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Abstract 

 

Malin Broholm & Emma Wigh 

Maj 2011  

”Är det mig det är fel på?” – En studie om vuxenmobbning på arbetsplats 

”Is it me?” - A study in Workplace Bullying  

Högskolan i Halmstad 

Syftet med denna studie är att belysa det sociala fenomenet mobbning på arbetsplats, samt 

vilka konsekvenser som uppstår i det sociala liv och/eller arbetsliv för den person som blivit 

utsatt.  

Vi har använt oss utav kvalitativ forskning för att sätta oss in i ämnet och därmed använt oss 

av kvalitativa intervjuer för den här studien. Vi har genomfört sex stycken personliga 

intervjuer med hjälp av en intervjuguide, vilken var indelad i tre olika teman.  

Vi analyserade vårt resultatet med hjälp av tre teoretiska utgångspunkter, Identitet, Sociala 

roller och Stigmatisering.  

Vi har kommit fram till att man som utsatt antar en roll under mobbningsperioden och även 

att mobbning ger konsekvenser av olika slag.  

Nyckelord: Mobbning, Arbetsplats, Utsatt, Konsekvenser och Sociala roller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Förord 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra sex respondenter som har ställt upp med 

sina livsberättelser. Utan er hade denna studie aldrig blivit av. Det har varit intressant och 

rörande att höra era berättelser. Ni är en inspirationskälla för andra människor som utsätts för 

mobbning. Tack också till vår handledare Åke Nielsén för din tid och respons.  

 

Malin Broholm & Emma Wigh 
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1. Inledning 

 

Ett dolt fenomen 

Mobbning, framförallt mobbning bland vuxna är ett fenomen som det sällan pratas högt om. 

Det sker ofta och på fler ställen än vad man tror. Viljan att inte tala om mobbning, anser vi 

finns både hos den utsatta men också hos chefen och även hos vissa anställda på arbetsplatsen 

som passivt står och ser på under hela mobbningsprocessen. För att en person ska klara av 

mobbningsprocessen psykiskt kan känslan av att vilja förtränga och förneka att man 

överhuvudtaget blir utsatt för mobbning vara stor. (Einarsen, Raknes, Matthieson & Hellesoy, 

1998).   

När det talas om mobbning är det oftast mobbning som sker mellan barn och ungdomar det 

man resonerar om, men mobbning på arbetsplats är ett utbrett fenomen. Arenan för 

mobbningen är oftast just arbetsplatsen (Hallberg, 2004). Vi kommer att använda oss utav 

termer som den mobbade/den utsatta och mobbare. Den mobbade är en person som 

systematiskt utsätts för negativa handlingar som han eller hon har svårt att försvara sig emot. 

Mobbare är en person som utsätter en person/personer för dessa negativa handlingar, på ett 

eller annat sätt. (Einarsen, Raknes, Matthieson & Hellesoy, 1998). Vi tycker att det är viktigt 

att därför belysa detta problem, just för att öppna folks ögon, visa att det händer, att det 

händer oftare och är mer utbrett än vad man själv kanske tror. Det kan förekomma mobbning 

på ens egen arbetsplats utan att man reflekterar över det, därför är det viktigt att öka folks 

förståelse om att det sker. Vi vill få en större inblick i det sociala problem som mobbning är 

och vad som kan göras för att motverka. Detta gör vi genom att använda oss av teorier som, 

sociala roller, identitet och stigmatisering. Sex kvalitativa intervjuer har gjorts med personer 

som befinner sig eller har befunnit sig på en arbetsplats där de blivit utsatta för mobbning. Vi 

har fått tag på våra respondenter genom att använda oss utav snöbollseffekten, alltså bekantas 

bekanta. 

I kommande studie läggs perspektivet på den utsattes situation då och nu. I studien behandlas 

mobbning bland vuxna på arbetsplatsen. Fokus ligger inte på sexuella trakasserier eller fysisk 

mobbning. 
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Syfte 

Syftet med studien är att belysa det sociala fenomenet mobbning på arbetsplats, samt vilka 

konsekvenser som uppstår i det sociala livet och/eller arbetslivet för den person som varit 

utsatt. 

 

Frågeställning  

Vilken social roll antar den utsatta under mobbningsperioden? 

Vilka blir konsekvenserna för den utsatta av mobbning på arbetsplats? 

 Sett utifrån arbetsliv? 

 Utifrån socialt liv? 

 

Disposition 

Uppsatsen kommer bestå av nio kapitel. Det börjar med en inledning där vi vill fånga läsarens 

intresse. Sedan fortsätter vi med en bakgrund där vi definierar mobbning på arbetsplats men 

också olika typer av mobbning. I samma kapitel har vi också konstruerat en egen modell på 

mobbningsprocessen, tidigare forskning går vi också igenom här.  

Våra teoretiska utgångspunkter går vi igenom i kapitel tre, dessa utgångspunkter är sociala 

roller, identitet och stigmatisering. I kapitel fyra presenterar vi vårt val av metod, där vi bland 

annat berör intervjuguide, urval och etik. I kapitel fem presenterar vi vårt resultat, här kommer 

alltså materialet vi har samlat in visas, detta görs med underrubriker som sociala roller, avslut, 

konsekvenser inom arbetsliv och socialt liv etc.  

Efter resultatredovisning fortsätter vi med vår analys i kapitel sex, här kopplar vi samman 

våra teoretiska utgångspunkter med vårt resultat, här påvisar vi likheter och olikheter mellan 

de olika respondenterna och tar hjälp av våra teorier. Sedan i kapitel sju kommer vi skriva en 

diskussion på modellen som finns med i bakgrunden som vi valt att kalla 

mobbningsprocessen, detta gör vi med hjälp av vårt resultat. 

Avslutningsvis i kapitel åtta ska våra reflektioner skrivas, här är vi kritiska till vårt eget 

material, vad som var bra men också vad som hade kunnat göras bättre.  

 

 



3 
 

2. Bakgrund 

 

Definition av mobbning på arbetsplats 

Mobbning som uttryck definierades första gången inom socialpsykologin på 1920 - talet. Då 

talades det ofta om en grupp människor som gick emot en annan människa i syfte att skada 

denna fysiskt. Senare utvecklades forskningen inom mobbning både i Sverige och runt om i 

Skandinavien.  I nutida forskning används begreppet mobbning som ett mer allmänt uttryck 

om situationer där en eller flera personer utsätts för andras aggressiva handlingar. (Einarsen, 

Raknes, Matthieson & Hellesoy 1998) 

Benämningarna är många för detta fenomen: trakasserier, mobbning, psykiskt våld, sexuella 

trakasserier och olika personangrepp. Bakom alla dessa benämningar döljer sig ändå en 

gemensam uppfattning, att man känner sig kränkt eller utsatt från en eller flera personer som i 

sin tur påverkar ens självbild (Einarsen, Raknes, Matthieson & Hellesoy 1998). 

Den benämning vi kommer att använda oss utav och som oftast används inom skandinavisk 

forskning är mobbning: 

 

“Det är fråga om mobbning när en eller flera personer under en eller flera personer under en 

längre tid känner sig utsatta för negativa handlingar från en eller flera andra personer i en 

situation, där den som drabbas har problem med att försvara sig från dessa handlingar”. 

(Einarsen, Raknes, Matthieson & Hellesoy 1998:18) 

 

Att mobba är olagligt, den som mobbar kan dras inför rätta för sina handlingar mot en annan 

människa. I lagen om anställningsskydd (LAS) Arbetsmiljöverkets författarsamling (AFS 

1993:17, AFS 2001:1) och till slut arbetsmiljölagen (AML) skrivs det om rättigheter och 

skyldigheter som arbetstagaren och arbetsgivaren besitter mot varandra. Som arbetstagare och 

arbetsgivare är du skyldig enligt lag att följa de lagar och regler som finns. Om mobbning 

skulle förekomma på arbetsplatsen så bryts arbetsrättslagstiftningen, arbetsgivaren kan bli 

skyldig att betala skadestånd till den som blivit utsatt, kan också leda till att den som utfört 

mobbningen kan avskedas (Östberg & Eriksson, 2009). 

Därför kan mobbning ses som ett kriminellt beteende, inte bara enligt lag utan för att avsikten 

med mobbningen är att skada en annan människa (Hallberg & Strandmark, 2004). 

Huvudpoängen inom definitionen av mobbning är inte vad eller vilka handlingar som 

mobbningsoffret utsätts för utan att de handlingar som görs upplevs av mobbningsoffret som 



4 
 

obehagliga men också att handlingarna upprepas under en viss tid (Einarsen, Raknes, 

Matthieson & Hellesoy, 1998). 

 

 

Olika typer utav mobbning 

Det finns olika slags handlingar som utgör mobbning: En person hindras att kommunicera 

med andra. En person hindras möjligheten att upprätthålla sociala kontakter. Det sprids rykten 

och skvaller om en person. Arbetssituationen försvåras för en person. En person attackeras 

och någon hotar dennas fysiska hälsa (Hallberg & Strandmark, 2004). 

 

 

Mobbningsprocessen 

Mobbning som leder till utstötning på en arbetsplats kan målas upp i en modell för att 

underlätta forskningen (Leymann, 1992). Några av kategorierna som förekom i analysen av 

Hallberg och Strandmarks studie var ”svek förråder den mobbade”, ”kränkningar nedvärderar 

den mobbade” och ”stöd ger tillfällig lindring” dessa kategorier beskriver innehållet i 

mobbningsprocessen. (Hallberg & Strandmark, 2004).  Utav dessa modeller och kategorier 

har vi gjort en sammanställning till en egen modell som vi har valt att kalla 

mobbningsprocessen (se figur 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figur 1 

       

5. Utstötning, Uteslutning 

3. Orättvisa, Rättskränkande 

2. Kränkningar, Svek 

1. Konflikter 

4. Visst stöd som ger tillfällig lindring 

Mobbningsprocessen 
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Konflikter är en normal mänsklig företeelse. En relation till en annan person kan inte existera 

utan konflikter. Frågan är hur man hanterar dessa. Meningsskiljaktigheter, inflytande på 

arbetsplatsen, strid om makt och letande av syndabockar förekommer på varje arbetsplats. 

Dessa konflikter löses på olika sätt, och den sociala förmågan hos människor spelar en stor 

roll om hur de löses. Dessa konflikter kan dock leda till kränkningar, svek eller psykiskt våld, 

där en människa dagligen utsätts för allvarlig oetisk kommunikation. Arbetsgivaren har den 

största rollen i hur orättvisor och problem behandlas (Leymann, 1992). Om det är 

arbetsgivaren som är mobbaren så vill helst inte någon av de andra anställda lägga sig i 

eftersom det är chefen som bestämmer, den utsatta kan då känna att alla sviker henne, de 

anställda är rädda för att själva bli uteslutna ur gruppen, den mobbade kan då känna sig helt 

isolerad. Den mobbades hälsa kan lindras genom att få stöd från människor i ens omgivning, 

det kan vara en arbetskamrat eller någon utanför arbetsplatsen. Den mobbade har större chans 

att ta sig ur mobbningsprocessen med hälsan i behåll om hon känner stöd från arbetsplats 

och/eller anhörig (Hallberg & Strandmark, 2004). Hanteras inte problemet på ett bra sätt så 

innebär detta för offret utstötning ur arbetsgruppen eller från arbetsplats. Bristfällig hantering 

vid psykiskt våld på arbetsplats kan innebära t.ex. att åtgärder av problemet skjuts upp, inget 

sker, offret kan därmed sättas i ett långvarigt stresstillstånd. Ledningen håller det 

personaladministrativa hemligt, offret får inte reda på något. Ledningen kan även hantera 

problemet på ett okunnigt sätt, helt oengagerat. (Hallberg & Strandmark, 2004). Med 

utstötning menas att personen som är utsatt för mobbning utesluts från arbetsgruppen, eller 

arbetsplatsen. Det finns olika former av utslagning (utstötning): 

 Inre förvisning innebär en fortsatt anställning men den utsatta tilldelas inga 

arbetsuppgifter, eller diffusa arbetsuppgifter långt under dennes kompetensnivå. 

 Upprepade omplaceringar ofta i samråd med arbetsförmedlingen. Offret kan uppleva 

kränkning och maktövergrepp, då den inte har mycket att säga till om i 

omplaceringarna. 

 Sjukskrivning kan förekomma. Det är under en viss period nödvändigt för vissa på 

läkares rekommendation. På detta sätt bidrar läkaren till utslagning. 

 Sjukpensionering. Det kan gå såpass långt att offret förtidspensioneras och på detta 

sätt avlägsnas från arbetsplatsen (Leymann 1992). 
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Går det så långt som till utslagning av någon form är det svårt att ta sig tillbaka in på 

arbetsmarknaden. Ofta har personer som utsatts för mobbing fått stämpeln 

“samarbetssvårigheter” på sig. För offret kan detta kännas som den slutgiltiga sociala 

utsläckningen (Leymann, 1992). 

 

Mobbning som ett socialt fenomen 

Arbetsgruppen kan ses som en källa till glädje och gemenskap för vissa människor men kan 

likväl skapa konflikter och relationsproblem. I en arbetsgrupp så finns det många olika 

personligheter, som alla har en bakgrund, sitt eget sätt att leva och sitt eget sätt att hantera sina 

angelägenheter. I arbetsgruppen sker ett samspel, ett socialt samspel och ett slags utbyte 

(Hallberg & Strandmark, 2004). 

För att förstå mobbning som en process måste vi studera både den situationsbetingade 

mobbningen men även undersöka den personsbetingade mobbningen som här kan ses som ett 

socialt fenomen. Mobbning måste ses på bakgrund av de olika medverkande, alltså 

egenskaper både hos mobbningsoffret men också hos mobbaren. Det som kan skapa 

konflikter hos mobbningsoffret kan vara beteende, handlingar och personligheter (Einarsen, 

Raknes, Matthieson & Hellesoy, 1998). 

Skam ses som en central del i mobbningen, det är en dynamisk social process som visar en 

persons otillräcklighet och påverkar på sitt sätt ens identitet (Hallberg & Strandmark, 2004). 

Människan är en social varelse som genom integration med andra människor skapar mening i 

livet. Relationer man skapar med andra människor kan också skapa konflikter dem emellan. 

Konflikter i små doser kan vara välgörande för relationen, men många ser ändå konflikter som 

något negativt som skadar gruppen i dess framtida arbete (Hallberg & Strandmark, 2004). 

 

Tidigare forskning     

Vi har använt oss utav tidigare forskning i form av tre vetenskapliga artiklar: Workplace 

bullying in Health Care Affects the Meaning of Work (Macintosh, Wuest, Gray & Cronkhite 

2010), Creating a Culture of Regard: An Antidote for Workplace Bullying (Olender – Russo 

2009), Recognizing and Managing Risks Associated with Workplace Bullying (Query  & 

Hanley 2010). 
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I forskningsartikeln Creating a Culture of Regard ( Olender – Russo 2009) beskrivs och 

förklaras fenomenet mobbning genom att man har studerat sjuksköterskors situation på sitt 

arbete, artikeln beskriver att ett mobbningsbeteende inte är ett isolerat fenomen (Olender- 

Russo, 2009) Vidare nämns artiklar som rapporterats i The New York Times, ”Mobbning på 

arbetsplatsen är förvånansvärt vanligt” (Parker-Pope, 2008 ref i; 2009). I samma artikel fick 

de som resultat att mer än 50 % av sjuksköterskorna rapporterade att de har varit offer för 

mobbning på jobbet, och mer än 90 % uppgav att de hade bevittnat kränkande beteende 

(Parker-Pope, 2008 ref i; 2009). 

Det finns ett nytt intresse för mobbning i en miljö som sjukvården, menar forskarna, man har 

som hopp att bättre förstå detta fenomen och vidare vill forskarna att det ska leda till bättre 

lösningar. Forskarna har tagit sig an uppgiften att förstå mobbning och de vill skapa 

rekommendationer för vidare forskning. Utmaningen som blir för ledarna på arbetsplatsen är 

att bli medvetna om vad mobbning är och vad som kan göras åt det. Vidare i artikeln beskrivs 

hur begreppet mobbning har utvecklats inom historien, från beteenden som innefattar fysiska 

angrepp till mer maskerade relationer mellan individer där man utsätts för negativt beteende 

från en eller flera personer under en längre tid. Dessa upprepade, långsiktiga beteenden kan 

innebära ständig kritik, förtal, beskyllning och social utslagning av kollegor eller från den 

verksamhet man arbetar i, antingen i grupp eller en mot en. Verksamheten kan vara 

informerad om vad som sker men väljer ändå att ignorera frågan. Ett genomgående tema i 

artikeln är också maktfrågan. Bland alla definitioner av begreppet mobbning som görs i 

artikeln så är synen på maktobalansen mellan mobbaren/mobbarna och det riktade offret mest 

intressant att studera. Denna obalans av makt kan relatera till position (t.ex., chef och 

underordnad) i de flesta fall är offret någon som är oförmögen att försvara sig själv. 

Avslutningsvis i artikeln diskuteras chefens roll i mobbningen. Det är chefens roll att utrota 

mobbning på arbetsplatsen. Dessutom måste cheferna målmedvetet visa hänsyn till andra och 

ens arbetare. Faktum är att det är chefens roll att skapa miljöer som fungerar i arbetet. Med 

tanke på den verklighet som är att mobbning ofta sker i den arbetsmiljön som finns på ett 

sjukhus. Den påverkar både den fysiska och psykiska hälsan av sjuksköterskor allvarligt 

(Olender- Russo, 2009). 

 

Artikeln Recognizing and Managing Risks Associated with Workplace Bullying (Hanley & 

Query, 2010) handlar om att identifiera och hantera risker som är förknippade med mobbning 

på arbetsplats. Forskarna menar på att det är svårigheten att definiera exakt vad som utgör 
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mobbning på arbetsplats som bidragit till den bristande uppmärksamhet som denna fråga ges 

av många arbetsgivare. Forskarna menar på att det därför är viktigt för ledningen att ta itu 

med detta sociala problem. 

I artikeln tar man även upp att arbetsmiljön är viktig, den kan vara en bidragande faktor till att 

mobbning på arbetsplatsen sker. Artikeln tar även upp några förslag för att minska mobbning 

på arbetsplatsen, förslag som: om en förändring ska ske på arbetsplatsen så måste alla var med 

på den förändringen för att motverka mobbningen, detta innefattar bl.a. styrelseledamöter, 

ledning, personal och fackföreningar. Det kan även göras anonyma attitydundersökningar 

bland personal. Till sist kan man föra statistik över personalomsättningen, hög omsättning kan 

bidra till oro bland personal. Personalen skall vara medveten om vad som är tillåtet, och det 

ska även finnas en medvetenhet om vart personalen kan vända sig om något sker. Även dessa 

forskare menar på att cheferna, arbetsgivarna har den största rollen i bidragandet av 

motverkning av mobbning på arbetsplats (Hanley & Query, 2010).  

 

I artikeln Workplace bullying in Health Care Affects the Meaning of Work (Macintosh, Wuest, 

Gray & Cronkhite, 2010) har forskarna undersökt hur 21 personer upplever mobbning på 

landsbygden och i en liten stad. De utforskade strategier för att stoppa mobbning som pågick 

på arbetsplatser. I artikeln går forskarna igenom andra författares definition på begreppet 

mobbning. Det har studerats om våld på arbetsplatsen, horisontellt våld och fientlighet mot 

andra människor. I människovårdande yrken är mobbningsantalet högre än på andra 

arbetsplatser. I artikeln beskrivs vidare de olika symptomen som mobbning kan skapa, fysiska 

eller psykiska symptom samt depression för den utsatte. Stress och spänningar är vanliga på 

arbetsplatser där mobbning har förekommit. Ett överraskande resultat som visades i studien 

var att deltagarna genast blev medvetna om att det förekom mobbning på arbetsplatsen. 

Mobbning började ibland i hemlighet, de som blev utsatta för mobbningen utsattes ofta i det 

privata, vilket kan göra det svårt för andra människor runt omkring att bli medvetna om vad 

som skett. Forskarna fick också fram i studien att de som blivit utsatta för mobbning oftast 

inte väljer att lämna arbetsplatsen, eftersom de tyckte om sitt arbete. Studien visade också att 

alla deltagare var överens om att mobbning påverkar ens personlighet, påverkar ens sätt att 

leva och lämnar spår i ens liv även när mobbningen är över. Det påverkar ens självförtroende, 

ens sociala liv och skapar oro (Macintosh, Wuest, Gray & Cronkhite 2010). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att använda oss utav begreppen sociala roller, identitet samt stigmatisering. Dessa 

tre begrepp ska vi sedan bygga samman med vårt resultat för att få fram en intressant analys. 

Identitet 

Föreställning om människors upplevelse av sig själva och andra och den identitet som andra 

ger dem, detta i förhållande till en rad egenskaper som ålder, kön och klass (Brante, Andersen 

& Korsnes, 2001). 

En individs identitet är beroende av andra människor i samhället. De personerna som finns i 

omgivningen blir till sociala objekt för denna person eller grupp, de påverkar inte personen 

direkt men man blir placerad genom intryck som man tillkännager sig själv. Identitet är ett 

socialt objekt för personen själv, men han eller hon har också en identitet i andras ögon.  Det 

innebär också att det är en del av personens tillträde i de sociala relationerna man vill befinna 

sig i (Trost & Levin 2010). 

 

Människan är från födsel till död i samspel med andra människor, dessa påverkar våra tankar 

och värderingar. Men detta ligger även till grund för vår individualitet och frihet. Under 

socialisationen utvecklas en förmåga till självständiga tankar och handlingar kring saker och 

ting, och därmed utvecklas en identitet. Det finns två typer av identitet. Social identitet och 

personlig identitet. Social identitet kännetecknas av hur andra tillskriver en viss egenskap. 

Denna identitet delar in individen i vissa grupper. Till exempel, student, gift, svensk etc. Flera 

egenskaper samtidigt kan känneteckna en social identitet, alltså vara både pappa, tennisspelare 

och ogift. Sociala identiteter kan sammankoppla vissa människor, pga. gemensamma mål, 

värderingar eller erfarenheter. Man kan gå med i olika föreningar som tyder på att man tänker 

likvärdigt, och står för samma saker.  Tvärtom är den personliga identiteten något som skiljer 

personer åt. Den personliga identiteten bygger på den symboliska interaktionismen. 

Omvärldens samspel med individen skapar en uppfattning/upplevelse av individen själv. Ett 

samspel mellan individ och samhälle bidrar till att koppla samman den personliga världen för 

en individ med den offentliga. Individens handlingsförmåga, frihet och valmöjligheter står i 

centrum för formandet av den personliga identiteten (Giddens, 2003). 

 

De beslut vi tar i vardagen, hur vi ska bo, vart vi ska äta, vilka kläder vi tar på oss eller hur vi 

beter oss påverkar hur vi är och vilka vi blir. Den moderna tid vi lever i tvingar oss i stort sett 

att hitta oss själva, och detta på egen hand. genom att vara medvetna i nuet rekonstruerar vi 
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ständigt vår identitet (Giddens, 2003). 

 

 

Sociala roller 

Varje individ har flera olika roller, eller flera positioner. En förälder är inte bara förälder utan 

man är antingen mamma eller pappa. En student är inte bara student utan även man eller 

kvinna. Varje sammanhang innebär flera positioner. En individ har alltid multipla roller, en 

uppsättning roller som är förenade till en sammansättning av en roll. (Trost & Levin 2010). 

 

Sociala roller har sitt ursprung i teaterns värld. Alla individer har olika slags förväntningar på 

sig. En student vet hur man beter sig gentemot lärare osv. Det är förväntningar som styr vad 

en individ gör, med visst status eller viss position. Intrycksstyrning görs omedvetet av 

människor. Med detta menas att ett visst intryck görs hos andra på ett önskvärt sätt. Individer 

är ofta känsliga för hur andra uppfattar dem. Bakre och främre regioner befinner sig en 

individ i dagligen. Den främre regionen kan liknas vid en scen, en formell situation, där 

människor uppför sig civiliserat (Goffman, 2009). 

 

I den bakre regionen förekommer förberedelserna för att “gå upp på scen”, detta kan liknas 

vid bakom kulisserna på en teaterscen, här kan man bete sig på ett sätt som man inte kan göra 

i den främre regionen, här är man avspänd och ventilerar känslor. I den bakre regionen tillåts 

det att vara sig själv, skälla, gapa, sitta som man vill, eller peta näsa, sådant man vill att ingen 

annan ska se. Ett samarbete krävs för att upprätthålla den främre regionen. Politiker i en 

debatt kan hålla sig formella och vara anständiga mot varandra trots att de egentligen inte 

tycker om varandra. Ett par kan uppvisa för andra att de i deras relation har det bra, men 

egentligen har kris “hemma”. Vi påverkas i varje situation vi befinner oss i. Vi antar en roll i 

varje situation och denna måste göras trovärdig av oss själva och våra medspelare (Goffman, 

2009). 

 

 

 Grupptryck 

När en individ möter andra individer i en grupp minskas dennes självständighet och individen 

måste hantera detta. Individen kan förändras av gruppen. Genom stöd, trygghet och samarbete 

kan hon förstoras av gruppen, men hon kan även förminskas, genom t.ex. 
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integritetskränkning. Grupptrycket kan upplevas olika från individ till individ, beroende på de 

sociala vanemönster och värderingar som en person har. Mobbning handlar om ett samspel 

mellan individ och grupp, ett samspel mellan individuella rättigheter och grupptryck. Ett 

negativt grupptryck kan känneteckna mobbning. Vilken roll individen får i den nya gruppen 

bestäms av som tidigare nämnt tidigare värderingar och sociala vanemönster (Persson A, 

2000). 

   

 

Stigmatisering 

Stigmatisering kommer från ordet stigma och är varje egenskap som en individ eller grupp 

besitter och som skiljer dem från majoriteten. Denna person eller grupp betraktas från 

omgivningen med misstänksamhet. ( Giddens, 2003) 

Olika sociala miljöer avgör vilka kategorier av människor man där troligtvis kan stöta på. 

Man vet ungefär vad man kan förvänta sig utan att ens tänka på detta. När en främling dyker 

upp bedömer vi ofta denne direkt efter första anblick, första intrycket formar vi till normativa 

förväntningar, vi ställer dolda krav. Vi är inte medvetna om dessa ställda krav förrän vi kan 

urskilja om dessa krav blir uppfyllda eller inte och först då blir vi medvetna om att vi hade 

vissa föreställningar om hur den här personen skulle vara eller inte vara. När denna främling 

befinner sig i en viss grupp kan det visa sig att han innehar en egenskap som skiljer sig från 

gruppen, denna gör honom olik de andra i gruppen och blir en mindre önskvärd person. I 

medvetandet förflyttas han då från att vara vanlig till att bli en utstött person. Att stämplas på 

sådant sätt innebär ett stigma (Goffman, 2005). 

Det finns tre olika typer av stigmatisering. Den första är kroppsliga missbildningar av olika 

slag. Den andra stigmatiseringen handlar om olika fläckar på den personliga karaktären. Det 

kan handla om viljesvaghet, onaturliga begär eller bristande helighet. Att folk har dessa 

egenskaper har sin grund i dess förflutna och detta har gett prov på psykiska rubbningar, 

homosexualitet, alkoholism, underliga böjelser, arbetslöshet, fängelsevistelse eller radikalt 

politiskt uppträdande. Det tredje stigmat beror på ras, nation och religion (Goffman, 2005).   

Avvikelser och normer är det centrala i stigmatiseringen. Varje människa har sina dolda 

brister och det finns nästan alltid en social situation där dessa brister får en betydelse och kan 

ge upphov till skamsenhet. Detta skulle kunna ge en förståelse hos alla människor till sådana 

uppenbart stigmatiserade människor (här menas sådana som bär sin stigmatisering öppet och 
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visar den tydligt, exempelvis en krympling), men det händer sällan att denna förståelse visar 

sig. I alla sociala situationer finns det normativa regler, osynliga sådana, bryter någon mot 

dessa så försöker man reparera skadan. Att följa en viss norm handlar inte bara om viljan att 

göra det utan det är en fråga om individens livsomständighet, det är en fråga om 

överensstämmelse inte om att ”rätta sig”. 

”Endast om man utgår ifrån att individen bör ”veta sin plats”, kan man påvisa 

något avsiktligthandlande från individens sida som fullt ut svarar mot hans sociala 

villkor” (Goffman, 2005: 133.). 

Ett samhälle har vissa egenskaper på en individ för vad som är anständigt (t.ex. heterosexuell, 

arbetande, utbildad och gift, exempel från ett amerikanskt samhälle), tillfaller inte någon av 

dessa egenskaper en individ i det samhälle kan denne känna sig ofullständig, ovärdig och 

underlägsen. Detta kan ha en inverkan hur vi behandlar människor utifrån deras egenskaper 

(Goffman 2005). 

Ett annat exempel på en avvikare är den inomgruppsliga avvikaren. Detta kan vara en som 

avviker med utseende (exempelvis den tjocka pojken i grabbgänget), det kan vara den som i 

gruppen spelar clownen som alla har roligt åt, eller fyllgubben i småstaden som alla vet vem 

han är. Denna fungerar som maskot i gruppen, fast han är en medlem, denne får inte den fulla 

respekten av de andra i gruppen, ofta är uppmärksamheten kring denna medlem stor, men han 

berövas rangen av deltagare (Goffman, 2005).  

 

Social uteslutning 

Begreppet social uteslutning handlar om hur man som individ kan uteslutas från att delta i 

samhället, detta kan ske på olika sätt. Underklass kan vara ett annat ord för social uteslutning, 

för att integrering ska ske i samhället ska en individ ha möjlighet att på egen hand försörja sig 

själv men även ha tillgång till försäkringar och liknande. Denne ska också vara delaktig och 

använda skolor och sjukhus, etc., dessa institutioner skapar en slags gemenskap i samhället. 

För att beskriva social uteslutning kan detta delas upp i tre olika grupper, Ekonomisk 

uteslutning, Politisk uteslutning och Social uteslutning. (Giddens, 2003) 

I vårt val av uppsatsämne så passar begreppet social uteslutning bäst in. En uteslutning som 

upplevs i det sociala livet kan innebära ett svagt socialt nätverk, som i sin tur kan leda till 

isolering från andra grupper i samhället, men det kan också vara av eget val man blir 

utestängd.   
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4. Metod 

Val av metod 

Nedan kommer vi att gå igenom för vad kvalitativ metod innebär. Det är den metod vi anser 

är den bästa att använda oss av för vår studie att få svar på de frågor vi ställer oss. 

 

 

Kvalitativ metod 

Vi har använt oss utav kvalitativ forskning för att förstå vårt ämne ur den intervjuades egna 

perspektiv (Kvale, 1997). Vi ville ha den emotionella upplevelsen, detta genom samtal med 

människor som varit utsatta för vuxenmobbning. Genom samtalen fick vi veta något om vad 

de hade för erfarenheter, känslor och förhoppningar. Den kvalitativa forskningen måste ändå 

innehålla en struktur och ett syfte så att det inte endast blir ett vardagligt samtal(Kvale, 1997). 

Vi valde att använda ett fåtal respondenter i och med att vi ville se om det finns ett mönster i 

deras upplevelser, vi antog att det skulle vara lättare att utläsa om vi hade ett lågt antal 

respondenter. Vi har att använt oss utav begrepp så som identitet, sociala roller och 

stigmatisering. Vi kände att det skulle vara svårt att få förklarat dessa begrepp genom enkäter. 

En av oss verkade som observatör under intervjuerna därmed antecknades kroppsspråk och 

känslor som kom i uttryck. Detta för att vi lättare skulle kunna tolka svaren respondenterna 

gav.  

 

 

Kvalitativa intervjuer 

Vi har gjort sex stycken personliga intervjuer. Den kvalitativa intervjun är teknisk sett 

halvstrukturerad det vill säga att den är som ett samtal istället för ett frågeformulär som man 

följer strängt (Kvale, 1997). Vi lät respondenten tala relativt fritt, utifrån vissa teman vi hade 

som underlag, en så kallad intervjuguide(Se bilaga 1). Intervjuguiden hjälpte oss att hålla reda 

på ordningen, hur intervjun skulle fortlöpa. Våra teman var forskningsfrågor men i intervjun 

presenterades frågorna som så enkla som möjligt, en forskningsfråga kunde t.ex. bli tre 

intervjufrågor. Den stora fördelen med kvalitativa intervjuer var just att den kan kunde så pass 

öppen. Om antalet intervjuer hade varit för stora eller för många skulle det inte gå att göra 

några direkt djupgående tolkningar av dessa (Kvale, 1997). Vi såg även risken med att arbeta 

kvalitativ eftersom våra ”jag” oundvikligen kunde bli en viktig del i analysen. Vi skulle kunna 
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arbeta på ett opartiskt sätt, men vi har varit medvetna om riskerna att våra fördomar kunnat 

falla in (Denscombe, 2000). 

 

 

Intervjuguide 

Intervjuguiden var uppbyggd efter olika teman så som bakgrund, med frågor som handlar om 

vad respondenten hade för anställning under mobbningsperioden etc. Mobbningen som 

behandlade själva mobbningsperioden. Slutligen konsekvenser där respondenten beskrev sitt 

liv efter han/hon blivit utsatt, fortsättningen i arbetslivet och det sociala/privata livet. Dessa 

teman behandlas även vidare i presentation av resultat analys, detta för att hålla en röd tråd.. 

Intervjuguide finns som bilaga 1. 

 

Hermeneutik 

Hermeneutiken går ut på att förstå och inte bara begripa intellektuellt, vi förstår andra 

människor för att vi själva är människor och kan därför sätta oss in i hur andra människor 

tänker och känner. Vi kan sätta oss in i en annan människas situation och då förstå hur det 

skulle kunna vara om vi var i samma situation (Thurén, 2007). Våra intervjuer bestod av 

respondenternas berättelse samt känslor kring situationen, vi behövde alltså sätta oss in i 

situationen och tolka intervjupersonens känslor, därför har vi använt oss utav ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. 

 

Förförståelse 

Ingen av oss forskare har blivit utsatt för mobbning, därför har vi haft svårt att sätta oss in i 

rollen som mobbad. Det var våra värderingar och fördomar som skapade vår förförståelse. 

Fördomar utvecklas till verklig förståelse med hjälp av vår egen förförståelse (Thurén, 2007). 

”Men poängen är inte att det är fel att ha förförståelse. Poängen är att vi inte kan förstå något 

över huvudtaget utan förförståelse” (Thurén, 2007: 60). 

Vi är därför medvetna om olika fördomar, och diskuterade därför först igenom med varandra 

vad vi hade för olika fördomar kring ämnet och dessutom om vi varit med om liknande 

situation osv. På så sätt blev vi medvetna om vår egen förförståelse.  
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Reliabilitet och validitet 

Att undersöka det man undersökt och ingenting annat är validitet (Thurén, 2007). Validitet 

menas att data och metoder är riktiga, alltså att data kan reflektera verkligheten och sanningen 

och täcker de avgörande frågorna (Denscombe, 2000). Att validera är att kontrollera, att vara 

kritisk i sin analys och att ifrågasätta vad, varför och hur, i förhållande till syftet (Kvale, 

1997). Reliabilitet är med andra ord tillförlitlighet, trovärdighet och pålitlighet. Genom 

fältanteckningar och intervjuer skapas en tillförlitlighet. Vem som helst ska kunna göra om 

studien och få samma resultat (Kvale, 1997). 

 

 

Etik 

Alla respondenter i vår studie är anonyma, inga privata data skrivs ut, detta genom att 

använda oss utav fingerade namn, vi har inte skrivit ut något, som på något sätt kunnat 

identifiera respondenten i fråga. Vi som forskare har haft en moralisk roll, vilket omfattar den 

känsla vi har haft för hur vi agerar i en viss situation, att känna ett ansvar, och förmedla detta 

så att intervjupersonen kunnat känna sig trygga att förmedla saker om sig själva (Kvale, 

1997). Vi har varit medvetna om att vårt ämne kan vara känsligt och därför har vi varit 

försiktiga med att inte gå på för hårt, utan låtit den intervjuade tala fritt och öppet. ’ 

Alla intervjuade har varit över 18 år, då vi först tyckte att det var oetiskt att intervjua individer 

under 18 år men också för att det vi valde att inrikta oss på var mobbning på arbetsplats och 

det är ovanligt att ha fast jobb innan man fyllt 18 år. 

 

Tillvägagångssätt 

 

Urval 

Vi har intervjuat sex personer, alla intervjuer har skett genom personliga möten med 

personen. Vi har valt personer med olika erfarenheter av mobbning, för några av dem har 

mobbningen ägt rum nyligen medans den för andra har utspelat för många år sen. Allt för att 

få en så pass bred syn på det som möjligt. Vi har fått tag på våra respondenter genom att 

använda oss utav snöbollseffekten, alltså bekantas bekanta har ställt upp, genom att vända oss 
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till familj och respektive arbetsplats och fråga om de känner någon som de vet blivit utsatt för 

mobbning. Vi fick verkligen leta och söka ordentligt, eftersom vi är medvetna om att 

mobbning är ett tabuämne, människor vill inte identifiera sig med det. Vi tror att människor 

inte vågar kliva fram. Vi har alltså inte valt att inte intervjua vänner för att vi inte ville att 

intervjun skulle bli personlig utan för att vi ville ha ett objektivt synsätt.  

 

Intervjusituation 

Intervjuerna har skett på ställen som respondenten valt själv, t ex stadsbiblioteket eller på 

plats hemma hos respondenten själv. Allt för att de skulle känna sig så säkra och trygga som 

möjligt. Innan intervjuerna har startat har vi berättat om vårt syfte, detta för att respondenterna 

skall få en inblick i vad uppsatsen handlar om. Intervjuerna bandades även och en av oss 

observerade samt tog fältanteckningar. Fältanteckningar kan innehålla information om lokalen 

vi befann oss i och hur stämningen var bland oss (Denscombe, 2000). Att vi skulle spela in 

och föra anteckningar det fick respondenterna veta och godkänna. Varje intervju varade 

mellan 20-50 minuter. 

Bearbetning av empiri 

Efter att intervjun var gjord transkriberade vi varje intervju direkt för att det skulle vara så 

färskt som möjligt i minnet. Vi skrev ut alla och läste igenom, försökte hitta en röd tråd 

genom alla intervjuer som vi kunde använda. Begrepp och liknande som var relevanta för oss 

och som passar ihop med teorierna har vi använt oss utav. 

 

 

5. Resultat 

 Sammanfattning Intervjuer 

I intervjuerna har vi använt oss utav termen mobbning som ett helhetsbegrepp för den 

utsatthet som respondenten varit med om. Detta kan innefatta t.ex. psykiskt våld, utfrysning 

eller orättvis behandling. Alla namn är fiktiva. 

Anita: ca 45 år. Arbetar inom vården 

Karin: ca 30 år. Arbetar inom handel 

Kerstin: ca 60 år. Arbetar inom vården  

Sebastian: ca 25 år. Arbetar inom handel 
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Johanna: ca 25 år. Arbetar inom skola 

Sofia: ca 25 år. Arbetar inom barnomsorgen 

Respondenterna 

Sex stycken intervjuer har ägt rum. Av dessa sex respondenter så är fem kvinnor och en man. 

Respondenterna är emellan 25-60 år och lever i olika kommuner i Sverige. Några av dessa var 

butiksbiträden under mobbningsperioden och några jobbar inom vård eller skola. Ledningen 

på arbetsplatsen bestod av butikschefer eller enhetschefer. Majoriteten av respondenterna var 

anställda ca 2 år på arbetsplatsen. Några hade vikariat som bestod av ca ett år.  

Hur utvecklades mobbningen 

Många av respondenterna var nya på den arbetsplats där mobbningen ägde rum. Karin menar 

att när hon var ny så kunde hon inget om arbetet, hon kände sig därför i underläge. För alla 

började trakasserierna av en person på arbetsplatsen. I Karin, Anita och Sebastians fall var det 

chefen som var mobbaren. 

”Det började med att chefen var elak mot mig, hon fällde kommentarer, svårt att 

beskriva i ord men man märkte att hon såg liksom ner på en. …Hon gillade att ha 

makten. Hon utsåg de svaga på arbetsplatsen.” - Karin  

I och med att Karin var ny på arbetsplatsen kände hon sig svagare och tyckte att chefen 

utnyttjade detta. Resterande respondenter var utsatta för mobbning från 

arbetskamrat/arbetskamrater. Flertalet menar att det började med sarkastiska 

kommentarer, där det anmärktes på hur de utförde sina arbetsuppgifter eller hur man var 

som person. Sebastian gav ett exempel där chefen uttryckte på ett elakt och hånfullt sätt 

hur han plockade sina ögonbryn och där märkte Sebastian direkt att det inte var på ett 

skämtsamt sätt. Johanna berättar om en situation där hon blev ordentligt påhoppad av en 

arbetskamrat som började skrika på henne inför barn och personal, hon hotade även att 

skriva till alla föräldrar vad Johanna hade gjort. Johanna kände sig väldigt nedvärderad 

då hon blev utskälld inför alla. All mobbning som skedde växte fram. Majoriteten av 

respondenterna tycker sig kunna se en bidragande orsak till varför just dem blev utsatta 

för mobbningen. 

”Jag förstår att de pratar, jag är inte rädd att tycka till. Jag är frispråkig och säger 

vad jag tycker och det tror jag att de kan uppfatta som ett hot som inte ska finnas.” 

- Kerstin  
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Kerstin tyckte att det handlade om att hon sa ifrån. Även i andra respondenters fall 

handlade det om att de hade starka åsikter, hög utbildning och erfarenhet, samt att de 

kom med nya idéer. När de började sin anställning så var de väldigt starka individer på 

olika sätt. Respondenterna tror att det kan sticka i folks ögon att de inte smälte in i 

gruppen direkt. 

Mobbningsperioden 

Alla respondenter har blivit utsatta för verbal mobbning, så som personliga påhopp, 

skitsnack, nedvärderande kommentarer, en ignorans av idéer och nytänk som 

respondenten ville tillföra arbetsplatsen. Både Anita och Johanna är personer som gärna 

vill komma med nya idéer och förslag, de är inte rädda för att säga emot. Detta gjorde 

att de av ledning och arbetskamrater uppfattades som besvärliga med 

samarbetssvårigheter. Sofia däremot upplevde på sin arbetsplats att hon blev väldigt 

kontrollerad av en arbetskamrat. Denne bevakade hennes lektioner och hur hon utförde 

sina arbetsuppgifter. Karin kände att hennes chef såg ner på henne för att hon hade en 

okunskap i arbetet och till en början var osäker på sina arbetsuppgifter. Karin kände att 

chefen såg ned på de som var svaga och tryckte ner dessa ännu mer.  

Sociala roller 

Många kom som nya till arbetsplatsen där mobbningen senare utspelade sig. Dessa 

menar att man som ny antar en viss roll, vissa sa emot och smälte inte in i gruppen, 

några var osäkra eftersom de inte hade någon kunskap i det nya arbetet. Alla är eniga 

om att efter ett tag på den nya arbetsplatsen så förändras rollen, man kommer in i 

arbetsrollen och blir därmed automatiskt säkrare,  men vissa antar en roll som blir ännu 

mer underlägsen. I Karins fall blev hon säkrare. 

”…när jag kände att jag fick stöttning från min arbetskamrater och förstod 

att det inte bara var mig hon var sådan mot. Då blev jag mer, jag skulle 

inte kalla det tolerant men det kändes som om jag slutade ta den skiten 

liksom och till slut började jag säga emot henne.” – Karin 

Meningarna går isär lite bland respondenterna, vissa menar som Karin, att man vågade 

säga ifrån mer, medan vissa blev mer och mer nedtryckta och det blev motsatt effekt. 

Anita kände att hon antog en roll där andra på arbetsplatsen kom till henne och sa om de 

tyckte något var fel, detta för att de visste att Anita vågade säga ifrån. Men när Anita väl 
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sa ifrån till ledningen var det ingen som stod bakom och backade upp. Detta blev man 

svag av. 

Stöttning 

Alla respondenter upplevde att de var ensamma om att bli utsatta för mobbningen i 

början av mobbningsperioden. Enligt respondenterna så kom stöttningen från olika håll. 

Vissa fick stöttning från arbetskamrater, Karin kände stort stöd från de andra i 

personalen eftersom hon förstod att flertalet av personalen hade vart utsatta för samma 

sak när de först började sin anställning, så dessa blev som en trygghet för Karin. 

”Hade i alla fall en kollega som hjälpte mig under denna tid, hon försökte 

också att prata med dem och var på min sida.” - Kerstin 

Kerstin kände alltså stöttning från en kollega. Likaså kände Anita, i detta fall fick hon 

också reda på att andra inom personalen också varit utsatta för samma mobbning och 

stöttade varandra där också.  Sebastian däremot kände sig sviken av alla, han fick sitt 

stöd av sina närmaste utanför arbetet.  De som har nämnt att de fick stöttning av andra 

säger att stöttningen har en stor del i att de klarade sig igenom den här perioden.   

Vem bär ansvaret 

Sebastian menade att alla bar ansvaret. 

” Alla till och med jag själv. Jag sa ju liksom aldrig riktigt ifrån så jag bär 

också ett ansvar. De som inte sa något bär ansvar.” – Sebastian 

Sebastian tyckte att det är allas ansvar att någon blir mobbad, står man tyst och ser på är 

man mobbare. Här var alla respondenter eniga. Alla som inte säger något har ett ansvar. 

Den som skiljer sig är Sofia som lägger hela ansvaret på den man som utsatte henne för 

mobbningen. Hon anser att allt är hans fel för att han har arbetat så pass mycket längre 

än henne på arbetsplatsen och att han var äldre än henne.  

Många av respondenterna tycker att det är chefen som bär det största ansvaret.  Flertalet 

menar att det är svårt att sätta emot chefen. I vissa fall har det varit så att det är chefen 

som har varit mobbaren. Kerstin tycker också att det beror på vilken slags chef man har, 

i hennes historia tyckte chefen att de var vuxna människor som kunde lösa det själva 

men Kerstin tycker att det kan vara svårt att lösa problemet själva och att det då kan 

vara bra med en chef som går emellan och hjälper till.  
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Johanna var en av dem som försökte att få hjälp av sin chef men det var så svårt att bli 

tagen på allvar hos chefen. Chefen påpekade att hela situationen var Johannas fel för att 

hon inte kunde samarbeta med de andra. Anita prövade att söka hjälp hos facket men 

fick ingen respons och hon kände att de fackliga inte längre har någon styrka i att lösa 

sådana här problem.  

Även fast många av respondenterna kände stöttning från andra arbetskamrater så var det 

inte många av dessa vågade stå upp emot chefen utan fegade ur när det väl kom till 

kritan. Som i Karins fall. 

”Sedan så var det några personer som var lite fjäskiga mot chefen. Ah men du vet, 

så är det alltid. Man vill vara på god fot med chefen. Och så var det ju egentligen 

med dem som jag tyckte stöttade mig också.” – Karin  

Karin menar så som många andra av respondenterna att det var känsligt att gå emot 

chefen, alla vill vara på god fot med chefen.  

Avslut 

Bara en av respondenterna jobbar kvar på den arbetsplats där mobbningen utspelade sig. 

Resterande sade upp sig eller fick/ville inte förlänga sitt vikariat.  

Anita ville driva sitt ärende till rättssak, men detta var ingen idé kände hon. Hon sa upp 

sig och när hon gjorde det blev hon erbjuden en summa pengar för att ”gå i tystnad”. 

Hon nämner att hon kände att hon kunde fått mer pengar egentligen, bara hon var tyst 

och lämnade arbetsplatsen i lugn och ro, det var deras sätt att lösa det, menar Anita. Hon 

kände dock att hon fick någon slags upprättelse i och med detta erbjudande, då förstod 

hon att det var något som var fel, att hon antagligen blivit utsatt för mobbning.  

Karin förstod som tidigare nämnt att andra på arbetsplatsen också blivit utsatta för 

samma sak av chefen, därigenom ändrade hon attityd gentemot chefen och fick på så 

sätt ett slags avslut på mobbningen, hon märkte en förändring från chefen, då hon 

började säga ifrån mer.  

Konsekvenser 

Alla respondenter menar att mobbningen har påverkat dem i livet på ett eller annat sätt. 

Både i arbetslivet och privat. 
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”För jag gick ju ner i en depression alltså. Tappade totalt initiativförmågan 

och orkade ingenting. Utslagen totalt.” –Anita 

 

Anita talar mycket om konsekvenserna som skapas av mobbning, detta har gjort avtryck 

i hennes liv och menar att det nog är så för de flesta som blir utsatta för mobbning av 

någon form. 

-  I arbetslivet 

De flesta har tagit med sig en förändrad attityd in på följande arbetsplats efter 

mobbningsperioden. Anita och Johanna nämner att de är mer försiktiga i sitt sätt att vara 

mot andra. De är starka i sina åsikter och kommer fortfarande med egna idéer men trots 

detta är de mer återhållsamma i sitt sätt att uttrycka detta. Anita är även noggrann med 

att känna efter hur hon mår.  

”Jo jag har lärt mig att man inte ska stanna kvar för länge om man känner 

att situationen inte fungerar. Jag är inte så naiv längre. Förr trodde jag att 

det där måste man kunna lösa, men så enkelt är det inte och hur länge 

orkar man vara kvar och kämpa för någonting man tror på, var går 

gränsen? – Anita 

Anita har blivit mer självkritisk. Hon vill inte betala ett så högt pris som hon gjorde, hon 

ställer sig frågan om det är värt att starta sådana ”krig” som resultera i att bli utsatt för 

det hon blev. Hon menar att det är synd att känna av de här spåren av det som hände, för 

då blir hon en sådan som står tyst, vilket hon har svårt för som person. Saker som 

påminner om mobbningsperioden på det nya arbetet gör att hon blir mer känslig och tar 

åt sig mer, hon menar att hon inte tål lika mycket som hon gjorde då. Anita kunde inte 

ens åka till kommunen där hon då jobbade på flera månader. Än idag så påminns hon 

om situationen då hon åker till den kommunen. 

Karin flyttade till en annan stad och fick jobb inom samma butikskedja. Hon kände på 

den nya arbetsplatsen att chefen hade samma drag som den förra. Hon kände direkt att 

hon inte ville visa sig svag och hamna i underläge gentemot denne, så vad hon har tagit 

med sig är att hon står på sig och inte vill visa sig svag för någon, för att hon är rädd att 

hamna i samma situation igen.  
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Sebastian kontaktade inte facket under denna period, han ville at sig ur situationen själv. 

Han tror att hans homosexualitet kan vara en stark bidragande orsak till mobbningen. 

Han var annorlunda och det skapade en osäkerhet hos de andra, men han känner ändå 

idag att det inte var honom det var fel på. Sebastian tycker sig ha blivit starkare av detta. 

Sofia börjar med att berätta att det inte har påverkat henne speciellt mycket, men sedan 

kommer det fram att hon antagligen hade varit kvar på arbetsplatsen om inte den man 

hon blev utsatt av hade jobbat där. På hennes nya jobb är hon glad över att det inte finns 

någon som han där.   

- Socialt 

Vissa menar att privat har inte mobbningsperioden påverkat dem nämnvärt. Men vissa 

har ändå tagit med sig saker från denna tid även i privatlivet. 

Anita har tagit med sig den egenskapen att hon vill lösa missförstånd direkt om det blir 

sådana. Hon ställer följdfrågor snabbare för att slippa missförstånd. Anita snackar inte 

bakom ryggen på andra, hon vill vara rak och reda ut saker direkt. 

Karin undviker personen i sitt privatliv som har samma egenskaper som sin förra chef. 

Besserwissrar och översittarfolk är inget hon vill beblanda sig med idag. Det har hon 

tagit med sig.  

Sebastian känner en oerhörd tacksamhet till sina nära och kära för att de ställde upp så 

under mobbningsperioden.  

”Man blir märkt för livet på ett sätt, att man genomgått detta är både positivt och 

negativt.” – Sebastian.  

Precis som Anita tidigare nämnde så menar även Sebastian att mobbningen satt en stark 

prägel på hans fortsatta liv. 

Vad kan motverka 

Som tidigare nämnt lägger många det yttersta ansvaret på chefen. Många nämner att det 

är viktigt hur en chef är mot personalen. Det är viktigt att en chef innehar vissa 

egenskaper. Sebastian, Anita och lägger fram vikten av en pedagogisk chef, det är 

viktigt att chefen enar arbetsteamet så man arbetar tillsammans och inte individuellt mot 

varandra. I Karin, Anita och Sebastians fall var det chefen som var den som mobbade, 

detta påverkade hela arbetsteamet. Alla tre menar att det är viktigt att gå ihop som grupp 
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och säga ifrån om det är något som är fel, det är viktigt att alla står upp för varandra. I 

dessa respondenters fall var även chefen anställd av någon annan, detta är det viktigt att 

komma ihåg menar de. Karin ville ha bort chefen från arbetsplatsen, eller i alla fall ha 

en förändring från dennes sida. 

”Men då gäller det ju att alla går ihop så att inte bara en röst hörs utan allas för att 

det skall ske någon förändring” – Karin.  

Är det då fler som är utsatta så kan det hjälpa att man går ihop och säger ifrån till den 

ledning som finns på respektive arbetsplats, menar Karin. 

 

Johanna ger som förslag att det kunde hjälpt med ett medarbetarsamtal. Chefen på 

arbetsplatsen var medveten om vad som hände, och därför tycker hon att chefen skulle 

ha ett individuellt samtal med henne och rett ut vad som skedde på arbetsplatsen. Sofia 

instämmer i att det är viktigt med medarbetarsamtal. Hon nämner även att det kändes 

som att chefen inte brydde sig tillräckligt för att lägga energi på att reda ut problemen. 

Sebastian ser mer långsiktigt på det hela, han tror att en punkt på varje personalmöte 

borde handla om ”stämningen på jobbet”, en punkt där man pratar om det har uppstått 

några problem personalen emellan och försöker lösa dessa.  

Anita tar upp problemet med facket, och att man borde ta mer hjälp av dem. Facket slåss 

bara för sina medlemmar. Det blir ett problem för dem som inte valt att engagera sig i 

facket, alla måste kunna känna trygghet någonstans. Karin håller med om problemet att 

alla inte är engagerade i facket och därmed inte har någonstans att söka sig när de väl 

behöver hjälp. Kerstin menar att alla tänker mycket på sig själva. 

 ”Människor tänker som i jantelagen, sköt er själv och skit i andra. Men de 

fungerar ju inte. Mobbning uppstår och vi måste göra något åt det. Man måste låta 

alla vara som dem är.” – Kerstin. 

Kerstin tar upp mobbning som ett konsekvent problem, och att vi måste göra nåtgo åt 

det ihop. Anita tror att samhället idag har ett hårdare klimat, med detta menar hon att 

folk är rädda om sitt jobb och därför inte vågar sätta sig upp och säga ifrån till cheferna. 

Många sade till henne i efterhand att det var bra att hon sa ifrån men att de inte vågade 

stötta henne för att de har hus och familj och var rädda om sitt eget. Det är inte lika lätt 

idag att byta eller hitta nytt jobb.  
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6. Analys 

I vår analys kommer vi att utgå ifrån våra teoretiska utgångspunkter som är Identitet, 

Sociala roller och Stigmatisering. Vi följer en röd tråd och ser utvecklingen som blir av 

det sociala fenomenet mobbning.  

Identitet 

När en person tillträder en ny arbetsplats så blir det samtidigt ett tillträde in i en social relation 

som skapas tillsammans med nya arbetskamrater och ny chef (Trost & Levin, 2010). De flesta 

av våra respondenter började på ett nytt arbete och därmed utvecklades nya relationer till 

sedan tidigare obekanta människor. Ens identitet utvecklas konstant i interaktionen med andra 

människor och en identitet är ett objekt för personen själv, men i andras ögon har denne också 

en identitet som kan skilja sig mot sin egen uppfattning (Trost & Levin, 2010). Ett tydligt 

exempel i vårt resultat är de två äldre kvinnorna Anita och Kerstin som beskriver sig själva 

som starka individer med erfarenhet, som står för sina åsikter och inte är rädda att säga ifrån. 

De har själva insett att detta kan sticka i andras ögon och att de kan uppfattas som besvärliga 

för att de gärna vill ha sina åsikter hörda. Detta kallas social identitet, alltså när andra 

tillskriver oss en viss egenskap. Här kan också flera egenskaper samtidigt beskriva en social 

identitet och vissa egenskaper kan sammankoppla individer p.g.a. samma värderingar, 

gemensamma mål eller liknande. Den personliga identiteten däremot skiljer människor åt. 

Den handlar om hur vi sammanför vår personliga värld med den offentliga verkligheten, här 

står individens handlingsförmåga, frihet och valmöjligheter i centrum (Giddens, 2003). Som 

tidigare nämnt hade några av våra respondenter väldigt starka åsikter och var inte rädda att 

uttrycka dessa. Identiteterna på arbetsplatsen kan då gå isär så pass att de inte matchar och 

istället för att sammankoppla identiteter så blev det motsatt effekt. Samma situation var det 

för Johanna som hade en gedigen akademisk utbildning när hon kom till sin nya arbetsplats, 

där en man utsatte henne för mobbning eftersom deras identiteter skilde sig på så sätt. 

Avslutningsvis så påverkar vårt sätt att vara, hur vi klär oss och hur vi beter oss vår identitet 

(Giddens, 2003). Sebastian berättar om att han är ganska fåfäng och hans yttre påverkade hur 

han uppfattades på sin arbetsplats och det väckte en viss osäkerhet hos andra, hans identitet 

var annorlunda gentemot de andra. Identiteten rekonstrueras hela tiden i och med de nya 

människor vi möter och de olika arenor vi intar. Vi antar vissa roller beroende på vilken 

situation vi hamnar i och vilka personer vi möter i vår vardag. 
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Sociala roller 

Vi intar alltid olika roller beroende av vilken situation man befinner sig i. I hemmet har en 

person en roll och man har en annan på arbetsplatsen. Vi vet ungefär hur vi ska bete oss i 

olika situationer, exempelvis lärare student, studenten skall lyssna till läraren och intar då en 

underordnad roll. Samma gällande anställd mot chef. Den anställde intar också där en 

underordnad roll. En individ förväntas omedvetet inta en viss roll, en individ är ofta känslig 

för hur andra uppfattar dem. (Goffman, 2009). När Karin började på sin nya arbetsplats kände 

hon av alla intryck och satte sig direkt i underläge mot sin chef. På Johannas arbetsplats så 

satte sig en man i en överlägsen position mot henne direkt, han tyckte att han visste bäst och 

hon föll automatiskt in i den underlägsna rollen. Sebastian intog till en början en 

försvarsposition mot de andra på arbetsplatsen men kände ganska direkt en överlägsen attityd 

från chefen och även senare från övriga på arbetsplatsen att de var på chefens sida, han 

började då ifrågasätta sig själv och ändrade sin egen roll gentemot de andra, därmed intog han 

rollen som underordnad för ett tag.  

Grupptrycket spelar en central roll hur en individ kan förändras av en grupp, antingen 

förstoras genom trygghet etc. eller förminskas genom integritetskränkning. Mobbning kan 

kännetecknas av ett negativt grupptryck, mobbning är ett samspel mellan individ och grupp, 

individuella rättigheter och grupptryck (Persson, 2000). I många av respondenternas historia 

så är det ganska tydligt hur grupptrycket styr mobbningen. Ett negativt grupptryck är alltså 

när gruppen kränker individens integritet och detta har inträffat i nästan alla av fallen. 

Sebastian, Sofia och Karin nämner att inga på arbetsplatsen sa ifrån utan stod antingen tysta 

eller gick ihop sig mot den utsatta. Kerstin och Anita berättar att ingen i gruppen backade upp 

dem.  

Bakre och främre regionen kan beskrivas som en teaterscen. Bakom scenen kan man vara sig 

själv, säga vad man vill etc. I den främre regionen som kännetecknas av scenen uppvisar man 

ett gott framförande och är anständig för att inte göra någon upprörd eller dylikt (Goffman, 

2009). Detta kan liknas vid alla arbetsplatser där främre regionen speglar chefen eller 

ledningen och bakre regionen speglar de anställda. I Anita och Kerstins fall var det mycket 

prat i den bakre regionen om förändringar de ville skulle ske på arbetsplatsen och alla var 

överens om att de skulle framföra detta i den främre regionen. Men när det väl kom till kritan 

så stod de själva på ”scenen” utan uppbackning av sina arbetskamrater som fortfarande höll 

sig i den bakre regionen.  
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Karin upptäckte den bakre regionen efter en tid på arbetsplatsen då hon förstod att hon inte 

var den enda som hade den uppfattning om chefen som hon själv hade. 

Incidenten, som Sofia berättar om, då kollegan skällde ut henne inför barn och personal är ett 

annat exempel. Sofia tyckte att denna diskussion borde ägt rum i den bakre regionen 

förslagsvis personalrummet.   

Efter att ha varit på arbetsplatsen ett tag så tycker flera av respondenterna att de successivt 

ändrar sin roll de har gentemot andra. Karin beskriver att hon vågade säga ifrån mer mot 

chefen då hon kände stöd från resterande grupp. Vissa av respondenterna kände sig säkrare då 

de kommit in i arbetsrollen bättre. Vissa kände sig mer nedtryckta än innan, att mobbningen 

eskalerade. De som kände sig starkare blev svagare och tvärtom. 

Som tidigare nämnt antar vi en roll i varje ny situation som till slut blir vår verklighet 

(Goffman, 2009). Vi som forskare ser genom vårt resultat att rollen kan påverkas negativt 

eller positivt. Hälften av våra respondenter påverkades positivt av mobbningen och efter ett 

tag blev de i sin roll säkrare och vågade säga ifrån mer, Karin berättar att hon blev på ett sätt 

immun mot de elakheter chefen försökte utsätta henne för. Tvärtom blev vissa av våra 

respondenter negativt påverkade i sin roll på arbetsplatsen, de som från början var starka i 

sina åsikter tystades ned, och intog en roll som den osäkra, de började ifrågasätta sig själva 

om det var dem det var fel på. 

Detta blev även påtagligt i det privata livet. Här är de flesta överens om att det har påverkat 

dem nämnvärt. Karin som ovan nämner att hon vågade säga emot mer mot chefen och inte tig 

mer elakheter, väljer automatiskt bort personer i hennes privatliv som har samma egenskaper 

som chefen har idag. Så att rollen förändras under en mobbningsperiod är nästan alla överens 

om, både i arbetslivet och privat. 

Stigmatisering 

Stigmatisering är en egenskap som en individ eller grupp besitter och som skiljer dem från 

majoriteten och på så sätt kan betraktas med misstänksamhet och bli utestängda från gruppen 

eller samhället (Giddens, 2003). En individ befinner sig i olika sociala miljöer varje dag, det 

kan vara hemma, arbete, skola och affärer etc. dessa miljöer avgör vilken kategori av 

människor man kan stöta på. I många av respondenternas fall fanns det egenskaper som de 

själva erhöll som kunde uppfattas som provocerande. De flesta av respondenterna var nya på 

arbetsplatsen och alltså främlingar i en ny grupp. Som ny på arbetsplatsen så skapas det vissa 
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förväntningar på denne. Skiljer sig främlingen för mycket från gruppen blir detta en mindre 

önskvärd egenskap (Goffman, 2005) Som tidigare nämnt så hade flertalet av respondenterna 

väldigt starka personligheter i form av erfarenhet och starka viljor, Anita beskriver sig själv 

som ingen ”Jasägare”, hon sa gärna ifrån i olika situationer och uppfattades därför som 

besvärlig. Sofia kom ofta med nya idéer och ville på så sätt påverka och förändra på 

arbetsplatsen och skapade på så sätt irritation hos de andra i personalen. De normativa 

förväntningarna på dem uppfylldes alltså inte. Avvikelser och normer är centralt i 

stigmatisering(Goffman, 2005). Sebastian är öppet homosexuell och enligt honom själv tyckte 

han att det skapade stor osäkerhet hos de andra på arbetsplatsen detta kan av vissa uppfattas 

som en slags avvikelse. Sebastian erhåller en egenskap som kan tyckas oanständig i ett 

samhälle och detta kan ha en betydelse av hur han behandlas av andra i samhället.  

Den inomgruppsliga avvikaren är en person som är medlem i gruppen fast denne berövas 

rangen av deltagare, han eller hon är oftast hackkyckling eller den som andra ofta gör sig 

lustig över (Goffman, 2005). Karin och Sebastian kan betecknas som inomgruppsliga 

avvikare till en början. De andra på arbetsplatsen, chefen i Karins fall, gjorde sig ofta lustiga 

på deras bekostnad. Detta fick Karin och Sebastian att känna sig som avvikare.    

Mobbning kan resultera i social uteslutning och det kan innebära ett svagt socialt nätverk och 

för vissa kan detta leda till isolering från andra grupper att man utesluts. Isoleringen kan vara 

självvald. (Giddens, 2003). Anita berättar att hon efter avslutad tjänst inte ville vistas i den 

kommun som hon en gång arbetat i. Därmed gjorde hon en självmedveten isolering från den 

kommunen. Sofia avslutade sin tjänst självmant och isolerade sig därmed från den gruppen. 

 

Sammanfattning 
Vi ser en röd tråd i analysen genom våra tre teoretiska utgångspunkter. Respondenterna hade 

en identitet som de gick in med på sin nya arbetsplats. Identiteten utvecklas konstant. 

Respondenternas sociala identitet utvecklades genom att andra på arbetsplatsen tillskrev dem 

vissa egenskaper, och därmed antog dem efter ett tag en viss social roll, vissa antog rollen 

som offer, medan andra inte ville bli mer nedtryckta och antog därmed en starkare och säkrare 

roll. För vissa innebar mobbnigen en stigmatisering eller social uteslutning. I och med deras 

identitet som de från början gick in med på arbetsplatsen så var de från början annorlunda, 

vissa med starka åsikter som kunde sticka i andras ögon, de smälte inte direkt in i den nya 
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gruppen. Vissa antog rollen som hackkyckling och blev därmed den inomgruppsliga 

avvikaren, denne var med i gruppen fast ändå som avvikare. 

7. Diskussion 

 

Nedan diskuterar vi mobbningsprocessen och utgår ifrån den modellen (se s.4 figur 1). 

Vi knyter an våra teoretiska utgångspunkter med resultat och denna modell.  

Vi har utvecklat en modell utifrån Leymann (1992) och Hallberg & Strandmark (2004). 

I modellen följer vi en process som förekommer i mobbningen. Första delen i processen 

handlar om konflikter. Genom vårt resultat kan vi utläsa att många av respondenternas 

mobbningshistoria började p.g.a. konflikter på olika sätt. Vissa hamnade i konflikt med 

chefen, andra med övriga arbetskamrater. Beroende på hur man löser konflikterna får 

det olika konsekvenser, i dessa fall ledde det till mobbning. Några av respondenternas 

ville lösa konflikterna på bästa sätt, men sättet att lösa dessa skapade bara mer motvilja 

hos andra att lösa problemet och i vissa fall ledde detta till kränkningar och svek vilket 

är nästa fas i processen, en person kan bli utsatt för oetisk kommunikation av någon 

annan, detta skedde i alla av respondenternas fall. När det förekommer konflikter som 

leder till kränkningar är det chefens roll att gå in och behandla problemen på 

arbetsplatsen. När chefen inte gör det kan den anställde känna att alla förråder honom 

eller henne, de anställda är inte heller på dennes sida eftersom de inte vågar säga emot 

chefen. Detta har visat sig i vårt resultat att alla har haft chefer som inte säger ifrån och 

många av de övriga anställda har stått på chefens sida. Det är därför inte konstigt att den 

utsatte känner sig förråd och orättvist behandlad av alla. Det har i alla fall visat sig att 

den stöttning man får av folk utifrån eller från någon på arbetsplatsen är oerhört viktig. 

Detta steg ingår därför i processen, och är ett viktigt steg. Visst stöd ger lindring, och 

det är svårt att komma ut med bra hälsa ur mobbningsprocessen utan ett bra socialt 

nätverk, både privat och/eller i arbetet. Om ingenting händer och problemet inte tas på 

allvar, speciellt när det gäller psykiskt våld så kan detta innebära att den utsatte i fråga 

kan bli helt utesluten från sin arbetsplats. Flertalet av respondenterna blev uteslutna från 

sin arbetsplats på ett eller annat sätt, vissa frivilligt, medan andra inte fick förlängt sitt 

vikariat etc.  
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Vi ser tydligt med hjälp av vårt resultat att denna process  går att följa oavsett vilken 

mobbningssituation man varit utsatt för. Våra respondenter har varit med om olika slags 

utsatthet, dock kan man se att alla följer de olika faserna på ett eller annat sätt i 

mobbningsprocessen.  

 

8. Reflektioner 

Antalet respondenter vi fick ihop var sex stycken, vi hade en förförståelse om att det 

inte skulle bli lätt att få ihop ett stort antal respondenter. Vi känner oss ändå nöjda med 

antalet, men det hade varit intressant och lärorikt att intervjua fler personer. I och med 

vårt resultat så har vi förstått att ledningen på arbetsplatsens spelar väldigt viktig roll för 

hur stämningen är, och respondenterna ansåg att det är ledningens ansvar att motverka 

mobbningen därför hade det varit intressant att intervjua ledningen på några av 

arbetsplatserna, detta för att få en större inblick i förebyggande syfte.  

Intervjuguiden känner vi oss nöjda med, i och med att vi har delat upp den i tre steg, 

bakgrund till, under och konsekvenser av mobbningsperioden. Vi anser att vi fick en bra 

inblick i respondenternas historia från början till slut. Vi insåg att ämnet kunde vara 

svårt för våra respondenter att berätta om, vissa av dem hade betydligt lättare att berätta 

sin historia för oss, vi tror detta beror på att de kunnat bearbeta mobbningen på grund av 

att det gått så pass lång tid sen den skedde, det var dock svårare för de respondenterna 

som precis kommit ut ur mobbningsperioden.  Men vi kan ändå känna att det var det 

bästa sättet, att de befann sig på så olika skeden i sin mobbningsperiod för detta gjorde 

att vi fick ett så pass brett perspektiv över deras situation. 

 Vi tror att vi hade kunnat få ett bredare och större perspektiv speciellt på upplevelsen av 

mobbningen om vi hade haft ett större antal respondenter.  Vi tycker oss också ha fått bra svar 

på frågeställningen, däremot känner vi att vi hade kunnat ge mer direktiv och ställt mer 

direkta frågor under intervjuerna för att få ut mer om konsekvenserna samt vilken roll 

respondenterna antog under mobbningsperioden. Detta kan vi nu se i efterhand men under 

tiden intervjuerna fortgick så kände vi ändå ett personligt band till våra intervjupersoner och 

ville inte gå för hårt på under intervjuerna.  

En sak vi reflekterade över efter intervjuerna var hur tydligt det märktes på respondenterna att 

de verkligen ville förmedla sin berättelse. Många sa från första början hur positiva de var till 
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vårt ämnesval, detta är viktigt att ta upp påstod i princip alla vi intervjuade, även folk utanför 

har berömt oss för ämnesvalet. Därmed kände vi oss väldigt peppade inför vår analys för att 

se vad vi kunde få fram.  

Vi diskuterade innan vi påbörjade vår studie om hur vi skulle smalna av ämnesvalet. Vi ville 

få en upplevelse och titta på dess konsekvenser. Vi valde bort ett genusperspektiv för att detta 

hade blivit alldeles för brett. Dock hade vi tyckt det vore intressant att titta på skillnader 

mellan män och kvinnor, om det är någon skillnad i hur de blir utsatta. Fördomar som att män 

är mer fysiska och inte så psykiskt nedlåtande mot andra, stämmer dessa? Dock är vi nöjda 

med att vi hade en manlig respondent med för att få ett bredare perspektiv. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1. 

Intervjuguide  

Berätta om oss själva, vad syftet är med intervjun.  

Under intervjun kommer vi att använda mobbning som ett samlingsnamn för den kränkande 

behandling/utfrysning som sker vare sig den är fysisk eller psykisk.  

Bakgrund: 

1. Vad hade du för anställning under den tid du blev mobbad? 

2. Vilken typ av arbetsplats arbetade du på? 

3. Var majoriteten män eller kvinnor? 

4. Hur såg ledningen ut? 

5. Hur länge var du anställd på arbetsplatsen? 

Mobbning: 

1. Vad för mobbning blev du utsatt för? Kan du ge ett exempel på en situation? 

2. Under vilken situation upptäckte du att du var utsatt för mobbning? 

3. Under hur lång tid pågick mobbningen? 

4. Kan du beskriva förändringen som skedde på arbetsplatsen under mobbningsperioden? 

5. Vem bär det yttersta ansvaret, anser du, för mobbningen? 

6. Hur kändes det att gå till arbetet? 

7. Tycker du att du tog an en roll i gruppen, och ändrades den under mobbningsperioden? 

8. Fanns det någon som stöttade dig under denna period? 

Konsekvenser: 

1. Hur tog du dig ur mobbningssituationen? 

2. Hur har mobbningen påverkat dig som person? 

3. I arbetslivet nu? 

4. Socialt? – Mot andra människor? – Mot dig själv? 

5. Tycker du, att det fanns någonting som kunde motverkat den situation som du befann 

dig i? 
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Vill du avsluta med något eller har du några frågor? 

 

 

  

 

 

 

 

 


