan användas för att förstärka 

argument i en text (Bergström & Boréus 2005:90). Dessa tre anser vi går att använda för att 

ersätta Faircloughs begrepp textkonsumtion/textproduktion. Dessa begrepp är en del av den 

diskursiva praktiken, i vårt fall de skrivna artiklarna från tidskrifterna. Detta påverkar i sin 

tur den sociala praktiken både genom textproduktionen samt textkonsumtionen, samtidigt 

påverkar även den sociala praktiken hur den diskursiva praktiken utformas.  

7.3 Diskurs och makt 

Mobbning generellt sett är ett uttryck för makt. Mobbning bland vuxna på exempelvis en 

arbetsplats är en form av negativt utövad makt. Enligt Foucault (2009) finns det olika typer 

av makt vilka är den reglerande, den disciplinerade samt den pastorala. Det går inte att som 

människa undvika att bli påverkad av makten då den har funnits i alla tider och 

sammanhang. Att utsättas för maktutövningar skall inte bara ses som ett negativt fenomen 

då det kan skapa ett motstånd, Foucault menar att där det finns makt finns det även en kamp 

att förändra för att få igenom den egna viljan. Disciplinär makt formar människor till 

redskap, reglerande makt styr människor åt exempelvis ett håll som staten tycker är lämpligt 

(Foucault 2009:140). Pastoral makt är den självreglerande makten då människor korrigerar 

det egna beteendet för att passa in i den rådande samhällskulturen. 
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Genom att det finns makt som styr människor blir makt en stor del av diskursanalysen. 

Exempelvis menade Foucault att man kontrollerade individer genom diskursanalysen, detta 

med hjälp av en såkallad utestängningsmekanism. Makt sätter i vissa fall upp en form av 

gränser och i andra fall erbjuder den möjligheter. Foucault fokuserade i sina studier på makt 

som ständigt existerande istället för att fokusera på maktens aktörer. Han menade att makt 

producerades genom sociala praktiker (Foucault 1993:3). Foucault och hans sätt att se på 

begreppet makt förstärks genom citatet nedan. 

 

”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om  

vad som helst när som helst och, slutligen, att inte vem 

som helst får tala om vad som helst. Tabuerade ting, ritualer 

för olika tillfällen, det talade subjektets privilegierade eller 

exklusiva rätt: här har vi ett spel mellan tre typer av 

förbud som korsar, förstärker eller tar ut varandra och 

bildar ett komplicerat galler i ständig förändring.”  

– Foucault (1971/1993:7f) 
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8. METOD 

Denna studie utgår från den hermeneutiska läran då vi som forskare söker en förståelse i de 

texter som vi behandlar. I analysarbetet som i detta fall handlar om att tolka mediala texter 

kring mobbning att inte bara begripa att detta fenomen förekommer utan att förstå alla 

inblandade aspekter. Människor kan uppleva en förståelse genom att tolka sammanhanget 

från sina egna erfarenheter, detta är att vara människa. Likheter finns överallt där det finns 

människor trots att det kan vara kulturella skillnader. Thurén (2007) menar att genom den 

egna upplevelsen kan vi människor sätta oss in i varandras situationer (Thurén 2007:96). Ett 

problem är dock att känslan inte är mätbar, olika personer upplever händelser utefter sig 

själva, det som forskaren bör tänka på är att inte lägga för mycket av den egna 

personligheten i tolkandet av andra, en projektion som det kallas är när man upplever att 

människor är arga när man har en aggressiv personlighet. Det finns även det kontextuella 

problemet vilket berör tolkandet av kontexten så att forskaren ej drar felaktiga slutsatser. 

Hermeneutiken bygger på ett igenkännande samt att som forskare både begripa objektet men 

även få en djupare förståelse (Thurén 2007:103).   

 

Valet av metod i denna studie var att undersöka diskursen kring mobbning på arbetsplatser 

därför gör vi en kvalitativ textanalys. Insamlandet av material skiljer sig från en traditionell 

kvalitativ studie då vi har valt att inte genomföra intervjuer vilket är förekommande i vissa 

diskursanalyser. Vi har valt att inte genomföra intervjuer till vår analys vilket grundar sig i 

att vi har lagt fokus på den mediala aspekten av problematiken, men vid vidare forskning 

skulle intervjuer berika en analys. Backman (2008) beskriver det kvalitativa synsättet som 

en studie som inriktar sig mot den enskilda individen för att tolka förståelsen på individnivå 

(Backman 2008:54). Han tar även upp likheter mellan intervjustudier och 

litteraturgranskning, dock måste forskaren som är ett verktyg i analysprocessen ej föra över 

sin egen förförståelse eller fördomar i arbetets gång (Backman 2008:57).  I denna form av 

forskning är tillvägagångsättet uppbyggt på att en fråga/syfte formas och därefter en 

problemformulering/frågeställning, sökning av material som leder till ett urval som 

analyseras därefter tolkas en rapport skapas som är det slutgiltiga materialet i studien 

(Backman 2008:75).     
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Vi har valt att arbeta med diskursteori samt med inspiration från Faircloughs kritiska 

diskursanalys.  

 

”Diskursanalysen syftar till en förståelse av det 

sociala som diskursiv konstruktion, där alla 

sociala fenomen i princip kan analyseras med 

diskursanalytiska redskap.” 

- Winther 2000:31 

Materialet är de skrivna texterna, dessa är insamlade via sökningar på internet. Insamling är 

baserad på relevansen till syftet samt frågeställningarna. Winther (2000) menar att sociala 

fenomen aldrig är totala eller helt klara då diskursteorin är en beskrivning av samhällets alla 

moment som inte går att fixera. Detta fenomen kan beskrivas som en social strid för att 

etablera sin position vilket leder till vår strävan som forskare är att kunna hitta en entydighet 

i den samhälliga diskursen. 

Under sökprocessen visade det sig att tidigare forskning fokuserat mycket på mobbning på 

sjukhus och bland sjuksköterskor. Vi valde att inte ta med några av dessa som en del av vår 

tidigare forskning, detta på grund av att det till stor del fokuserades på mobbning bland 

kvinnor, inriktningen på vår undersökning är att få en generell uppfattning om forskningen 

kring mobbning på arbetsplatsen och valde då istället att fokusera på de artiklar som tog upp 

både ur kvinnliga och manliga synvinklar. 

8.1 Urval av material 

Materialet består av artiklar från olika tidskrifter så som Dagen nyheter (DN), Aftonbladet, 

Göteborgsposten (GP) samt facktidningen Kollega. Dessa valdes ut genom att de 

representerar samhället och tilltalar olika läsare. Detta gjorde att vi på bästa sätt kunnat ta till 

vara på den korta tid vi har till arbetet samt undviker att få en eventuellt vinklad bild av 

diskursen. Tidsspannet som vi valt ut artiklar från är en sexårsperiod (2007-2012) detta på 

grund av den bristande tiden vi har att analysera materialet. 
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8.2 Tillvägagångssätt 

Sökningar gällande den tidigare forskningen som gjorts kring ämnet gjordes på bibliotekets 

sökmotorer. Ord som användes under sökningen var ”vuxenmobbning”, 

”mobbning+arbetsplats”, ”kränkande behandling” vilket resulterade i flertalet sökträffar. 

Därefter valdes några artiklar ut efter en snabbgenomgång av resultatet vilket blev avsnittet 

”tidigare forskning”. Samma sökord användes på tidskrifternas hemsidor vilket inte 

medförde lika stort resultat, sökningarna gav mellan 3 och 24 resultat beroende på hemsida 

och sökord. Därefter gjordes en genomgång av resultatet och 6 artiklar valdes ut. 

8.3 Bearbetning och analys av material 

Analysen av vårt material har skett genom en diskursteori inspirerad av Faircloughs 

tredimensionella modell av textanalysen. Då Faircoulghs modell legat som grund har vi även 

använt oss av Bergström och Boréus (2012) ord logos, ethos och pathos. Dessa används av 

oss för att förklara och granska författarnas sätt att uttrycka sig. Genom noggrann läsning av 

artiklarna letades sedan begreppen upp. Underliggande meningar, utskrivna åsikter och 

liknande. Detta för att sedan placeras i kategorierna logos, ethos eller pathos. Analysen 

sammanställs sedan genom att plocka fram delarna vi ansåg passa in i de tre begreppen 

utifrån Faircloughs tredimensionella modell. Sedan kategoriserades detta och slutligen 

presenteras under resultatavsnittet där gemensamma uttryck och egenskaper lyfts fram från 

artiklarna i form av citat. 

 

Det komplicerade i denna bearbetningsprocess var på vilket sätt analysverktygen skulle 

användas för att få fram ett godtyckligt resultat. Diskursanalysen har inga konkreta verktyg 

som används vid analysering av material utan grundar sig istället i att leta efter 

underliggande meningar i textutformandet. Frågor som vi ställde oss själva under läsningen 

av artiklarna var exempelvis ”Vem vänder sig texten mot”, ”vilka begrepp används för att 

beskriva utövarna/de utsatta”, ”hur representeras/karaktäriseras mobbningen”. Dessa 

användes för att på bästa sätt hitta meningar och/eller formuleringar som författaren valt att 

använda sig av för att slutligen se till eventuella anledningar till varför författaren valt att 

uttrycka sig på det sättet.  
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8.4 Etiska överväganden 

Eftersom att vi valt att göra en diskursanalys så är de forskningsetiska principerna som 

vetenskapsrådet tagit fram inom forskningen inte direkt gällande för vår studie. Vi har valt 

att inte använda oss av intervjuer utan att istället använda redan offentliga handlingar som 

publicerats i tidskrifter. Detta gör att vi inte har några direkta informanter att kontakta för 

samtycke då vi använder oss av vårt material. Istället är det viktigt att vi som forskare 

använder materialet på ett ansvarsfullt sätt genom att inte ta syften ifrån dess sammanhang.  

 

8.5 Förförståelse/värderingar 

Eftersom att ”mobbning på arbetsplatsen” är ett ämne som kommer fram allt mer i media 

kan vi som forskare inte distansera oss helt från ämnet. Dock är detta någonting som är känt 

då det handlar om diskursanalyser. Eftersom diskurser är föränderliga beroende på kontext 

och vi som individer omedvetet bidrar till att skapa diskurser är det väldigt svårt, om inte 

omöjligt, att ställa sig utanför diskursen. Däremot försöker vi som forskare att hålla en 

neutral position under arbetets gång vilket kan vara en svårighet när ämnet är så laddat som 

just vuxenmobbning. Den egna förförståelsen är att vi någon gång stött på fenomenet inom 

vår bekantskapskrets. Vår förförståelse har dock varit drivande i viljan att forska inom detta 

ämne för att belysa hur just diskursen kring vuxenmobbning ser ut.  

 

8.6 Validitet och reliabilitet 

Bergström och Boréus (2012) menar att i diskursanalyser är reabiliteten problematisk samt 

att validiteten är något som får bedömas i enskilda fall. Det som öppnar upp i en 

diskursanalys är friheten att använda sig av samt att skapa analysverktyg. Forskarens roll är 

att tolka språkliga sociala sammanhang och inte skapa en egen social verklighet av texterna 

vilket genererar att alla utfall inte blir lika goda (Bergström & Boréus 2012:406). 

Validitetsaspekten bör relatera till vilket maktperspektiv som forskaren utgår ifrån i den 

kritiska diskursen. 

Eftersom vi valt att använda oss av tidskrifter finns det en risk att det skrivna ordet 

formuleras på ett visst sätt för att sälja fler tidningar. Detta gör att vårt empiriska material 

kan förändras över en tid. Detta kan ses som ett generellt problem då det gäller media då 

säljande budskap hela tiden kan vara en bakomliggande orsak. 
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8.7 Arbetsfördelning 

Skrivandet av c-uppsatsen har gjorts till stor del på olika orter. Vi har delat upp arbetet till 

viss del samtidigt som vi båda tagit del av och gett feedback till den andre om vad som 

skrivits. Vi har exempelvis delat upp sammanställningen av tidigare artiklar, efter detta 

gjordes mailades sammanställningen till den andre och denne fick tillföra sina kommentarer 

och åsikter efter att själv läst igenom den artikel som sammanställts. Även det empiriska 

materialet delades upp till en början. Efter att en av oss gjort klart analysen gjorde även den 

andre en analys på samma artikel för att se om denne hittat någonting annat eller inte håller 

med om resultatet. Inga andra större uppdelningar har gjorts under uppsatsens gång och vid 

uppdelning har även den andre tagit del av materialet och bidragit med sina åsikter. 
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9. RESULTAT 

I detta avsnitt kommer resultatet av tidningsartiklarna att presenteras. Det vill säga studiens 

empiriska material samt analysen. Artiklarna presenteras i löpande text som vi delat upp i 

teman. Där kommer även relevanta citat att användas för att ge en tydligare bild av 

resultatet. Hänvisning till artiklarna kommer att ske genom den numrering som vi gett dem.  

 

De numreringar vi valt att ge våra artiklar är följande: 

 Artikel 1: Oxenstierna, G, Theorell, T & Elofsson, S. ”Diktatoriska chefer bakom 

mobbning på arbetsplatser”. 

 Artikel 2: Wallstedt, A, & Ahlm, A.”Ge de mobbade upprättelse!” 

 Artikel 3: Zaremba, M. ”De skiter i vilket – Så sviker vi de mobbade” 

 Artikel 4: Mårtensson, M. ”Mobbningen tog Lars liv” 

 Artikel 5: Hougner, C.”Linda, 22, blev mobbad på jobbet” 

 Artikel 6: Pettersson, C. ”Livet vore mycket bättre om du inte fanns” 

 

Texterna beskriver olika fall där vuxenmobbning förekommer i olika former samt i olika 

utsträckning. I texterna finns vissa orsaksförklaringar till att mobbning förekommer. Det 

förekommer även vissa fallbeskrivningar och påföljder när det gäller mobbning på 

arbetsplatsen. Texterna vänder sig till stor del till samhället. De är utformade på ett sådant 

sätt att läsaren ska kunna identifiera sig med texterna och därmed känna eventuell 

samhörighet med texten. 

9.1 Vuxenmobbning 

Generellt sett målas en bild upp av mobbning som någonting hemskt. Starka ord används för 

att beskriva mobbning. Exempelvis används ord så som ”hjärtlöst”, ”förödande”, samt ”liv 

totalt raserat”. Citatet nedan är taget från artikel 2 där dessa ord förekommer. 

 

”Att ingenting görs trots att denna utslagning varit känd 

i så många år är hjärtlöst och förödande för alla som 

fått sitt liv totalt raserat. Det drabbar ofta en hel familj, 

den kränkta personen blir bestulen på återstoden av 

sitt arbetsliv.”  

Citat från artikel 2 
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Orden kan ses som en del av pathos där författaren lägger många starka ord i meningar efter 

varandra för att väcka känslor hos läsaren. 

 

Författare menar även att mobbning på arbetsplatsen är tabubelagt och att arbetare som blir 

utsatta för mobbning väljer att säga upp sig istället för att konfrontera problemen. De menar 

även att cheferna och medarbetare är passiva och väljer att inte göra någonting åt 

mobbningen då den förekommer.  

 

”Psykisk ohälsa i arbetslivet verkar tabubelagt, många vet 

att det förekommer,  ingen gör något åt det. Ofta står chefer 

och arbetskamrater passiva vid sidan om, medan en växande 

grupp slås ut från arbetsmarknaden efter psykiska trakasserier.” 

Citat från artikel 2 

 

Vid ett eventuell offentliggörande av mobbning på arbetsplatsen menar exempelvis 

författaren i artikel 3 att regeringen, facket och andra myndigheter ”tystar” problemen.  

 

”IF Metall tappar bort brev från DO medan Arbetsmiljöverket, 

som skall stävja brott mot arbetsmiljön, självsvåldigt 

bestämmer att just mobbning av alla brott bekämpas bäst av 

att aldrig beivras. Och ledamöter i en försäkringsnämnd, 

som fått läkarintyg på att socionomen utan tvekan drivits till 

sjukdom av sina chefer, finner efter ”en samlad bedömning”, 

 där vi inte får veta vad som samlats eller hur det bedömts, 

att hon nog blivit sjuk av något annat. De skiter i vilket. ” 

Citat från artikel 3 

 

Författaren refererar till de fall gällande mobbning som han granskat och betonar pengarna 

som lagts in för att ”tysta” de mobbade. Detta kan ses än en gång som en form av pathos där 

författaren hänvisar till den emotionella sidan hos läsaren. Författaren problematiserar 

inställningen hos både de som passivt tittar på när mobbning förekommer samt exempelvis 

regeringen, arbetsplatsen och facket och hur de tar ställning till mobbning på arbetsplatsen. 

Se citatet nästkommande sida. 
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”Jag försöker räkna ut vad vi betalar för att föras bakom 

ljuset. I de 20-talet fall jag granskat närmare blev 

det minst lika många miljoner. Det är ofta sociala avgifter 

på tystnadspengen, som maskeras till ”avgångsvederlag”.” 

Citat från artikel 3 

 

Detta kan både ses som pathos och ethos. Med tanke på den känslan som författaren vill 

förmedla om en svikande regering kan detta ses som pathos. Eftersom författaren hänvisar 

till sina tidigare undersökningar gör detta att det kan ses som ethos. Detta på grund av att 

författaren visar läsaren att detta uttalande grundar sig på undersökningar och är inte taget 

ifrån luften. Ord som används för att beskriva mobbning är exempelvis som ”osynligt i 

statistiken”, ”fullständig förnedring”, ”kriminellt”. 

 

Vuxenmobbning beskrivs genomgående som någonting som kan inträffa på vilken 

arbetsplats som helst. Man pekar även på hur pass omfattande vuxenmobbning är samt att 

risken för att utsättas för mobbning på sin arbetsplats hela tiden ökar. Här kan man se till 

artikel 1 där författaren menar att det inom två år kommer att uppkomma 10 000 fall med 

mobbning på arbetsplatsen som en följd av omorganisationer och chefens ledarskap.  

 

 

”Tusentals nya mobbningsfall tillkommer varje år på 

svenska arbetsplatser som en följd av 

organisationsförändringar och dåligt ledarskap. 

Omorganisationer – nyanställningar, nedskärningar 

och omplaceringar – är en viktig orsak till 

mobbningen på arbetsplatserna. Under en tvåårsperiod 

tillkommer 10 000 nya mobbningsoffer enbart 

på grund av sådana förändringar.” 

Citat från artikel 1 

 

Siffrorna finns där för att tala om för läsaren hur omfattande problematiken kring mobbning 

på arbetsplatsen är. Även här kan man se att författaren drar sig mot att skapa en viss känsla 

hos läsaren, det vill säga pathos. Siffrorna är tagna från undersökningar som Stressinstitutet 
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gjort. Författaren återkommer till siffrorna senare i artikeln där han menar på att 

omorganisationer har ökat i form av nyanställningar, nedskärningar och omplaceringar. 

 

I samma takt som omorganisationerna ökar så ökar även fallen av mobbning på 

arbetsplatsen. Man kan även se att författarna hänvisar till samhället för att ändra 

inställningen gällande mobbning. I exempelvis artikel 1 uttrycker författaren sin tolkning av 

samhällets inställning. Detta uttrycks i citatet nedan. 

 

”Mobbning på arbetsplatser förefaller för det mesta 

inte att väcka samma upprördhet. Detta kanske kan 

bero på att många tyvärr tycks anse att vuxna 

människor skall kunna hantera sådana situationer 

själva och att de mobbade ”nog själva bidragit till 

att de blivit mobbade” 

Citat från artikel 1 

 

Författaren vädjar till läsarens emotionella sida där denne menar att samhället skyller ifrån 

sig gällande problematiken kring vuxenmobbning. Författaren använder uttryck som ”många 

tyvärr tycks anse” vilket tyder på att författaren själv anser att mobbning på arnetsplatsen är 

problematisk och att det är beklagligt att samhället inte ser allvaret i problematiken. 

Författaren fortsätter sedan med att berätta att individer som belyst mobbning på sin 

arbetsplats löper en risk att själva bli utsatta för mobbning på grund av sitt uttalande. 

 

Mobbningen i sig karaktäriseras i texterna med bland annat begreppen som ”utfrysning” och 

”ryktesspridning”. Se exemplet nedan. 

 

 

”Det finns även fall där De hade kallat Brodie ”ful” 

och ”tjock” inför gästerna, så gott som dagligen, 

i flera månaders tid. De föreslog att hon skulle 

ta råttgift, hällde fisksås i hennes hår och kläder. 

Med mera. Ägaren deltog inte själv i nöjet men såg 

på utan att ingripa.”  

Citat från artikel 3 
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För att beskriva mobbningen används begrepp som är lättförståeliga för läsaren. Detta för att 

läsaren lättare ska kunna sätta sig in i ”offrets” situation och känna mer empati för denne. 

Andra sätt som används för att karaktärisera mobbningen är: 

 

”Efter sex månader berättade någon för Birgitta 

att det inte gick en dag utan att N ställde sig 

bakom hennes rygg, räckte ut tungan, stoppade 

fingrar i öronen och gjorde kräkgrimaser.  

Här föreslår jag att läsaren tar en paus och låter 

detta sjunka in.” 

Citat från artikel 3 

Även detta är skrivet i en lättförståelig text för att läsaren på bästa sätt kan knyta an till vad 

författaren vill förmedla. Tydliga beskrivningar av gärningarna ses här som en form av 

pathos där författaren vill skapa en känsla hos läsaren för att uppnå en form av reaktion hos 

denne.  

9.2 Offret och utövaren 

Den som utsätts för mobbning på sin arbetsplats benämns ofta som ”offer” i artiklarna. 

Beskrivningen av den utsatte individen handlar ofta om att beskriva denne som trevlig, 

oskyldig samt familjemänniska. Detta kan ses som pathos där författaren väljer att formulera 

meningarna så att läsaren får en känsla samt en bild av hur den utsatte är som person. 

 

”Trebarnspappan och socialsekreteraren 

Lars Persson, 53, var djupt engagerad i sitt arbete 

med missbrukare inom individ- och familjeomsorgen 

i Krokoms kommun, berättar änkan Maria Persson. 

– Han trivdes med att hjälpa människor. Lasse stod 

upp för klienten. Han var som person glad, generös, 

positiv och levande, säger hon.” 

Citat från artikel 4 
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Ord som används för att beskriva individer som blivit utsatta för vuxenmobbning är 

”utslagna”, ”enormt mänskligt lidande”, ”utmobbade”, ”kränkta personen”, ”utblottade”. 

Även detta kan ses som pathos där slagkraftiga ord används för att förmedla en den känsla 

som författaren har gentemot mobbning på arbetsplatser. 

 

De individer som utför mobbningen beskrivs sällan med egenskaper eller liknande. 

Mobbarna beskrivs istället med handlingar så som ”gjorde miner” ”gjorde kräkljud”, 

”forskar i privatliv” ”sprider rykten”.  

Detta gör att författaren målar upp en bild av en människa utan speciella egenskaper utan 

endast fokuserar på dess handlingar gentemot den andre. 

 

9.3 Mobbningens påföljder 

De människor som utsätts för mobbningen drabbas av konsekvenser av olika slag, artiklarna 

visar även på stora kostnader för de företag som inte tar tag i mobbningssituationen. 

Kostnaderna rör sig om avgångsvederlag och personalomsättning. Det blir även en kostnad 

för staten då en del människor blir långtidssjukskrivna. 

 

”Förloppet kan leda till en permanent utslagning från 

arbetsmarknaden. Ett enormt mänskligt lidande och 

stora kostnader för samhället då de drabbade förlorar 

all arbetsförmåga” 

Citat från artikel 2 

 

Citatet ovan är ett exempel på hur författarna väljer att beskriva mobbningens påföljder. Här 

används begrepp som ”enormt mänskligt lidande” och ”permanent utslagning” för att än en 

gång tilltala läsarens emotionella sida. Detta genom en form av pathos där texten i sig får 

större slagkraftighet genom att använda sig av kraftiga meningsuppbyggnader. 

 

I en annan artikel beskrivs Birgitta som ett av offren för mobbning. Mobbningen på hennes 

arbetsplats slutade med att Birgitta sade till slut upp sig från arbetsplatsen. Hon betalades till 

tystnad och kommer förmodligen inte arbeta kommunalt igen om hon nu klarar av att möta 

arbetslivet. Hennes tystnad kostade kommunen 66 månadslöner. Se citat nästkommande 

sida. 
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”Således har invånarna i kommunen betalat 50 kronor 

per röstberättigad för att hållas ovetande om att 

Birgitta S mobbats till invaliditet på ett av deras vårdhem, 

vars chefer känt till saken utan att ingripa” 

Citat från artikel 3 

 

Även Lars blev ett offer för vuxenmobbning. I artikeln om Lars beskrivs hans situation där 

man sedan menar på att Lars inte orkade leva längre efter att ha utsatts för mobbningen på 

arbetsplatsen. Hotet om en uppsägning blev för stor börda för honom att bära då han 

slutligen valde att ta sitt liv. 

 

”Tre veckor senare – den 10 juni 2010 – skulle 

överläggningarna om varslet ske mellan Krokoms kommun, 

facket och Lars Persson. Men mötet blev aldrig av. 

Samma dag hittade Maria Persson sin make död i hemmet. 

Han hade tagit sitt liv” 

Citat från artikel 4 

 

För dem som blivit utsatta för vuxenmobbning är det en lång väg tillbaka till det normala 

livet. Artiklarna tar upp fall där terapi har varit lösningen för den utsatta. 

 

”Efter lång tids terapi inser hon nu att hon utsatts för 

kvalificerad mobbning. Det kommer att ta tid innan 

självkänslan hittar hem. 

- Man är märkt för livet, så är det ... säger Linda och vet 

att hon måste lära sig leva med ärren i själen” 

Citat från artikel 5 

 

Här kan man se att citatet i artikel 5visar på samma känslomässiga aspekt som tidigare 

citatet från artikel 2. I artikel 2 talade man om permanent utslagning och här i artikel 5 

menar författaren att de som blir utsatta för mobbning är märkta för livet. Samma slutsats 

går att dra från de båda citaten trots att de uttryckt sig olika. 
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I texterna kan man se att om en författare innehar någon slags titel så skrivs detta ut i texten. 

Detta kan ses som en form av ethos där man visar på att författaren är klok och det denne 

skriver är någon form av sanning. Exempelvis kan man se till artikel 1 där författarna skrivs 

ut i slutet av artikeln med både för- och efternamn samt med titel. Författarna radas upp som 

följande: Gabriel Oxenstierna, en forskare på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms 

universitet. Töres Theorell, professor emeritus vid Karolinska Institutet och vetenskaplig 

rådgivare vid Stockholms universitet och Stig Elofsson, docent på Institutionen för socialt 

arbete – Socialhögskolan, Stockholms universitet. 

 

Några texter avslutas med någon form av ställningstagande av författaren samt en vädjan till 

samhället att se sig själv som en del av problematiken men samtidigt som en del av 

lösningen till mobbning på arbetsplatsen. Exempelvis i artikel 1 där följande avslutar 

artikeln: 

”Givetvis skall vi ha nolltolerans för mobbning på våra arbetsplatser!” 

Citat från artikel 1. 
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10. DISKUSSION 

I följande avsnitt kommer vi att behandla resultatet från textanalysen genom att koppla 

resultatet till de teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning vi tidigare presenterat.  

Det är även här vi kommer att använda resultaten från vår analys för att besvara vårt syfte 

och våra frågeställningar. Vi kommer att presentera vår diskussion utifrån några valda 

teman. 

10.1 Diskursens makt 

Eftersom vårt material behandlar artiklar som publicerats i tidskrifter som finns tillgängliga i 

hela landet är det därför av stor vikt att lyfta fram den direkta eller eventuella indirekta 

makten som författaren samt tidskriften har i formandet av diskursen. Vad författaren väljer 

att ta upp i sin artikel är, enligt oss, upp till denne. Samt hur författaren väljer att formulera 

det som publiceras. Därmed kan författaren välja hur denne vill att sitt material ska 

uppfattas. Människor kan inte undgå makt, makt är ständigt närvarande men kan däremot ta 

olika former. När det handlar om diskursens makt menar exempelvis Foucault att makten tas 

i uttryck i de sociala praktikerna (Foucault 1993:3). Det är genom makt som man som 

författare bestämmer vad läsaren ska få för upplevelse då denne läser texten.  

 

Här kan man se den makt som finns i utformandet av en text. Författaren väljer själv hur 

meningarna ska byggas upp, vilka ord som ska användas, med andra ord hur läsaren ska 

konsumera texten. Hur ord placeras i en text, medvetet eller omedvetet, påverkar hur läsaren 

uppfattar texten. Man kan exempelvis titta till citatet som togs fram i resultatdelen från 

artikel 2. 

 

”Att ingenting görs trots att denna utslagning varit känd 

i så många år är hjärtlöst och förödande för alla som fått 

sitt liv totalt raserat. Det drabbar ofta en hel familj, den 

kränkta personen blir bestulen på återstoden av sitt arbetsliv.” 

 

Meningarna är slagkraftiga.  Detta är starkt kopplat till Bergström och Boréus (2012) 

begrepp pathos. Orden som används är emotionellt kopplade som ett sätt för författaren att 

bygga upp en känsla hos läsaren över det som skrivs.  
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”Att ingenting görs trots att denna utslagning varit känd 

i så många år är dåligt och jobbigt för alla som fått 

sitt liv påverkat. Det drabbar ofta en hel familj, den 

kränkta personen blir bestulen på återstoden av sitt arbetsliv.” 

 

Ovanstående citat är omgjort för att peka på den slagkraftighet som finns i meningar 

beroende på hur de byggs upp. Om man istället bytte ut orden ”hjärtlöst”, ”förödande” och 

”liv totalt raserat” från första citatet till mindre slagkraftiga ord som ”dåligt”, ”jobbigt” och 

till sist ”påverkat” skulle detta möjligtvis inte påverka den känslomässiga reaktionen hos 

läsaren lika mycket, se exemplet. Med andra ord påverkar textproduktionen 

textkonsumtionen.  

 

Vuxenmobbning 

Tidigare forskning pekar på vuxenmobbning som ett ständigt växande problem. Detta är 

även ett väl använt argument bland författarna till artiklarna till varför mobbning bör tas på 

allvar. Forskning har visat på att ca 95 procent av arbetare har någon gång stött på någon 

form av mobbning på sin arbetsplats (Samnani & Singh, 2012).   

 

Människor som utsätts för mobbning på arbetsplatsen kan till en början ha svårt att tolka 

situationen, i en av artiklarna beskrivs mobbningen till en början som en obehagskänsla som 

kommer krypande Eftersom att mobbning inte alltid är uppenbart i början kan den mobbade 

inte försvara sig. Mobbningen kan därför ses som en process där den mobbade bryts ner steg 

för steg (Løkke Vie et. al, 2010). 

 

I och med globaliseringen är vi ständigt uppkopplade samt tillgängliga. Det är genom 

exempelvis Internet lättare att komma i kontakt med andra, detta kan enligt oss ses både som 

en fördel och en nackdel när det handlar om vuxenmobbning. Till viss del har individer 

lättare att hitta stöd och likasinnade via exempelvis internetforum. Mobbarna har dock också 

lättare att hitta dig även efter det att du lämnat platsen. Tidigare forskning har pekat på 

internetmobbning som ett problem som växer i samma hastighet som Internet (Privitera & 

Campbell, 2009).  
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I kampen mot mobbning ligger fokus på arbetsplatserna samt att preventiva åtgärder inte 

bara är möjliga men ett måste för att skydda sina anställda mot mobbning på sin arbetsplats 

(Wiedmer, 2010). Som vi tog upp i resultatdelen pekar några av författarna på chefens 

brister i ledarskap som en riskfaktor för att mobbning utvecklas på en arbetsplats.  

 

Att chefer måste ta ställning, visa sitt ledarskap och skapa en nolltolerans gällande 

mobbning på arbetsplatser är något som förekommer i vårt material. Detta är någonting som 

även vi anser är viktigt då de som blir utsatta för mobbning får gå igenom en psykisk ohälsa 

som vi finner oacceptabel.  

Exempelvis menar Wiedmer (2010) att chefen har en skyldighet att skydda sina medarbetare 

samt att genom arbetsmiljölagar utveckla åtgärdsprogram för att motverka mobbning om 

den uppkommer. Genom ett tydligt ledarskap samt en miljö som utstrålar jämlikhet och 

ömsesidighet menar Wiedmer (2010) att man förhindrar möjligheten för mobbning att 

uppkomma. 

 

Offret och utövaren 

Vid beskrivandet av den som blivit utsatt för mobbning användes beskrivningar av 

individen, bland annat användes begrepp som ”familjemänniska” och ”positiv” innan 

mobbningen inträffat. Efter detta fortsätter författarna med att beskriva personen med 

följande ord ”utslagen”, ”offer” och ”utblottad”. Detta kan man också se som en del av 

pathos. Författaren förmedlar en känsla gällande individen som också gör att artikeln känns 

mer personlig. Läsaren får en känsla av att känna personen som artikeln handlar om och kan 

på så sätt känna samhörighet med denne. Man kan se den tydliga förändringen av 

personbeskrivningen som ett sätt för författarna att beskriva hur omfattande problematiken 

är för individen. Att individen går från att vara ”positiv” till att vara ett ”offer” och 

”utblottad”. Den mobbade beskrivs även i tidigare forskning som försvarslös mot 

mobbningens verkan. Maktförhållandena kring mobbning till mobbarens fördel. Obalansen i 

maktförhållandena kan leda till att den mobbade har svårigheter att försvara sig mot den 

negativa behandlingen (Privitera & Campbell, 2009). 

 

Till skillnad från hur den mobbade blir beskriven i texterna finns ofta ingen 

personlighetsbeskrivning av den som utövar mobbningen. Personen som utövar mobbningen 

beskrivs genom sina handlingar och likt många andra delar av artiklarna används 

slagkraftiga ord för att beskriva handlingarna. Författaren att skriva på det sättet för att 
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förmedla en bild av mobbaren som ett objekt och därmed inte är lika lätt för läsaren att 

identifiera sig med. Hade man istället förklarat mobbarens personlighet och bakgrund kan 

det i vissa fall leda till att läsaren känner igen sig i beskrivningen och därför inte blir lika 

sympatisk mot den som blir mobbad.  

 

Mobbningens påföljder 

Effekterna av mobbning kan vara ”förödande” enligt flera artiklar. De som utsätts för 

mobbning kan drabbas av en psykisk ohälsa i form av posttraumatisk stressyndrom, minskat 

självförtroende/självkänsla eller i värsta fall till självmord. Artiklarna behandlar den 

psykiska pressen när mobbning uppkommer. Aven tidigare forskning har visat på detta där 

man skriver om att de som utsätts för mobbning upplever en form av utanförskap och 

stigmatisering och därmed kan utveckla posttraumatisk stressyndrom (Løkke Vie, Glasø & 

Einarsen, 2010) 

 

De begreppen vi använde utifrån Faircloughs tredimensionella modell logos, ethos och 

pathos förekommer ofta i texterna om man granskar dem. Vid första anblicken kan en text 

verka ”oskyldig”, när man sedan går in på djupet i texten och analyserar har vi funnit att 

texterna bär på ett ibland otydligt budskap. 

Till exempel kan man se att författarna hänvisar till andra forskare eller studier som gjorts. 

Detta är en form av ethos där författaren ger läsaren en bild av att den författade texten är 

ärlig och att det som skrivs är fakta. Andra exempel på ethos är när författarna väljer att 

avsluta texterna med att skriva ut exempelvis universitetstitel eller liknande. Detta kan man 

se i vårt exempel från artikel 1 där alla författare skrivs ut med för- och efternamn samt titel. 

Texter som avslutas endast med författarens för- och efternamn får enligt oss inte samma 

slagkraftighet man som läsare värderar trovärdigheten i texten. 

 

Vi har även funnit att författarna använder sig av slagkraftiga ord för att väcka någon form 

av känslor hos läsarna vilket är en del av pathos. Vi hade desto svårare att finna logos i 

texterna. Man kan däremot se rubrikerna som en form av logos då det ofta handlar om starka 

uttalanden som ska locka läsaren till att fortsätta läsa resterande text i artikeln. 

I våra exempel tar vi upp ord och meningsuppbyggnader som författarna valt att formulera 

på ett visst sätt för att läsaren (konsumenten) ska uppfatta texten på det valda sättet. Hade 

texterna formulerats på ett annat sätt hade kanske diskursen kring mobbning på arbetsplatsen 

sett annorlunda ut.  
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Som bland annat Fairclough är inne på handlar diskursanalysen om att textproduktionen och 

textkonsumtionen påverkar hur diskursen byggs upp. Diskursen påverkar i sin tur den 

sociala praktiken (Winther 2000:75).  

Eftersom att vi använder oss av ord då vi kommunicerar betyder det att de ständigt är 

närvarande. Det betyder också att vi använder dessa ord när vi beskriver någonting, det är 

genom ord och språket som vi konstruerar vår verklighet (Bergström & Boréus 2005:306). 

Det vi gjort genom vår diskursanalys är att tydliggöra hur begreppet vuxenmobbning och 

mobbning på arbetsplatsen konstrueras, genom detta utformas även identiteter. 

10.2 Metoddiskussion 

Vi som forskare vill inte ta fram ny fakta eller visa hur situationen ser ut för de människor 

som denna studie handlar om utan vi vill visa hur diskursen ser ut kring mobbning. Vad 

skriver författarna, på vilket sätt fångar de läsarna och vad står det mellan raderna. Den 

tredimensionella modellen visar hur texten blir styrd av samhället och hur samhället blir 

styrd av texten då läsaren är den som konsumerar texten vilket leder till en diskurs i 

samhället. Att ställa sig utanför texten som forskare och vara neutral kan ses som en 

svårighet när diskursen handlar om ett ämne som upprör. Studien kan ses som en avspegling 

av den verkliga diskursen då det är vi forskare som väljer vilket material vi lyfter fram i 

studien men valet av artiklar utgår från vad vi tycker är relevant från vår förförståelse 

(Winther & Phillips 2000:111). Alltså grundar vi studien på reflexivitet då vi samlar 

in/väljer data därför kan vi aldrig ställa oss helt neutrala inför vårt arbete.  

 

Genom att vi är inspirerade av Fairclough modellen ger det oss en frihet att tolka texterna, 

svårigheten är att Fairclough själv ej har begränsat sin modell mellan de olika praktikerna. 

Han grundar sitt arbete på teoretiker som Foucault, Gramsci, Althusser, Habermas samt 

Giddens vilket gör att teorival för oss användare av modellen kan uppfattas som ett arbete i 

sig (Winther & Phillips 2000:93).   

 

Studiens svagheter är omfånget av artiklar som kunde varit från flera tidningar, dock så drar 

vi inga jämförelser utan ser endast på själva diskursen ser ut.   
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Det diskursiva fältet kan ses som att de olika diskurserna överlappar varandra, den pågående 

diskursen löser upp den äldre och det bildas nya, mobbningsdiskursen är ett pågående 

fenomen då det framkommer artiklar och forskning långt bak i tiden (Winther & Phillips 

2000:56).    

10.3 Framtida forskning 

Enligt Foucault (2009) är människor styrda på olika sätt av makt, vi har en önskan att se 

djupare på effekterna av denna styrning i mobbingdiskursen. I Sverige råder yttrandefrihet 

men texterna vi har hittat och läst till analysen följer ändå en lämplighetsmall för vad man 

får skriva. Vad anser textförfattarna egentligen om mobbingen när de träffar och intervjuar 

dem som har blivit exponerade för mobbningen. Hur ser diskursen ut på arbetsplatserna om 

vi hade intervjuat människor på olika arbetsplatser där det förekommer mobbning.  

Maktpåverkan kan vara dold vi hade kunnat forska vidare om det skiljer sig mellan 

tidskrifter från olika städer, vi hade även kunnat se hur dessa tidskrifter påverkas på det 

politiska planet. 
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