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Sammanfattning 

 

Studiens syfte har varit att skapa en djupare förståelse för mobbning och utifrån 

berättelser undersöka hur arbetsplatsmobbning upplevs, samt tillämpa ett sociologiskt 

perspektiv på fenomenet. Studien har haft en kvalitativ samt narrativ inriktning, där 

datamaterialet bestående av åtta tidigare publicerade livsberättelser har analyserats med 

hjälp av Goffmans stigmateori, samt Erikssons systemteori. Vid analysen har även 

datamaterialet relaterats till tidigare forskning. I våra tolkningar av berättelserna fann vi 

olika teman för hur mobbning upplevs. Dessa delades in i uppkomst, karaktär och 

konsekvenser.  

 

Vår studie förklarar mobbningens uppkomst genom att individer bryter mot rådande 

normer beträffande den sociala kontexten på arbetsplatser. Det normbrytande 

handlandet möjliggör att individen kan stigmatiseras samt bestraffas. Studien visar att 

utfrysning som sanktioneringsmetod var vanligt förekommande och att mobbning kan 

ge allvarliga konsekvenser för den som drabbas. Utsatta personer kan utveckla en 

negativ självbild samt uppleva skamfyllda känslor. Resultatet visar även att utsatta 

personer ofta hamnar i sjukskrivning, där ett återinträde till arbetsplatsen tenderar att 

misslyckas. 

 

Nyckelord: Mobbning, stigmatisering, skam, kvalitativ, självbild 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 

 

The purpose of the study has been to create a deeper understanding of bullying, and 

based on stories examine how workplace bullying is perceived and apply a sociological 

perspective on the phenomenon. The study has had a qualitative and narrative 

orientation, where the data material consisting of eight previously published life stories 

has been analyzed using Goffman's stigma theory, as well as Eriksson's system theory. 

In the analysis, the data material has also been related to previous research. In our 

interpretations of the stories, we found different themes for how bullying is experienced. 

These were divided into origin, character and consequences. 

 

Our study explains the origin of bullying by individuals violating current norms 

regarding the social context at workplaces. The norm breaking act allows the individual 

to be stigmatized and punished. The study shows that sanctioning by exploitation was 

common and bullying could have serious consequences for the victim. Exposed persons 

can develop a negative self-image and experience shameful feelings. The result also 

shows that vulnerable people often end up in a disease state and the re-entry to the 

workplace tends to fail. 

 

Keywords: Bullying, stigmatization, shame, qualitative, self-image 
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Inledning 

Med kränkande särbehandling avses handlingar som upplevs som kränkande av den eller de 

som utsätts för dem. Handlingarna upplevs ofta som obegripliga och orättvisa. 

Handlingarna kan medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. 

Det är värre om det upprepas och pågår under en längre tid. I värsta fall kan det utvecklas 

till mobbning (Arbetsmiljöverket, 2017).  

 

Kränkande särbehandlingar, som i folkmun benämns som mobbning, är vad detta 

examensarbete kommer att behandla. Vi är av den uppfattning att mobbning är något de flesta 

av oss kan relatera till, men då kanske främst till den mobbning som sker inom skolan och 

bland ungdomar. Att mobbning associeras till skola och ungdomar, beror nog till viss del på 

att den forskning som undersökt fenomenet mobbning främst varit riktad mot den här 

målgruppen. En annan bidragande orsak är givetvis medias påverkan. När mobbning 

uppmärksammas i olika mediala kanaler, hamnar ofta den mobbning som berör skola och 

ungdomar i fokus.   

 

Enligt barnrättsorganisationen Friends (2017) utsätts årligen drygt 7 procent av eleverna i 

klasserna 3–9 för mobbning, vilket påvisar att mobbning i det här sammanhanget kan 

betraktas som relativt vanligt. Men hur förhåller sig mobbning bland vuxna och på 

arbetsplatser? Siffror från Arbetsmiljöverket (2014) visar att utsatthet beträffande den 

psykosociala arbetsmiljön, vilken innefattar mobbning, hot, våld, stress och psykiska 

påfrestningar, har en uppåtgående trend. Andelen kvinnor som upplevde sig utsatta 2012 var 

ca 10 procent, vilket fram till 2014 ökade till ca 15 procent. Hos män ökade den rapporterade 

utsattheten på ca 6 procent från 2012, till ca 8 procent 2014. 

 

Att det indikeras en uppåtgående trend i att uppleva sig utsatt på arbetsplatser har fångat vårt 

intresse för att fördjupa oss i vuxenmobbning och främst den som berör arbetsplatser. Vi 

upplever även att när det rapporteras om mobbning i olika medier, hamnar ofta likt ovan 

statistik och fenomenets frekvens i centrum. Bakom denna statistik döljs frågor om hur och 

varför mobbning utövas eller vilka konsekvenser utsatta personer drabbas av. Detta är frågor 

som den här studien är ämnad att undersöka. Då mycket av den tidigare forskning som har 

bedrivits beträffande mobbning förklarats utifrån ett psykologiskt perspektiv, vill vi med en 

sociologisk synvinkel komplettera tidigare forskning och uppmärksamma ett växande 

problem i samhället.
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Syfte  

Syftet med den här studien är att skapa en djupare förståelse för mobbning och utifrån 

livsberättelser undersöka hur arbetsplatsmobbning upplevs. 

 

Frågeställningar 
 

 Hur kan mobbningens uppkomst förklaras?   

 Hur uttrycker sig mobbningen i våra valda fall?  

 Vilka effekter har mobbning enligt våra fall? 

 

Avgränsningar 

Termen kränkande särbehandling fungerar som ett samlingsnamn beträffande olika typer av 

negativa handlingar (Arbetsmiljöverket, 2017). Sexuella trakasserier är en typ som vi har 

lämnat utanför detta arbete, då vi anser att ämnet skulle kräva en egen studie. I det fortsatta 

skrivandet har kränkande särbehandling ersatts av mobbning, arbetsplatsmobbning och 

negativa handlingar. Studiens fokus har varit på den mobbning som sker på arbetsplatser och 

bland vuxna. Det empiriska materialet utgörs endast av mobbningssituationer beträffande 

arbetsplatser. Dock relaterar vi till skolmobbning i tidigare forskning för att få en bättre 

förståelse som helhet av fenomenet. Studien har heller inte haft för avsikt att undersöka den 

mobbning som sker på nätet, utan den här typen redovisas endast kortfattat i arbetet. Vi 

använder beteckningarna angripare och förövare angående den som mobbar och den som 

drabbas av mobbning benämns som offer eller utsatt. Dessa beteckningar används växelvis, 

men med lika betydelse.  

 

Disposition 
 

I nästkommande kapitel redogör vi för en överblick av vad tidigare forskning har frambringat 

beträffande studiens område. Kapitel tre berör teoretiska utgångspunkter, där vi behandlar vad 

mobbning innebär, samt de sociologiska teorier som ligger till grund för vår analys. Det fjärde 

kapitlet berör studiens metod och tillvägagångssätt. Därefter presenteras det empiriska 

material som behandlats i vår analys, vilket även relateras till tidigare forskning och våra 

teoretiska utgångspunkter. I det avslutande kapitlet diskuterar vi de resultat som studien 

åstadkommit samt ger förslag till vidare forskning.     
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Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras en översikt av den forskning som vi anser vara relevant för vår 

studie. Vi inleder med att presentera mobbningens frekvens utifrån tidigare studier, detta för 

att ge en bättre förståelse för fenomenets omfattning. Därefter delges forskning om vem som 

drabbas av mobbning, samt vilka som utför dessa handlingar. Kapitlet avslutas med hur 

mobbningen kan uttrycka sig och vilka effekter utsatta personer upplever och drabbas av. Vid 

analys av det empiriska materialet kommer vissa delar av tidigare forskning att användas och 

relateras till resultatet av vår studie. Sökord som användes för att finna relevant forskning var 

bland annat: Bullying, Agression, Harassment, Victimization, Workplace och Adult.  

 

Frekvens av mobbning 

En forskare som det återkommande refereras till i artiklar gällande mobbning är psykologen 

Dan Olweus. Olweus är något av en förgrundsfigur gällande forskning av mobbning i skolan 

och tycks även ha fungerat som en inspiratör samt vägvisande för andra forskare. Trots att 

Olweus forskning riktar sig mot ungdomar och skolmobbning, anser vi det ändå relevant att 

referera till dennes studier. Olweus (1991, ss. 7–8) undersökning från 80-talet visar att nära 10 

procent av respondenterna upplevt sig mobbade och där 15 procent av dessa på något vis varit 

inblandade i situationer gällande mobbning.  

 

Einarsen och Skogstad (1996) genomförde på 90-talet en studie om mobbning på 

arbetsplatser, med resultatet att 8,6 procent ansåg sig vara mobbade under en sex-månaders-

period. 

 

Einarsen tillsammans med Raknes (1997) gjorde även en undersökning beträffande 

arbetsplatsmobbning inom industrin på slutet av 90-talet, där resultatet visade att 7 procent av 

respondenterna upplevt mobbning den senaste veckan och att 22 procent upplevt mobbning 

under den senaste månaden. 

 

I Arbetsmiljöverkets (2014) rapport, påvisas det en uppåtgående trend beträffande utsatthet av 

mobbning, hot, våld, stress och psykiska påfrestningar på arbetsplatser. Andelen kvinnor som 

upplevde sig utsatta 2012 var ca 10 procent, vilket fram till 2014 ökade till ca 15 procent. Hos 

män ökade den rapporterade utsattheten på ca 6 procent från 2012, till ca 8 procent 2014.  
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Kön, status och chefer  

I Leymanns (1996) studie fördelar sig mobbningsoffren på 45 procent män och 55 procent 

kvinnor, vilket tyder på att könstillhörighet har en låg inverkan. Männen uppgav i 76 procent 

av fallen att de utsatts av andra män. I 3 procent av fallen utsattes de av kvinnor och i 21 

procent av fallen utsattes de av förövare från båda könen (Ibid). Hos kvinnor var fördelningen 

40 procent av andra kvinnor, 30 procent av män och resterande 30 procent från båda könen 

(Ibid). Att det egna könet mobbar varandra mer förklarar studien med att män ofta arbetar 

med andra män och kvinnor med andra kvinnor. Detta var påtagligt, då de yrkesgrupper som 

studerades var segregerade vid studiens tidpunkt. Även Raymond T. Lees och Céleste M. 

Brotheridges (2011) studie uppvisar ett liknande resultat; att mobbningsoffer utsätts 

övervägande av personer med samma kön. Einarsens & Skogstads (1996) undersökning 

visade att män och kvinnor drabbades i samma grad av mobbning, men fler män än kvinnor 

rapporterades som mobbare. Resultatet visade även att äldre arbetstagare löpte större risk att 

utsättas för mobbning än yngre.  

 

Lee & Brotheridge (2011) undersökte hur status på arbetsplatsen påverkar förhållandet till 

mobbning. Deras resultat visade att en övervägande del personer som drabbats av mobbning 

utsattes av personer med samma eller högre status. Även Yildirim & Yildirim (2007) finner i 

sin studie att oberoende av ålder, utbildningsnivå eller position på arbetet så förekommer 

mobbning. 

 

Leymann (1986) framhåller att mobbning från chef till underordnad främst sker genom 

otillbörlig maktutövning, genom att en chef anser att en anställds inflytande behöver 

begränsas. Detta sker genom hot om avstängning från arbetet eller genom andra åtgärder för 

att tysta ner meningsskiljaktigheter och protester.  

 

Beale & Hoel (2011) belyser att mobbning förekommer såväl i förhållandet chefer gentemot 

underordnade, som mellan arbetstagare med liknande status. Beale & Hoel menar att i 

Storbritannien är det vanligare med en mobbningssituation där chefer angriper en 

underordnad, medan det i skandinaviska länder är vanligare med mobbning mellan 

medarbetare. Gällande personer i chefsställning menar man att det är ovanligt att personer 

med en lägre chefsposition i sin tur mobbas av en överordnad. 
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Form och effekter av mobbning 

Einarsen & Hoel (2009) betonar i sin studie att huruvida man är utsatt för mobbning eller inte 

kan vara problematiskt att avgöra, då mobbning upplevs olika av individer. Utfrysning är en 

form av mobbning, vilken även kan vara svår att uppmärksamma. Einarsen & Hoel (2009) 

menar att mobbning i Sverige ofta sker genom utfrysning och ska därför främst ses som ett 

gruppfenomen. De menar att mobbning ofta sker i en tyst form, där människor exkluderas i 

olika sammanhang, i stället för att utsättas för mer tydliga sanktioner som verbala yttringar. 

Detta uppmärksammas även av Leymann (1996) som påvisar att vuxna ofta använder 

utfrysning som metod för mobbning, medan skolbarn/ungdomar använder fysiskt våld eller 

hot om fysiskt våld i högre utsträckning. Einarsen & Hoel (2009) menar vidare att mobbning 

kan upplevas som något skamfyllt, som tenderar att undanskymmas i stället för att angripas. 

En anledning till att mobbningssituationer kan uppstå på arbetsplatser är att arbetsgivare ser 

det som obekvämt att själva försöka lösa tvister mellan arbetstagare. Man låter individer lösa 

konflikter själva och mobbning kan då uppstå som en effekt av att konflikten inte får en 

lösning. Dessutom framhåller Einarsen & Hoel (2009) att vid en mobbningssituation tenderar 

offret att få alltför lite stöd. Fackförbund som hamnar mellan individ och kollektivet i en 

konflikt, tar ofta kollektivets sida framför det enskilda offrets.  

 

Ytterligare former av mobbning fann Yildirim & Yildirim (2007) i sin studie. Den vanligaste 

var att någon talade nedsättande om en annan i andras närvaro. Vanligt förekommande var 

även att mobbningen handlade om att bli beskylld för något man inte varit ansvarig för. 

Yildirim & Yildirim (2007) menar även att arbetstagare upplevde sig utsatta när man 

granskades och kontrollerades, dels som person, men också som arbetstagare under arbetet.  

 

När det gäller effekter av mobbning, menar Blomberg (2016) att utsatthet kan innebära 

hälsorisker för den drabbade. Författaren tar exempelvis upp att utsatta personer riskerar en 

förhöjd stresskänslighet, en ökad psykisk påfrestning samt hjärt- och kärlproblem. Stress, 

menar Blomberg (Ibid, ss. 54-55), kan komma av att mobbningsoffret känner sig maktlös och 

saknar kontroll över situationen, samt upplever risken att förlora sitt arbete och dess inkomst. 

I sådana situationer kan offret uppträda förvirrat och missförstås av omgivningen (Ibid, ss. 54-

55). 

 

De vanligaste diagnoserna individer ådrar sig i samband med mobbning är enligt Blomberg 

(2016, s. 55) posttraumatiskt stressyndrom, depression, ångest och utmattning. Utsatta 
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personer kan även hamna i sjukskrivning med risk att slås ut från arbetslivet. I värsta fall kan 

mobbningen leda till att individen begår självmord (Ibid, ss. 56-57). Personkonflikter, 

syndabocksletande, tryckt stämning i arbetsklimatet, hög sjukfrånvaro, hög 

personalomsättning kan enligt Arbetsmiljöverket (2017) vara tecken på ett begynnande av 

mobbning.  

 

Sammanfattningsvis kan vi av tidigare forskning konstatera, att när det gäller mobbningens 

frekvens visar sig fenomenet vara vanligt såväl i skolan som i arbetslivet, med en uppåtgående 

trend på arbetsplatser, enligt Arbetsmiljöverket. Tidigare forskning visar att alla - oavsett 

status, kön och position - kan falla offer för mobbning. Vanligast verkar dock vara att någon 

av samma kön och liknande eller lägre status som mobbaren drabbas, även om variationer 

förekommer.  

 

Mobbning förekommer i olika former och upplevs olika beroende på individer, men tycks i 

arbetslivet till stor del bestå av utfrysning. Mobbning upplevs ofta som något skamfyllt och 

kan få en döljande effekt, i stället för att tas upp till ytan för att där finna en lösning på 

situationen. Mobbning kan i allvarliga fall leda till ett skuldbeläggande av individer och att 

dessa stöts ut från arbetsplatsen. Ytterligare effekter av mobbning är att offer kan hamna i 

långvariga sjukskrivningar och symptom på stress, ångest, depression och utmattning är 

vanligt förekommande.  

 

I nästa kapitel kommer våra teoretiska utgångspunkter att behandlas. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer vi till att börja med redogöra för vad mobbning innebär, för att sedan 

gå vidare till att beskriva hur mobbning kan uttrycka sig. Därefter redogör vi för ett 

sociologiskt perspektiv på varför mobbning kan uppkomma och fortlöpa över lång tid. Vi 

redogör även till viss del för ett psykologiskt perspektiv, då tidigare forskning främst varit 

inriktad mot detta synsätt. I detta kapitel tar vi också upp teorier om stigma och skam. Våra 

teoretiska utgångspunkter kommer senare att fungera som hjälpmedel för vår analys av det 

empiriska materialet.        

 

Vad är mobbning? 

Ursprungligen härstammar beteckningen mobbning ifrån engelskans ”mob”, som i sin tur 

anspelar på ett icke-fredligt beteende av individer som grupp, och som riktas mot andra 

(Eriksson, 2002, s. 27). Heinemann var en av de tidigare forskarna i Sverige som undersökte 

mobbning. Han utgick ifrån den lexikala betydelsen av det svenska ordet mobb i sitt arbete. 

Dennes uppfattning av begreppet mobbning inkluderar fysiskt eller psykiskt våld, vilket riktas 

av en grupp mot en enskild individ (Heinemann, 1972, ss. 94-97). Även om den språkliga 

termen syftar på ett gruppbeteende, innefattar beteckningen mobbning även situationer där en 

enskild individ trakasserar en annan (Olweus, 1991, s. 4). Olweus (Ibid, s.4) förmedlar genom 

sin egen forskning att merparten av dem som utsatts för trakasserier, uppgav att de var offer 

för en enskild individ. Mobbning kan alltså ses som både ett grupp- och ett individbeteende, 

vilket inkluderar en eller flera förövare samt offer. Leymann (1986, s.31) definierar 

vuxenmobbning som psykiskt våld i arbetslivet, där frekvensen av påhopp som sker under en 

viss tid avgör om det ska klassas som mobbning eller tillfälliga påhopp. Enligt Eriksson 

(2002, ss. 28–29) tycks de flesta forskare som undersökt mobbning utgå ifrån Olweus 

definition av begreppet. Olweus (1991, s.4) definierar mobbning enligt följande:  

 

”En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en 

viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer.” 

 

Någon uttrycklig specificering av hur många gånger eller under vilken tidsperiod dessa 

negativa handlingar ska utspela sig beskriver inte Olweus. Ur definitionssynpunkt menar 

Eriksson (2002, ss. 29–30) att det heller inte är nödvändigt, utan specificering av tid och 

upprepningar sker vid mer operationella hanteringar av begreppet.  
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Typer av mobbning 
 

De negativa handlingarna delas in i olika kategorier eller typer av gärningar. Den första 

formen, som är den vanligaste och som även är svårast att upptäcka, benämns som tyst 

mobbning. Tyst mobbning kan uttrycka sig exempelvis genom att den drabbade ignoreras, 

exkluderas eller får fördömande eller fientliga blickar mot sig (Höistad, 2001, ss. 74-75). 

Även Olweus (1991, s. 5) nämner den här typen av mobbning, men han benämner den 

indirekt mobbning.  

 

Den andra typen av mobbning - verbal mobbning - kan enligt Höistad (2001, s 76) vara 

enklare att upptäcka än den första formen. Verbal mobbning innebär att den negativa 

handlingen sker i en mer skönjbar kommunicerande karaktär och kan uttrycka sig i spridande 

av rykten, viskningar, hån eller hot. Negativa kommentarer och anmärkningar hör även till 

den verbala mobbningen, vilket likaledes kan ske bakom ryggen på den utsatte (Ibid, s. 76). 

Verbal mobbning kan också, enligt Höistad (Ibid, s.76), uttryckas via telefonsamtal, SMS- 

eller e-postmeddelanden.  

 

Den typ av mobbning som är mest synlig och lättast att upptäcka är den som sker fysiskt. 

Höistad (2001, s. 78) beskriver att fysisk mobbning kan ske genom exempelvis knuffar och 

slag, eller att man slänger igen dörren framför den utsatte. Liknande beskrivning av den här 

typen av mobbning ger också Olweus (1991, s. 5), som benämner denna form direkt 

mobbning.  Något som bör nämnas i sammanhanget är att Höistads och Olweus beskrivningar 

av de olika mobbningstyperna främst är framtagna ur situationer gällande barn och ungdomar 

i grundskolan. Dock bör dessa kategorier även vara tillämpliga gällande arbetsplatsmobbning, 

men där fysisk mobbning troligtvis inte är lika förekommande som bland skolmobbning. 

 

I och med den tekniska utvecklingen kan man nu även tala om en fjärde typ av mobbning, 

närmare bestämt nätmobbning. Den här typen av mobbning förekommer inte i några av våra 

fallbeskrivningar och kommer därför endast behandlas kortfattat. Enligt Folkhälsan (2016) 

sker nätmobbningen på exempelvis sociala medier, genom att förövaren skriver elaka 

kommentarer till olika uppladdningar som filmer eller foton som en individ har publicerat. 

Vidare kan nätmobbningen utmärkas av att gärningspersonen lägger ut bilder på andra 

personer utan lov, eller att man använder internet som plattform för att sprida information och 

rykten (Ibid). 
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Mobbningsprocessen 

Flertalet författare - däribland Thylefors (1999), Leyman (1992) och Blomberg (2016) - 

beskriver arbetsrelaterad mobbning likt en process, som vanligtvis inleds av en konflikt. 

Beskrivningarna av förloppen skiljer sig något åt mellan författarna, men grundstenarna av de 

olika framställningarna är likvärdiga.  

 

Det första steget i förloppet är en konflikt mellan en eller flera aktörer. Första fasen 

kännetecknas av att aktörerna försöker lösa konflikten, där sakfrågan står i centrum. Löses 

inte sakfrågan, övergår konflikten till nästa fas, där ursprungsproblemet inte längre står i 

fokus. Problemet övergår här i stället till att bli personligt och det är motparten som individ 

som uppfattas som problemet. Det är i det här skeendet mobbning tar plats i form av negativa 

handlingar och vid fortsatt konflikteskalering till den tredje fasen, är målet att hämnas eller 

stöta bort den utsatte från arbetsplatsen (Blomberg, 2016, ss. 32-34). 

 

En mer ovanlig uppkomst till en mobbningssituation benämner Blomberg (2016, s. 33) 

rovjaktsmobbning. Den här typen av uppkomst saknar en grundkonflikt och i vissa fall något 

skäl till angrepp överhuvudtaget. Blomberg (Ibid, s. 33) redogör för tre typiska situationer 

som kan läggas till kategorin rovjaktsmobbning, där den första typen exemplifieras av att en 

chef vill visa sig handlingskraftig och auktoritär. Den utsatte hamnar i vägen för chefen när 

denne vill statuera exempel och drabbas genom att befinna sig på fel plats vid fel tillfälle 

(Ibid, s. 33). Vid situation två utses en syndabock för problem kopplat till verksamheten. En 

viss person kan få skulden för att arbetsgruppen kritiseras eller blir anklagad för att vara orsak 

till frustration som uppkommer från arbetet. En individ kan även få utstå angrepp på grund av 

fördomar. Avviker personen från arbetsgruppen i exempelvis politiska åsikter, sexuell 

läggning eller hudfärg kan denne drabbas av rent personliga skäl (Ibid, ss. 33-34). 

 

Mobbning är obalans av makt 

En ytterligare aspekt av begreppet mobbning är att det inbegriper en ojämn fördelning av 

makt. Eriksson (2002, s. 30–31) menar att mobbning ska särskiljas ifrån rivalitet eller 

konkurrens mellan jämnstarka aktörer. Även om någon utsätter den andre för negativa eller 

aggressiva handlingar samt under upprepad tid, ska det inte ses som mobbning om dessa 

aktörer uppfattas som jämnstarka. Mobbning handlar i stället om ett upprepat negativt 
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beteende från en förövare som är stark, riktat mot ett svagare offer (Ibid, s. 30). Vidare 

konstaterar Eriksson (Ibid, s. 30) att förövaren inte behöver vara starkare utifrån en fysisk 

aspekt, utan kan vara överlägsen beträffande resurser eller tillgång till dessa. Styrka och 

svaghet ska således betraktas som individens resurser eller tillgång till dessa, snarare än som 

personliga attribut. Resurser kan också utgöras av exempelvis pengar, utbildning, position 

eller ett brett kontaktnät, vilket kan fungera som medel vid maktutövning som mobbning.  

 

Som tidigare nämnts innefattar begreppet mobbning en dimension av ojämn maktfördelning. 

Resultat från forskning gällande skolmobbning visar, enligt Olweus, att den typiska mobbaren 

(gäller framförallt pojkar) är maktöverlägsen sitt offer gällande fysisk styrka (Olweus, 1991, 

ss. 22-27). Fysisk överlägsenhet i sig behöver enligt Olweus inte betyda att individen utnyttjar 

detta till att angripa andra. Dock kännetecknas mobbaren som en person med fysisk styrka, 

kombinerat med ett aggressivt översittarbeteende. Vidare menar Olweus att mobboffer 

kännetecknas på ett motsatt sätt, detta genom fysisk svaghet och med ett passivt samt ängsligt 

beteende (Ibid, ss. 27-29).  

 

Eriksson beskriver att flertalet forskare, däribland Olweus, utgår ifrån ett psykologiskt 

perspektiv vid förklaringar gällande mobbning, där angripare och offer präglas av 

karaktäristiska personlighetsegenskaper och reaktionsmönster (Eriksson, 2002, ss. 44-45).  

 

I Leymanns (1992, s. 15) undersökningar gällande psykiskt våld och arbetsplatsmobbning 

bekräftas att varken offer eller angripare besuttit några utmärkande personlighetsdrag, vilket 

antyder att förklaringar även bör sökas utifrån andra utgångspunkter. 

 

Ett sociologiskt perspektiv 

Forskningen som bedrivits i Sverige kring fenomenet mobbning har enligt Eriksson (2001, ss. 

14–17) främst riktat sig mot två typer av arenor, nämligen skolor och arbetsplatser. Vidare 

diskuterar Eriksson vad det är för egenskaper som kännetecknar dessa platser.  

 

Skolor och arbetsplatser präglas av interaktion och möten mellan individer, där aktörerna är 

begränsade eller helt saknar förmåga att välja medaktörer. Elever placeras i skolor utifrån 

ålder och i viss mån bostadsort, samt i arbetslivet inträder individer vanligtvis till arbetsplatser 

med en redan klar uppsättning anställda. En andra egenskap som dessa mötesplatser delar, är 
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att aktörer som befinner sig inom dessa arenor gör det under lång tid. Skolgång pågår under 

en lång tid av en individs liv, likväl som man i arbetslivet inte vet hur länge man kommer att 

stanna på samma arbetsplats. En tredje egenskap gällande dessa arenor är enligt Eriksson att 

båda är kostsamma att lämna. Att byta arbete är ofta inte helt enkelt, då man kan riskera lägre 

lön, ägna mer tid till och från arbetet, eller att helt gå utan inkomst för en tid. Att byta klass 

eller skola är inte heller helt oproblematiskt och till exempel skolk innebär konsekvenser för 

eleven. Vidare är grundskolan i princip omöjlig att lämna utan kostsamma effekter. För det 

fjärde menar Eriksson att skolans eller arbetsplatsens aktörer, som enskilda individer, inte är 

vitala för verksamheten. Det spelar med andra ord ingen roll om en skolklass eller arbetsplats 

utökas eller minskas med en individ, verksamheten eller systemet fortlöper utan större 

förändring (Eriksson, 2001, ss. 14-17). 

 

Att mobbningen på en arbetsplats eller andra arenor kan fortlöpa menar Eriksson (2001, s. 

25–33) är för att man ingår i ett administrativt och ett socialt system. Det administrativa 

systemet innefattar regler som gäller lika för alla, som arbetsbeskrivningar, arbetstid och 

tydliga regler för vad som får och inte får göras. Det sociala systemet innebär att knyta band 

till varandra, att bilda egna valda grupperingar i arbetsgruppen. Detta möjliggör att personer 

kan frysas ut, att de inte får ingå i det sociala systemet. Dessa personer tillskrivs inte lika 

värde eller status som de personer som ingår i gruppen. En tydlig skillnad mellan det 

administrativa- gentemot det sociala systemet är att man inom det administrativa har samma 

värde. Man bedöms lika och behöver förhålla sig till samma regler som arbetsplatsen har. I 

det sociala systemet kan man bedömas olika, bli tillskriven olika värden och riskera att bli 

utfryst. Trots att man fryser ut individer så menar Eriksson (Ibid, s. 34–38) att den mobbade 

har en central funktion, dock en negativ sådan. De negativa handlingarna bidrar till att 

mobbaren kan upprätthålla en självbild som normal och önskvärd, detta på bekostnad av den 

utsatte. Förövarens uppfattning ”jag är i varje fall inte som han” upprätthåller enligt Eriksson 

(Ibid, s. 36) en mobbningssituation, då detta beteende belönar självbilden och anses 

betydelsefullt att fortsätta med.  

 

Sammanfattat kan vi fastslå, att man kan bli utfryst genom det sociala systemet men 

återinsättas genom det administrativa systemet. Fortsättandet av mobbningsförloppet sker 

även för att upprätthålla en vald självbild genom att nedvärderande egenskaper tillämpas 

offret, en konstruktion av ”den andre”. Upprätthållandet av sin självbild samt återinsättande 
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på valda arenor kan ge en förklaring till hur mobbningen kan fortsätta över tid (Eriksson, 

2001, ss. 25-38).  

 

Erikssons studie angående mobbning anser vi bör kompletteras med Goffmans teori om 

stigma. Erikssons teori ger en förklarande bild av framför allt hur mobbning kan fortlöpa över 

tid, medan Goffmans stigmateori belyser varför en individ kan drabbas av negativa 

handlingar. 

 

Stigma och skam 

Enligt Goffman (2001, s. 12) innebär stigmatisering att en individ klassas eller stämplas som 

avvikande av andra personer i sin omgivning. Den sociala miljön består enligt Goffman (Ibid, 

s. 11) av normer och regler för vad som är normalt, men även av förväntningar på de individer 

man kan tänkas möta. Det är först när förväntningarna inte infrias som vi reflekterar över de 

krav som den sociala miljön innehar. I möten med personer som inte stämmer med våra 

föreställningar och förväntningar, kategoriserar vi dem som mindre önskvärda. Enligt 

Goffman (Ibid, s.12) ”reduceras han i vårt medvetande från en fullständig och vanlig 

människa till en kastmärkt, en utstött människa”.   

 

Vidare framhåller Goffman (2001, s.13) att egenskaper som gör att individer på något sätt 

avviker i en social miljö, kan i en annan kontext ses som normala. Stigma berör med andra 

ord relationer mellan individer och inte egenskaper hos dessa.  

 

Personer som anser sig vara ”normala” reagerar enligt Goffman (2001, s. 14–15) med 

sanktioner mot den som avviker. Den normale anser sig vara den bättre och genom sanktioner 

vill denne övertyga andra om att den avvikande utgör en fara. Detta kan ske genom att man 

benämner avvikande personer med öknamn, eller att man utövar andra diskriminerande 

åtgärder som exkludering och undvikande (Ibid, ss. 14-15, 39). 

 

Personer som stigmatiseras av omgivningen kan enligt Goffman (2001, s. 16) uppleva 

skamkänslor. Känslor av skam kan uppenbara sig när den stigmatiserade individen blir 

medveten om att denne klassas som mindre önskvärd av omgivningen (Ibid, s. 16). Att känna 

skam beskrivs enligt Meeuwisse & Swärd (2013, s. 189) som att uppleva sig otillräcklig, 

ovärdig eller avvisad. Skam berör med andra ord en upplevd negativ självbild i relation till 
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omgivningen. Individer som upplever skam kan enligt Meeuwisse & Swärd (Ibid, s. 198) 

reagera genom att undvika sammanhang där skamkänslor kan göra sig påminda. Att dessa 

personer undviker vissa kontexter är ett medel för att skydda sig mot ytterligare utsatthet.  

Metod och material 

Kvalitativ metod anser vi är lämplig för vår undersökning, då vi vill skapa en ökad förståelse 

angående upplevelser om fenomenet mobbning. Kvalitativ metod ägnas åt att försöka förstå 

företeelser och sätta sig in i andras livsvärldar (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009, ss. 118-

119). En betydande skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ metod är att den förstnämnda 

fokuserar mer på statistisk korrelation, medan den sistnämnda har sitt område i verbala 

formuleringar (Backman, 2008, ss. 33-34; Bryman, 2011, s. 340). Man försöker förstå den 

sociala verkligheten så som människor upplever den i vissa situationer, en tolkningsinriktad 

metod (Bryman, 2011, ss. 340-341). 

 

Urval 

Vårt urval består av berättelser om upplevd mobbning bland vuxna, där vi gjort sökningar på 

internet och i litteratur för att finna relevanta nedskrivna mobbningshistorier. Sökningen har 

utgått ifrån mobbning, för att sedan avgränsats mot vuxenmobbning, självbiografier, 

arbetsplatsmobbning och mobbningsberättelser. Detta kan falla in under målinriktat urval 

även kallat målstyrt urval, där enheter vanligtvis väljs ut efter deras relevans till 

forskningsfrågan som formulerats (Bryman, 2011, s. 350). Genom detta urvalsförfarande kan 

man inte generalisera till en population i helhet, men det ger oss ändå ett underlag för att 

förstå en social företeelse (Ibid, s. 392). Då vi valt fall strategiskt för att passa vårt syfte och 

våra frågeställningar, ser vi vårt urval som målinriktat (Ibid, ss. 392-393). Urvalet av 

berättelser har gjorts efter sökningar i biblioteksdatabaser, främst Högskolan Dalarnas 

bibliotek men även stadsbiblioteken i Borlänge och Falun. I materialet vi fann gjordes först 

snabba överblickar för att undersöka hur pass relevanta berättelserna var för vårt syfte med 

studien, för att sedan läsas mer noggrant. Material som valts bort behandlade främst 

mobbning bland barn och ungdomar. 

 

Narrativ analys 

Enligt Reissman, refererad i Johansson (2005, s. 27), kännetecknas narrativa studier utav en 

tolkande karaktär. Vidare menar Reissman att man vid narrativ analys tolkar andras tolkningar 
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av sig själva. Metoden lämpar sig för samhällsvetenskapliga studier av berättelser, där olika 

typer av maktrelationer kan synliggöras (Ibid, s. 27). Narrativ analys är enligt Mishler, 

refererad i Johansson (Ibid, s. 20), inte begränsad till en viss utgångspunkt eller något särskilt 

perspektiv. Studier av berättelser ska snarare ses som ett specifikt problemområde än en 

bestämd disciplin.  

 

Vi finner narrativ analys passande för vår undersökning, dels för att mobbning inrymmer en 

maktrelation samt att syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för fenomenet 

utifrån livsberättelser. En livsberättelse eller livshistoria är när en person berättar om valda 

delar av sitt liv, eller sitt liv i helhet. Berättandet skapar då en ordning och en mening av de 

upplevda erfarenheterna, ett synliggörande av hur människor upplever sina liv (Johansson, 

2005, s. 23).  

 

När det gäller analys av livsberättelser finns det enligt Johansson (2005, ss. 288-289) fyra 

olika tillvägagångssätt, vilka är: Helhetsperspektiv med fokus på innehåll, Helhetsperspektiv 

med fokus på form, Del-innehåll samt Del-form. Den modell som vi finner mest lämplig för 

vår studie är vad som benämns Del-innehåll. Det här perspektivet betecknas även som 

Innehållsanalys, där analysen fokuseras på berättelsens innehåll. Innehållsanalys innebär 

vidare att ens berättelse delas in i kategorier eller teman. Ur berättelsen lyfts olika yttranden 

eller stycken, som sedan placeras inom dessa teman (Ibid, s. 289). 

 

Validitet och reliabilitet - tillförlitlighet 

Då validitet och reliabilitet mest förespråkas när det gäller kvantitativ forskning för 

bedömning av hur pålitlig studien är, kommer vi i stället att utgå ifrån begreppet tillförlitlighet 

som Lincoln & Guba, refererade i Bryman (2011), använder. Tillförlitlighet består av fyra 

delkriterier, vilka är: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Dessa ska 

enligt Lincoln & Guba lämpa sig bättre för kvalitativa studier (Ibid, ss. 49-53,352-354). 

 

Trovärdighet innebär att beskrivningen av en social verklighet ska anses rimlig och accepteras 

av andra. Detta görs ofta genom respondentvalidering, där man genom att delge en rapport om 

sina resultat till berörda personer, får ett bekräftande från dem på att man förstått dem korrekt. 

Användandet av flera metoder eller datakällor benämns ofta triangulering, vilket är en teknik 

som också används för att skapa trovärdighet (Bryman, 2011, ss. 354-355, 562-563). 
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Överförbarhet inom kvalitativ metod inriktar sig på att ge en fördjupad kunskap genom 

fylliga redogörelser. Dessa fylliga redogörelser måste sedan bedömas om de är överförbara till 

en annan miljö än den man undersökt (Bryman, 2011, s. 355).  

 

Pålitlighet får man i sin undersökning genom en redogörelse av sitt tillvägagångssätt för 

studien. Man skapar då en transparens över sina val man gjort och varför, detta för att andra 

forskare ska ha möjlighet att bedöma dess pålitlighet (Bryman, 2011, s. 355).  

 

Konfirmering innebär att man som forskare ska agera i god tro och inte låta personliga 

värderingar påverka sina slutsatser, att förhålla sig så pass objektivt det går till sin studie 

(Bryman, 2011, ss. 355-356). 

 

Äkthet eller autenticitet är även de viktiga då man i forskning ska förmedla en rättvis bild av 

det man undersöker. Ens undersökning ska även erbjuda en chans för personer som deltar att 

öka sin förståelse för sin sociala situation samt öka insikten för hur andra än deltagarna kan 

uppfatta situationen (Bryman, 2011, ss. 356-357).  

 

När det gäller vår studie är vi medvetna om att våra valda fall är skrivna av andra än de 

drabbade individerna själva. Dels är det en andrahandskälla som kan ha haft ett syfte med hur 

offren framställs, och vissa av skildringarna är författade av journalister, vilket skapar en viss 

motsättning för vår tillförlitlighet. Övervägande fall är dock hämtade ur tryckt litteratur som 

syftar till kunskapsförmedling, vilket bör vara mer tillförlitligt att använda än exempelvis 

mobbningssituationer som beskrivs på internet. Äktheten gällande fallen kan ifrågasättas, då 

vi endast förmedlar skildringen från offrets sida, men då syftet med studien är att förstå 

mobbningen utifrån den drabbades perspektiv anser vi ändå vårt mål som uppfyllt. Vad som 

kan ses till vår fördel är att det empiriska materialet är litteratur och i tryckt format. Materialet 

är dessutom tillgängligt för andra att granska utifrån samma förutsättningar. Utomstående kan 

med andra ord replikera vår studie och uppnå ett liknande resultat av samma material.  

 

Kraven för studiens trovärdighet anser vi vara uppfyllda, då det empiriska materialet bör 

anses vara bekräftat av de drabbade i fallen, i och med att berättelserna har publicerats för 

allmänheten. Att nå en fullkomlig trovärdighet är i vårt fall inte möjlig, eftersom bland annat 

en av individerna i våra fallbeskrivningar inte längre lever. Vi bedömer ändå trovärdigheten 
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som rimlig, då flertalet personer i det aktuella fallet har beskrivit dennes situation på likartat 

sätt.   

 

Då överförbarhet främst berör kvantitativa studier, där forskare vill generalisera sina resultat, 

och då vår studie är mer förståelseinriktad, anser vi det som något problematiskt att överföra 

vårt resultat till andra studieobjekt. Med viss försiktighet bör dock vissa återkommande 

upplevelser i våra fall kunna anknytas till andra mobbningsoffer.  

            

Etiska principer 

De fyra grundläggande etiska principerna i forskning är informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Bryman, 2011, ss. 131-132). Dessa innebär i korthet 

att deltagarna ska få information om undersökningens syfte och att deltagande är frivilligt, att 

uppgifter behandlas konfidentiellt och att uppgifterna man får in enbart kommer att användas i 

nämnda studie (Ibid, ss. 131-132).  

 

Vi förstår vikten och innebörden av de etiska principerna, men då vårt material är tillgängligt 

för allmänheten bedömer vi att dessa principer inte är helt relevanta för vårt arbete. Om 

studiens empiriska material hade inhämtats genom exempelvis intervjuer, hade vi givetvis 

behandlat detta område mer utförligt. 
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Resultat 

Nedan följer en sammanfattning av våra valda fallbeskrivningar. I presentationen av 

berättelserna används inga citat, utan vi redovisar fallen med egna ord, detta för att skapa en 

bättre helhetsbild för läsaren. Ordagranna citat kommer istället användas i analysavsnittet. Vi 

vill göra läsaren uppmärksam på att fallen utgår från offrens perspektiv. Studiens syfte är inte 

att avgöra vem av parterna som har rätt eller fel, utan att förstå mobbningens påverkan utifrån 

berättelserna. Redan i ursprungsmaterialet är skildringarna i några fall ändrade för att bevara 

offrens integritet och anonymitet. 

 

Presentation av valda berättelser 

Fallen vi redovisar är hämtade ifrån Mobbarna och rättvisan (Zaremba, 2010), Mobbning på 

jobbet - uttryck och åtgärder (Blomberg, 2016), Mobbningsboken: Ingrip på jobbet (Berlin & 

Enqvist, 2002) och Jag orkar inte mer (Torp, 2015).  

 

Lasse 

Lars, eller Lasse som han kallas av dem som känner honom, är 53 år och bor i en kommun i 

norra Sverige. Lasse arbetar som socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen, där 

han arbetar med att hjälpa personer med missbruk. Han arbetar även som skyddsombud och 

beskrivs av sina anhöriga och kollegor som levnadsglad, öppen, handlingskraftig, klok, men 

också som generös och finurlig. Han har stort intresse för naturliv och framförallt fiske. Lasse 

trivs med sitt arbete inom socialtjänsten och är uppskattad av sina kollegor samt chefer. Hans 

finurlighet och kreativa förmåga gör att han emellanåt använder sig av okonventionella 

arbetsmetoder, som att ta med sig klienter på skogspromenader eller fisketurer. Lasse trivs 

med livet, men hösten 2009 ska det hela förändras till det sämre.  

 

En ny arbetsledare tillsätts för Lasses arbetsgrupp. Lasses arbete kritiseras nu och ifrågasätts. 

Han medger vissa brister i sitt arbete men känner att kritiken är onödigt hård. Han börjar så 

småningom känna sig bevakad, granskad och tillrättavisad för minsta felsteg. Han nekas att gå 

på utbildningar som för honom är självklara och får inte längre använda tjänstebilen i samma 

omfattning, samt blir nekad ledighet utan förklaring.  

 

Lasse börjar allt eftersom må psykiskt dåligt av sin arbetssituation och tar upp detta med 

arbetsledaren, som dock står fast vid sina beslut. Senare vänder han sig till arbetsledarens 

chefer och ber om att få en ny arbetsledare eller att själv bli omplacerad, vilket han heller inte 
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får något gehör för. En mobbningsutredning görs (av en chef) på uppmaning av facket. Efter 

utredningen fastslår chefen att ingen mobbning har förekommit. Dock får Lasse veta att 

cheferna överväger att ge honom en varning. Detta leder till att Lasse tvivlar mer och mer på 

sig själv och stressen över att kunna mista arbetet gör att han begår ytterligare misstag, till 

exempel genom att sända fel akter till fel instans. Efter flera möten med chefer väljer Lasse att 

stanna hemma från arbetet. När Lasse meddelas via post att man överväger att avskeda 

honom, orkar han inte mer. Han väljer att avsluta sitt lidande genom att ta sitt liv (Torp, 2015, 

ss. 13-103). 

 

Carina W 

Carina, som 1998 är i 30-års-åldern, har under större delen av sitt vuxna liv arbetat inom 

hemtjänsten. Hon tycker om sitt arbete, där hon även är skyddsombud och intresserar sig för 

fackliga frågor. När verksamheten får en ny chef konstaterar denne att arbetsgruppen har 

interna samarbetsproblem och bestämmer att gruppen ska gå på enskilda psykologsamtal. När 

det är Carinas tur för samtal får hon mycket kritik. Enligt psykologen är Carina ”tuppen i 

hönshuset” men är även manipulativ mot personer i chefsposition. Psykologsamtalet uppfattas 

av Carina mer som en rättegång mot henne, än att handla om samarbete gällande 

arbetsgruppen. Efter arbetsgruppens samtal med psykologen, upplever Carina att flera i 

gruppen mår dåligt. Hon får nu kritik av sina medarbetare gällande sin attityd och ställer sig 

undrande över om det är fel att vara stark, rakryggad och säga vad man tycker. En fredag i 

februari kontaktas Carina av sin chef, som anklagar henne för att ha kränkt vårdtagare. Carina 

ifrågasätter detta och undrar vad anklagelsen grundar sig i, men får ingen ytterligare 

information än att "detta ska de tala om på måndag". På måndagen delges Carina anklagelser 

om att hon skulle ha lämnat en vårdtagare på stan, påtvingat en annan kläder samt sagt att 

man inte behöver borsta dennes tänder. Enligt Carina har dessa anklagelser hittats på och en 

kollega som hon arbetar med kan intyga att anklagelserna inte stämmer. Vid mötets slut 

förklarar hon för chefen att situationen gör att hon mår psykiskt dåligt och inte kan fortsätta 

jobba. Carina blev efter detta sjukskriven och en utredning inleds för att få klarhet i 

anklagelserna. I väntan på att utredningen ska bli klar får hon kännedom om att vårdtagare har 

hotats av andra medarbetare i hennes namn, vilket Carina också får stå till svars för. När 

utredningen är klar finns det enligt Carinas ombud inget som hindrar henne från att återgå till 

arbetet, men cheferna vill ändå omplacera henne. Vid nästa möte med cheferna säger Carina 

upp sig från sin tjänst (Berlin & Enqvist, 2002, ss. 15-23). 
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Leif 

Leif arbetar som hälsoinspektör för miljöförvaltningen, där han besiktigar kommunägda 

fastigheter och bostäder. Av sina medarbetare beskrivs han som kunnig, rättfram, driftig, men 

kanske inte alltid så strategisk. Hans arbetssituation blir förändrad när han vid en 

lägenhetsinspektion finner höga halter av spackelgaser. Bostadsföretaget hade tidigare 

besiktigat lägenheten men inte hittat några fel, vilket gjorde att chefen för bostadsföretaget 

hörde av sig till Leifs chef med klagomål gällande hans arbete. Efter några ytterligare ärenden 

med "sjuka" hus fick inte Leif längre arbeta på egen hand, utan en byråchef skulle godkänna 

hans skrivelser i fortsättningen. Vid en inspektion vid ett fritidshem, där barn och personal 

hade drabbats av försämrad hälsa, troligtvis på grund av fuktskador, hade Leif fått frågan av 

en förälder om han skulle kunna tänka sig att ha sina egna barn på fritidshemmet. Leif svarade 

nej, vilket gjorde att förvaltningschefen stängde av honom från arbetet med "sjuka" hus, då 

han i och med svaret agerat partiskt. Efter att ha blivit avstängd försämrades Leifs hälsa. Han 

mådde dåligt och upplevde bland annat hjärt- och sömnproblem. När medarbetare började 

undra över varför Leif var avstängd från sitt arbete, skickade chefen ut brev till samtlig 

personal och förklarade att det handlade om omständigheter och personliga uppgifter som inte 

bör förmedlas vidare. Efter detta brev ville Leif att chefen skulle förklara för övrig personal 

vad denne menade med skrivelsen, vilket chefen vägrade göra. Leif placerades nu i sitt 

tjänsterum, där han skulle läsa gamla rapporter och nekades till att hålla föredrag, gå på 

fortbildning eller att diskutera sin situation med medarbetare. Cheferna slutade att hälsa på 

honom och han undveks av arbetskamrater, då de befarade att de själva kunde hamna i 

problem. Under denna tid var Leif sjukskriven i olika perioder och omplacerades efter 16 

månader i tjänsterummet till att börja arbeta med radon. Att Leif anmälde till 

miljöinspektionen att han blivit särbehandlad, ansågs av Leifs arbetsgivare som förtal, vilket 

senare ledde till avsked (Berlin & Enqvist, 2002, ss. 43-50). 

 

Safet 

Safet är 45 år gammal och vårdas på psykiatrisk klinik för effekterna av den 

arbetsplatsmobbning han utsatts för. Från att ha varit livsglad, umgåtts med familj och spelat 

fotboll har han nu separerat från sin hustru och blivit inlagd för självmordsbenägenhet på en 

psykiatrisk klinik. Allt elände startar när Safet på sitt nya jobb blir tillsagd att göra sysslor på 

chefens privata gård. Även då Safet anade oråd med detta, så gjorde han som han blev 

tillsagd. Chefen som beordrat de nya sysslorna började klaga över att Safet inte hann med sina 

egentliga sysslor på arbetet. Han får höra att han inte förtjänar lika hög lön som de andra. 
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Detta sägs ibland tyst till bara Safet men även högt så andra hör. När Safet en gång var 

sjukskriven för en stukad fot, kom chefen och hämtade honom, då denne ansåg att han ändå 

kunde arbeta. Denna gång ingrep facket till Safets hjälp, då man var tvungen att ha 

skyddsskor på sig i arbetet, vilket var omöjligt på den omlindade foten. Facket är dock inte till 

stor hjälp när Safet vill ha sin betalning för det extra arbetet på chefens gård. Fackombudet 

säger att chefen inte är intresserad av att tala om detta. När Safet vid senare tillfälle tar hjälp 

av facket för att anmäla arbetsplatsen lovar de att hjälpa till, något som han senare får veta att 

de inte gjort, då de bedömt Safets uppgifter som icke trovärdiga. Safet får även avslag från 

Kammarrätten på begäran om ersättning i form av livränta för arbetsskada, eftersom rätten 

gått på linjen att hans sjuktillstånd inte uppstått på grund av kränkningar i arbetet - detta trots 

att Safet fått utlåtande från den psykiatriska kliniken att hans tillstånd beror på 

arbetsplatsmobbning. Han tappar matlusten, vaknar kallsvettig och äktenskapet är på väg att 

upplösas. Han är för stolt för att säga upp sig, trots uppmaningar från dåvarande frun. Han får 

bröstsmärtor och uppsöker sjukhus och läggs därefter in på psykiatrisk klinik för akut 

depression (Zaremba, 2010, ss. 7-20). 

 

Kerstin 

Kerstin har diagnosen posttraumatiskt stressyndrom, vilket innebär en stor rädsla, 

återkommande minnen från den traumatiska upplevelsen och förändrad personlighet, där man 

inte litar på andra. Tidigare i karriären har Kerstin varit drivande och engagerad, och hon är 

en av flera som får igenom att kvinnor får rätt till samma lön som män på sin arbetsplats. Hon 

och hennes chef har skilda åsikter i en arbetsrelaterad fråga, som hon även anmäler då hon ser 

det som sin plikt, och vill göra ett bra arbete. Detta är startskottet på en serie anklagelser mot 

Kerstin, som blir kallad till chefer på olika nivåer, chefer som alla säger liknande saker, att det 

finns klagomål mot Kerstin. Vilka klagomål det gäller eller från vilka berättas aldrig av 

cheferna. Kerstin försöker bemöta anklagelserna men blir istället tillsagd att sitta och ta emot 

informationen. Hon frågar arbetskamrater vad hon gjort för fel men alla är tysta. Kerstin som 

vanligtvis är en stark person har blivit osäker och rädd. Hon utestängs från kurser, blir kallad 

till möten med chefen, möten som sedan inte blir av och blir beskriven som psykiskt sjuk i sin 

personalakt. Cirka två år uthärdar Kerstin, innan hon bryter samman med diagnosen 

posttraumatiskt stressyndrom (Zaremba, 2010, ss. 23-36). 
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Carina  

På Carinas arbetsplats har man fått svårt att hinna med arbetsuppgifterna i tid, samtidigt som 

det uppdagas att två kolleger gjort privata ärenden under arbetstid. Carina väljer då att ta upp 

detta på ett personalmöte. Det slutar med att Carina blir omplacerad, eftersom kolleger har 

klagat på henne, får hon förklarat för sig av cheferna. Hur många personer eller vad som sagts 

är inget Carina får veta. Hon står på sig och får svaret "femton personer" till slut, vilket visade 

sig vara en lögn. Hon konfronterar kollegerna, som säger att de aldrig klagat på henne, men 

Carina tolkar det hela som att de går bakom hennes rygg men inte vågar stå för det. 

Kollegerna börjar även undvika henne och hon har senare fått veta att de blivit förbjudna att 

tala med henne om hennes förflyttning, men under tiden kände hon sig utanför, utan att förstå 

vad hon gjort för fel. Djup krisreaktion är diagnosen Carina får efter att ha levt som i en 

dimma i sju månader. Hon får en viss upprättelse när media rapporterar om hennes fall och 

kolleger vill försvara henne, men bara om de förblir anonyma. Carina har gått från att försöka 

göra rätt för sig till att bli nedbruten som människa (Zaremba, 2010, ss. 27-31). 

 

Leona 

Leona är idag en kvinna i 55-års-åldern. Hon är uppvuxen i England och efter att ha avslutat 

sina gymnasiestudier var hon ute och reste i Europa, där hon en träffade en svensk man. Hon 

hamnade sedermera i Sverige som 21-åring och fortsatte att utbilda sig till ingenjör. Det 

svenska språket och studierna var inget problem för henne. Leona hade lätt för att lära sig 

språk samtidigt som hon var stark, självständig och målinriktad som person. Som färdig 

ingenjör fick hon snabbt en anställning som konstruktör hos ett mindre företag. På 

arbetsplatsen var hon inte bara ensam kvinna, utan även den ende med utländsk bakgrund. 

Ganska snabbt efter att ha blivit anställd blev hon utsatt för trakasserier. Glåpord som ”hora”, 

”invandrarjävel” och könsord verbaliserades mot henne. Leona uppmärksammade sin chef på 

vad hon utsatts för och denne lovade att ta tag i problemet. I stället för att få ett slut på 

trakasserierna hårdnade stämningen och de negativa handlingarna mot henne blev allt grövre. 

Återigen kontaktades chefen som nu meddelade Leona att "lite får hon allt tåla". 

Trakasserierna fortsatte nu bland annat fysiskt, genom att Leona blev insläpad och duschad 

med kläderna på. Detta förklarades senare som ett ”practical joke” men ytterligare trakasserier 

gjorde att Leona sade upp sig.  

 

Hon började sedan på ett annat företag med liknande arbetsuppgifter. Till en början var hon 

försiktig och höll en låg profil, för att undvika problem som på den tidigare arbetsplatsen. Här 
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bemöttes hon dock på ett vänligt sätt och genom ett bra arbete befordrades hon flertalet 

gånger, vilket gjorde att hon stannade i 15 år. Med erfarenhet, goda referenser och en hög 

kompetens fick hon nu en hög befattning på ett multinationellt företag. Avdelningen som 

Leona ansvarade för var till en början framgångsrik med nöjda kunder och medarbetare. Efter 

ett år på företaget fick Leona en ny chef, som dels var yngre men också mindre meriterad än 

Leona. Chefen började ganska omedelbart att ifrågasätta Leonas arbete och baktalade henne 

för företagets kunder, vilka i sin tur framförde kritik som Leona fick stå till svars för. De 

känslor av ångest och stress som hon upplevt vid sin första arbetsplats gjorde sig nu påminda 

igen och efter en tid blev hon sjukskriven. Sjukskrivningen ledde till att företaget och Leona 

gjorde upp om avsked, där hon erbjöds ett avgångsvederlag. Med sina meriter var det inte 

svårt att hitta ett nytt arbete, men denna gång hade hon svårt att klara av det som krävdes av 

henne. Hon var ofta sjukskriven, då hon nu var stresskänslig, vilket även hade lett till fysisk 

smärta. Väl på arbetsplatsen drog hon sig ofta undan och efter ett halvår blev hon uppsagd på 

grund av arbetsbrist (Blomberg, 2016, ss. 45-48).    

   

Eva 

Eva är utbildad socionom och anställs efter examen inom socialtjänsten, där hon ska syssla 

med utredningar gällande barn. Arbetsgruppen som hon hamnar i har en nära gemenskap med 

varandra och Eva bemöts omhändertagande och blir snabbt en i gruppen. Efter en tid 

uppmärksammar Eva att medarbetarna på hennes avdelning är påfallande lika varandra 

beteende- och attitydmässigt, men att hon själv är något annorlunda. Arbetsgruppen har som 

vana att laga och äta lunch tillsammans, men en dag bestämmer Eva och en vän till henne att 

träffas för lunch i centrum. Hon blir förvånad när hon på väg från arbetsplatsen utfrågas av en 

medarbetare varför hon inte äter lunch med arbetsgruppen. Eva svarar att hon bestämmer själv 

vad hon gör på sin rast och går därifrån. Senare samma dag ifrågasätts Eva av arbetsgruppens 

informelle ledare varför hon avvek på lunchen. Kollegan påpekar att allas deltagande är 

viktigt för gruppens gemenskap. Eva tycker att det är något märkligt över hela situationen 

men svarar accepterande för att undvika en stor sak av det hela. När det är Evas tur att ansvara 

för matinköpen, föreslår hon att de ska prova något annat än den vanliga hälsokosten som 

brukar förtäras på arbetsplatsen. Detta röstas ned av gruppen och Eva bestämmer sig för att 

köpa bland annat ägg, som hon uppfattar som nyttigt. När hon är tillbaka på arbetsplatsen 

frågar den informelle ledaren Eva om dessa ägg är kravmärkta, vilket hon ej kan svara på. 

Ledaren väljer då att inte förtära dessa, vilket även följs av övriga i gruppen. Situationen gör 

att Eva känner sig besviken och ledsen, men även kritisk och arg över att alla ska bete sig 
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likadant. När en politiker intervjuas en tid senare på radion, kritiserar Eva denne öppet inför 

gruppen, vilken reagerar storögt och med tystnad. Ledaren lämnar även rummet och Eva blir 

senare upplyst om att denne är nära vän med politikern, samt att alla i gruppen tycks dela 

samma politiska åsikter. Efter den här situationen utsätts Eva för återkommande 

nedvärderande kommentarer och kritik. Hon exkluderas från gruppens sociala aktiviteter, 

kallas vid smeknamn och uppmanas att lämna sin anställning (Blomberg, 2016, ss. 83-84). 

 

Analys 

I följande avsnitt kommer vi att analysera våra fall utifrån tillvägagångssättet innehållsanalys. 

Utifrån berättelserna och våra frågeställningar har följande teman skapats: Uppkomst, 

Karaktär samt Konsekvenser. I varje tema placeras valda citat från det empiriska materialet, 

som vi relaterar till våra teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. Citaten ur det 

publicerade materialet kan i viss mån uppfattas som nya fakta, men ska snarare ses som en 

förlängning av de sammanfattade livsberättelserna.  

 

Uppkomst  

I de fall som redovisats ovan kan man till övervägande del utläsa att innan mobbning ägt rum 

beskrivs mobbningsoffren som drivande, engagerade och rakryggade personer. Till skillnad 

mot Olweus forskning gällande skolmobbning, där offren framställs som passiva och 

ängsliga, ger dessa fall en motsatt bild, där i stället starka individer som tar plats drabbas. 

Detta ger en antydan om att uppkomsten av mobbningen bör sökas i andra perspektiv än 

individuella egenskaper. Carina W beskriver i sin dagbok när hon börjar känna sig utsatt på 

arbetet: 

 

De klagar på min attityd som jag tydligen har? Är det fel att vara en stark person som törs 

säga vad hon tycker och tänker, som går med ryggen rak? Är man obekväm för 

omvårdnadsförvaltningen då (Berlin & Enqvist, 2002, s. 16).   

 

Flertalet fall vittnar om att de utsatta personerna på något sätt brutit mot de normer eller de 

förväntningar som medarbetare och/eller chefer föreställt sig. Om en individ anses avvikande 

eller inte, avgörs enligt Goffman (2001, s. 11–13) av omgivningen, vilken då även avgör vad 

som är normalt i den sociala kontexten. Att inte rätta in sig i ledet, utan i stället ge uttryck för 

vad man som individ anser vara rätt, var startskottet för Carinas utsatthet.  
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I fallet med Eva påbörjades en mobbningsprocess mot henne, när det uppdagades att hon 

skiljde sig mot de övriga i arbetsgruppen gällande politiska åsikter. Blomberg redogör för 

Evas ord när hennes politiska åsikter ventilerats för arbetsgruppen:  

 

Eva berättar gråtande om den perfekta arbetsplatsen, där hon inte fick vara med eftersom 

hon inte passade in i gruppen. Hon säger att hon inte var tillräcklig god eller ideologiskt 

rättstrogen för att få tillhöra gruppen. Samtidigt är hon rasande över att kollegorna, som 

hade en så fin ideologi och bekännelse, kunde bete sig så illa och intolerant mot henne 

(Blomberg, 2016, s. 84). 

 

När en individ anses avvikande kan det enligt Goffman (2001, s. 14–15) resultera i sanktioner 

från omgivningen. I fallet med Eva klassade omgivningen henne som avvikande, då hon inte 

delade samma värderingar som arbetsgruppen. Eva besitter enligt Goffman (Ibid, s.12, 14) ett 

stigma, då hon inte uppfyller omgivningens förväntningar och mobbningen blir ett medel för 

att reducera henne från en gruppmedlem till en utstött, kastmärkt individ. Omgivningens 

utstötning av Eva går även att relatera till Erikssons systemteori. Hon är en del av det 

administrativa systemet, där hon bedöms utifrån arbetsplatsens regler om vad som är legitimt 

beträffande rollen som anställd. I det här avseendet uppfyller hon arbetsgivarens krav och det 

är istället i det sociala systemet som hon inte motsvarar förväntningarna. Enligt Eriksson 

(2001) skiljer sig dessa system genom att i det administrativa tillskrivs alla individer lika 

värde, jämfört med det sociala, där systemet kan bedöma personer olika. Det sociala systemet, 

där Eva utsattes över tid, har producerat en viss uppsättning gemensamma värden som 

ifrågasätts i och med att hon förmedlar ”felaktiga” politiska åsikter. Exkluderingen och de 

nedvärderande yttringar som hon utsätts för, fungerar som ett försvar att upprätthålla det 

sociala systemet och bevara dess värden.  

 

Att Leona vid sitt första arbete efter avslutade studier utsattes för mobbning, kan förklaras 

dels genom Erikssons systemteori men också utifrån hans syn på begreppet makt i förhållande 

till mobbning. Blomberg berättar om Leonas situation på hennes första arbetsplats: 

 

Det visade sig så småningom att det fanns en särskild person bland personalen som varit 

helt säker på att han skulle få den nya tjänsten och att han blev mycket arg då han fick veta 

att ledningen anställt en kvinna! Som till råga på allt inte var svensk! Mannen fick med sig 

en grupp och tillsammans började de trakassera Leona (Blomberg, 2016, s. 46). 
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Mannen som tog initiativ till att påbörja en mobbningssituation mot Leona har i kraft av att 

vara accepterad i arbetsplatsens sociala system även tillgång till dess resurser. Resurserna i 

detta exempel är ett kontaktnät bestående av medarbetare. Leona, som inte accepteras av 

personalen, hamnar således i en position som maktmässigt fördelar sig ojämnt mellan henne 

och övriga medarbetare. Den ojämna maktfördelningen ger enligt Eriksson (2002, s. 30–31) 

en förutsättning för att mobbning ska kunna utövas. Vidare menar Eriksson (2001) att 

individer som är accepterade av det sociala systemet behandlar utomstående annorlunda, då 

dessa inte anses besitta samma värde och status som personer inom systemet.  

 

Att Leona inte accepteras för att hon är kvinna eller invandrare har troligtvis en påverkan i det 

här specifika fallet, oaktat att detta faktum är en något förenklad förklaring. Det centrala är att 

hon avviker från övriga medarbetare och saknar maktresurser. I en annan kontext skulle hon 

lika gärna bli accepterad av omgivningen, vilket med andra ord innebär att mobbningens 

uppkomst snarare berör relationer mellan individer än egenskaper hos dem.  

 

I Lasses fall påbörjades de negativa handlingarna mot honom i samband med att en ny 

arbetsledare tillsattes för arbetsgruppen. Tidigare forskning visar att mobbning förekommer 

mellan personer med liknande status, men också från chefer riktad mot en underordnad. 

Blomberg (2016, s. 34) beskriver att rovjaktsmobbning från en chef, riktad mot en 

underordnad, kan förklaras av att man vill utse en syndabock för problem kopplat till 

verksamheten. Att Lasse utses som syndabock indikeras i ett samtal om honom mellan 

arbetskollegorna Anna-Karin och Pia. 

 

Han är ju trevlig och så där, men de vill bli av med honom. Men varför då? Socialnämnden 

tycker att han är besvärlig för han har kostat kommunen så mycket pengar. Han har gjort 

för många LVM (Torp, 2015, s. 43). 

 

En förklaring till att mobbningen uppstår när en ny arbetsledare tillsätts och att det är just 

Lasse som drabbas, kan sökas i Goffmans stigmateori. Enligt Goffman (2001, s. 11–12) är det 

omgivningen som avgör vad som är normalt och vad som ses som avvikande i den sociala 

kontexten. Lasse, som beskrivs som något okonventionell i sina arbetsmetoder, men som ändå 

är uppskattad av sina kollegor och tidigare chefer, uppfattas inte som avvikande förrän den 

nya arbetsledaren tillsätts. Av sina kollegor ses han fortfarande som en i gruppen, men hans 

arbetsmetoder som av tidigare arbetsledare varit accepterade, ses nu i stället som avvikande 
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och problematiska av hans nye överordnade. Arbetsledaren kan i kraft av sin position som 

överordnad möjliggöra en stigmatisering av Lasse, trots att omgivningen som helhet inte 

uppfattat honom som avvikande.  

 

Karaktär 

Mobbning i arbetslivet består enligt tidigare forskning ofta av utfrysning, även om variationer 

förekommer, vilket överensstämmer till övervägande del med våra fall. I Leifs fall uttryckte 

sig mobbningen genom följande utsaga: 

 

Sitta 16 månader på tjänsterummet och läsa gamla rapporter. Han var förbjuden att ta 

kontakter utanför huset, gå på studiebesök eller beställa material. Han fick inte tacka ja till 

lärarförbundets önskan om ett föredrag. Han fick inte delta i fortbildningsdag etc. (Berlin & 

Enqvist, 2002, s. 46). 

 

Detta kan ses som direkt mobbning, då Leif utsattes för sanktioner i sitt arbete, och då den här 

typen av angrepp enligt Olweus (1991, s. 5) sker på ett direkt riktat sätt mot offret. Detta faller 

även in under tyst mobbning, vilket kan uttrycka sig genom att den drabbade ignoreras och 

exkluderas, i stället för mer tydliga sanktioner (Höistad, 2001, ss. 74-75). 

 

Utfrysning kan även ske som indirekt mobbning och enligt Olweus (1991, s. 5) är den här 

typen av mobbning mindre tydlig och offret kan då utsättas för utfrysning eller isolering. I 

Evas fall går det att tyda inslag av både direkt och indirekt mobbning. 

 

Hon är inte välkommen att delta i gruppens sociala aktiviteter utanför arbetet. Hon 

undanhålls information i ärenden och hon får ständiga gliringar om att hon borde se sig om 

efter andra jobb. Hon får också ett smeknamn som antyder att hon har oacceptabla politiska 

åsikter (Blomberg, 2016, s. 84). 

 

Det är först när förväntningarna inte infrias som vi reflekterar över de krav som den sociala 

miljön innehar, menar Goffman (2001, s. 11). Utfrysningen i Evas fall kan ses som en effekt 

av den konflikt som uppstår mellan kraven från den sociala miljön och vad som inte infrias av 

henne.  
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Utfrysningen belyses i Kerstins fall när kollegorna undvek att besvara hennes frågor. Zaremba 

(2010, s. 33) beskriver: ”Hon ber sina kolleger om en förklaring. Har jag gjort något fel? 

Bemöt mig! Men de satt bara tysta.” 

 

Carinas fall, då hon berättar att kollegorna undvek henne, vilket gjorde att hon upplevde sig 

själv som att vara pestsmittad, kan relateras till Goffmans stigmateori. Enligt Goffman (2001, 

s.12)”reduceras han i vårt medvetande från en fullständig och vanlig människa till en 

kastmärkt, en utstött människa”. Carina ansågs inte av medarbetare som en del av 

arbetsgruppen och stigmatiserades i och med undvikandet av henne.  

 

Enligt Eriksson (2002, s. 30) handlar mobbning om ett upprepat negativt beteende från en 

förövare som är stark, riktat mot ett svagare offer. Detta är något som överensstämmer i 

samtliga av våra fallbeskrivningar, där offren kan ses i underläge gentemot sin mobbare på ett 

eller annat sätt. Offren som utsätts av chefer är underordnade i befattning såväl som status och 

de som utsätts av sina medarbetare är i en svagare position, då offret står som enskild individ 

mot en grupp. En anledning till att mobbningen kan fortlöpa beror enligt Eriksson (2001, s 16, 

33) på att offren befinner sig i en beroendeställning gentemot den arena som mobbningen 

utspelar sig på. Eriksson (Ibid, s. 16) menar att byta arbete för individer ofta inte är helt 

enkelt, då man kan riskera lägre lön, få ägna mer tid till och från arbetet, eller riskera att gå 

utan inkomst helt för en tid, vilket Safet beskriver. 

 

Jag var rädd om jobbet. Jag behövde pengarna (Zaremba, 2010, s. 11).  

Jag var stolt, ville inte leva på socialbidrag (Zaremba, 2010, s. 13). 

 

Detta ger en viss förklaring till varför individer fortsätter att gå till en arbetsplats där de 

upplever sig mobbade. Eriksson (2001) förklarar detta vidare med att individer ingår i ett 

administrativt och ett socialt system. Individer kan frysas ut i det sociala systemet för att man 

inte följer de rådande normer och betraktas därför av omgivningen som annorlunda. Det 

administrativa systemet återinsätter individen till arbetsplatsen, då personer är i behov av lön 

eller kan känna ett ansvar för sitt arbete. Utfrysningen i det sociala systemet kan förklaras 

genom Goffmans stigmateori, då individen klassas som avvikande av en part som själva ser 

sig som normal. Den som anser sig normal använder sanktioner för att övertyga andra om att 

den avvikande utgör en fara. Detta kan ske genom att man behandlar avvikande personer med 

diskriminerande åtgärder som exkludering eller undvikande (Goffman, 2001, ss. 14-15, 39). 
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Konsekvenser 
 

Utifrån de fall vi har granskat går det med fog hävda att mobbning kan ge allvarliga 

konsekvenser för den drabbade, både i ett kort- och långsiktigt perspektiv. En 

mobbningssituation kan i värsta scenario resultera i självmord, vilket skedde i fallet med 

Lasse. I en pågående mobbningssituation uppger flera av de drabbade att man bland annat 

upplever känslor av ilska, rädsla, ångest och stress. Dessa negativa känslor kan även göra sig 

påminda i situationer långt efter att mobbningen har upphört. Negativa handlingar tenderar i 

flertalet fall att succesivt bryta ner en fungerande, drivande och självständig människa, till en 

osäker och tvivlande individ. Lasses förvandling efter en tids utsatthet beskrivs på följande 

sätt: 

 

Han kände inte igen sin egen andning. Han kände inte igen sina egna inlåsta tankar. Han 

var på något underligt och kroppsligt vis separerad från sig själv och den person han 

tidigare varit. Och det blev inte bättre av att han inte kunde sova. Tre vakande nätter i rad. 

Hackandet hade verkligen urholkat honom och gjort honom till en sämre socialarbetare. 

Han fanns inte för missbrukarna på samma sätt som tidigare. Han kände sig otillräcklig och 

dum, litade inte på sig själv längre, litade inte på någonting när arbetsledaren höll på och 

anmärkte på allt han gjorde (Torp, 2015, s. 65). 

 

Liknande mönster återfinns i fallet med Leona. Från att ha varit en stark, målinriktad och 

självständig person, skedde en förvandling till det sämre som ett resultat av mobbning. Efter 

att ha återhämtat sig från mobbningen på sin första arbetsplats, gjorde sig känslorna från den 

tidigare utsattheten påminda igen, när hon 15 år senare utsattes för mobbning ännu en gång. 

Blomberg berättar vad som framkom i samtalet mellan honom och Leona: 

 

Leona säger att det var som om hennes värsta mardröm blev sann. Hon berättar att all den 

ångest som hon kände på sitt första arbete nu kom tillbaka med full kraft. Utåt visade hon 

sig stark, men inom sig befann hon sig ett kaos. Hon beskriver att hon under flera års tid 

åkte till arbetet illamående på grund av ångest och stress (Blomberg, 2016, ss. 47-48).   

 

De symptom som resulterat från mobbningen och som tidigare upplevts psykiskt, fick nu 

också en fysisk dimension. Fysiskt illamående och värk i kroppen, tillsammans med psykiska 

besvär, gjorde att Leona inte längre klarade av vanliga arbetsdagar. Efter att ha utsatts för 

mobbning ännu en gång blev Leona sjukskriven. Sjukskrivningen medförde enligt henne en 

skamkänsla, då hon nu upplevde att hon låg andra till last (Blomberg, 2016, s. 48).  
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Att upprepade gånger utsättas för negativa handlingar kan som tidigare nämnts relateras till 

stigmateorin, där individen klassas och ses som avvikande av omgivningen. Något som ligger 

stigma nära till hands och som kan medfölja en stigmatiserad individ är enligt Goffman (2001, 

s. 16) skam. Enligt denne upplever den stigmatiserade individen skamkänslor när han eller 

hon blir medveten om att vara mindre önskvärd av omgivningen (Ibid, s. 16). 

 

Känslor av skam går att tyda i Carinas W:s fall, när hon efter ett läkarbesök reflekterar över 

hur mobbningen har påverkat henne.  

 

Vi diskuterade hur jag mådde och jag sa att jag blivit mycket förändrad denna korta tid, 

enligt min sambo och mina kamrater. Jag vill inte svara i telefon och jag vickar för mina 

persienner när jag kommer hem, vill inte synas bland folk (Berlin & Enqvist, 2002, s. 19). 

 

Att man isolerar sig från omvärlden är enligt Meeuwisse & Swärd (2013, s. 198) en 

försvarsmekanism, då sårade individer vill undvika att utsättas för ytterligare kränkningar. En 

vanlig strategi hos personer med skamkänslor är att avhålla sig ifrån sammanhang och 

situationer där man misstänker att ens skamkänslor kan synliggöras. (Ibid, s. 194) 

Tillvägagångsättet är påtagligt i Carinas fall. 

 

Jag fick låna en bil och åkte till ICA i andra änden av stan för att handla. Jag klarar inte av 

att möta dessa människor (Berlin & Enqvist, 2002, s. 23). 

 

Utöver de destruktiva psykiska och fysiska effekter mobbning kan resultera i, är även en 

annan konsekvens tydligt märkbar. Övervägande del av offren i fallbeskrivningarna lämnar 

sitt arbete på ett eller annat sätt. Omplacering av den mobbade är förekommande i fallen med 

Carina W, Carina och Leif. Detta kan relateras till tidigare forskning, där Leymann (1986) 

beskriver att omplacering kan syfta till att begränsa en individs inflytande. 

 

Flera av offren, däribland Leona, Carina W och Leif, blir sjukskrivna, då stress, ångest och 

fysiska plågor gör att de inte längre klarar av arbetsdagarna. I dessa fall leder 

sjukskrivningarna i ett senare skede till antingen uppsägning eller avskedande mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Sammantaget kan noteras att offer i hög utsträckning tvingas att 
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på ett eller annat sätt lämna arbetsplatsen, antingen genom sjukskrivning, avskedande eller att 

man som utsatt inte ser något annan valmöjlighet än uppsägning.  
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Diskussion och konklusion 

I detta avslutande kapitel kommer vi diskutera våra resultat samt ge svar på våra 

frågeställningar. Resultaten kommer vi knyta samman med vad som tagits upp i tidigare 

forskning och våra teoretiska utgångspunkter. Avslutningsvis kommer vi ge förslag till vidare 

forskning. 

 

Syftet med denna studie har varit att skapa en fördjupad förståelse för fenomenet mobbning, 

främst inriktad mot arbetsplatsmobbning. Då tidigare forskning i hög grad har inriktat sig mot 

psykologiska förklaringar gällande mobbning, ansåg vi det intressant att ge en sociologisk 

tolkning av fenomenet.  

 

Angående vår första frågeställning om hur mobbning kan uppstå, har tidigare forskning av 

Olweus med flera fokuserat på egenskaper hos mobbare och offer. Den typiska mobbaren 

beskrivs som aggressiv, samt med översittartendenser (Olweus, 1991, ss. 22-27). Offret 

beskrivs på ett motsatt vis, med egenskaper av ängslighet, fysisk svaghet och ett uppvisande 

av ett tillbakadragande beteende (Ibid, ss. 27-29). Våra fallbeskrivningar ger en annan bild av 

framförallt hur offren kännetecknas. De uppvisar inte denna svaghet som Olweus nämner, 

utan beskrivs före mobbningen som starka och drivande individer. Att man som stark, 

självständig och drivande individ drabbas av mobbning, förklarar vi dels genom Goffmans 

teori om stigma. I våra berättelser ser vi att en övervägande del av våra offer tycks ha brutit 

mot de normer som rådde på arbetsplatsen. Förklaringar bör därför inte sökas ur individens 

egenskaper, utan i dess relationer. I möten med personer som inte stämmer med våra 

föreställningar och förväntningar, sker enligt Goffman (2001, s. 11) en kategorisering av 

dessa som mindre önskvärda. Normbrytningen skapar en grund för stigmatisering, då personer 

som anser sig som normala använder sanktioner för att dels straffa individen, men också 

övertyga andra om att normbrytandet är felaktigt (Ibid, ss. 14-15, 39). Vi uppfattar det som att 

normbrytare stigmatiseras i ett försök att behålla den rådande normen beträffande den sociala 

kontexten. Stigma berör enligt Goffman (Ibid, s. 13) relationer mellan individer och inte 

egenskaper hos dessa. Ett beteende kan i en kontext uppfattas som avvikande och i ett annan 

som normalt. Vår förklaring till mobbningens uppkomst är att den snarare beror på individens 

brott mot den sociala kontextens normer och regler, än den enskildes personliga egenskaper.  
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Gällande mobbningens uttryck, så visar tidigare forskning från bland annat Leymann (1996) 

och Einarsen & Hoel (2009) att utfrysning är en vanlig typ, även om andra former 

förekommer. Vi kan konstatera att utfrysning används som metod i hälften av våra fall. Denna 

utfrysning sker från och på initiativ av medarbetare, men ibland även på order från 

överordnade. Detta kan ske både direkt och indirekt, där direkt kan ses som överordnades 

beslut att separera en individ från de övriga, som till exempel i Lasses fall. Utfrysning av 

indirekt karaktär kan relateras till att offret hamnar utanför gemenskapen, men utan att förstå 

och veta varför, som exempelvis i fallet med Kerstin. Utfrysning kan ske både med tyst och 

verbal karaktär, den tysta med likhet i den indirekta mobbningen i Kerstins fall och den 

verbala mobbningen som en form av direkt mobbning, som ämnas att ge tydliga sanktioner 

för offret. Eva, som nedvärderas och blir tilltalad med öknamn, för att på så vis hamna i 

utanförskap, är ett exempel för denna senare typ av utfrysning. Som vi kan se finns det olika 

tillvägagångssätt för utfrysning på arbetsplatsen, men med den gemensamma nämnaren att 

begränsa en individs inflytande. 

 

Utfrysningen genomförs enligt Goffman (2001) genom att offren blir tillskriva negativa 

egenskaper och kan därför stigmatiseras. Enligt Goffman (Ibid, s. 12) ”reduceras han i vårt 

medvetande från en fullständig och vanlig människa till en kastmärkt, en utstött människa”. 

Utfrysning av individer kan ske då personer som anser sig ”normala” uppfattar den avvikande 

individen som ett hot och med sanktioner påvisar dennes normbrytande beteende. Denna 

utfrysning av offer kan enligt Eriksson (2001) även uppfylla en funktion hos förövaren. Han 

menar att förövarens egna goda självbild upprätthålls genom att tillämpa en negativ bild på 

offret. Bilden av sig själv som ”normal” är nödvändig för att i relation till ett avvikande 

beteende påvisa vad som är önskvärt (Ibid, 2001).  

 

En förutsättning för att kunna utsätta personer för upprepade sanktioner är att relationen 

mellan angripare och offer innefattar en ojämn fördelning av makt, framhåller Eriksson (2002, 

s. 30–31). I samtliga av våra fallbeskrivningar går det att finna ett maktövertag på ett eller 

annat sätt mellan förövare och offer. Flera av våra fall, däribland Lasse och Leif, utsattes av 

chefer, där maktövertaget kan ses utifrån att överordnade innehar en högre position såväl som 

status. Där fallen i stället vittnar om en konflikt mellan medarbetare och offer (Eva, Leona, 

Carina m.fl.) har den utsatte försatts i ett underläge genom att denne ställts som enskild mot 

en grupp. I och med ett maktövertag ges även möjligheten att definiera vad som är normalt 

och sanktionera det som anses avvikande i den sociala miljön. 
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När det gäller vår tredje frågeställning, om vilka effekter mobbning medför, är det tydligt att 

man som utsatt kan drabbas av allvarliga konsekvenser, i värsta fall självmord (Läs Lasse). I 

våra fall uppvisar offren återkommande symptom på stress, depression och ångest. Utöver 

dessa symptom kan vi i flertalet fall uppmärksamma att utsatta personer tenderar att succesivt 

brytas ned, från fungerande till tvivlande individer. Detta tvivlande uppfattar vi som ett led 

mot skapandet av en negativ självbild, där känslor av skam är framträdande. Av våra fall är 

detta tydligast gällande Lasse och Safet. Skapandet av en negativ självbild sker som en effekt 

av att ha blivit utsatt för mobbning. De utsatta upplever sig själva som otillräckliga och 

mindre önskvärda med konsekvensen av förlorad livsglädje. Vi ser även följder gällande 

offrens sociala relationer. Upplevelser av otillräcklighet och skam gör att man undviker att 

vistas i sammanhang där dessa känslor kan göra sig påminda, vilket enligt (Meeuwisse & 

Swärd, 2013, s. 194) fungerar som en försvarsmekanism. Skamkänslor och dess effekter är 

märkbart i Carina W:s fall.  Före mobbningen beskrivs hon som en stark och drivande person, 

vilket genom kritik och anklagelser förändrar henne till en osäker människa som isolerar sig 

från omgivningen.  

 

Vidare gällande mobbningens konsekvenser observerar vi genom våra fallbeskrivningar en 

gemensam nämnare. Samtliga av dem som utsatts för mobbning lämnar på eller annat sätt sina 

anställningar. En utsatt individ hamnar ofta enligt tidigare forskning och Blomberg (2016, ss. 

56-57) i sjukskrivning, vilket även stämmer till övervägande del för våra fall. Att processen 

kan fortlöpa till att den utsatte tvingas sjukskriva sig, kan förstås utifrån Erikssons 

systemteori. Individer befinner sig enligt Eriksson (2001, s. 16, 33) i en beroendeställning 

gentemot sin arbetsplats. Arbetsplatsen genererar en stadigvarande inkomst och kan vara 

kostsam att försöka lämna.  

 

Att återgå efter sjukskrivning tycks vara sällsynt, då flertalet offer antingen avskedas eller 

självmant säger upp sig. En förklaring till att individen självmant väljer att avsluta sin 

anställning kan relateras till skam. De upplevda skamkänslor offren ådragit sig genom 

mobbningen undviks därmed genom uppsägning, detta för att inte försätta sig i samma 

situation igen. 

 

Sammanfattningsvis uppfattar vi Erikssons syn på mobbning och makt kompletterande till 

Goffmans teori om stigma. Goffman förklarar varför en individ kan utsättas för negativa 
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handlingar och stigmatiseras, medan Eriksson utvecklar hur fenomenet kan upprepas. Vår 

studie påvisar att uppkomsten till en mobbningssituation snarare beror på individens brott mot 

rådande normer än karaktäristiska egenskaper. Mobbning förutsätter en ojämn fördelning av 

makt mellan angripare och offer och kan visa sig i olika former och uttryck, där utfrysning är 

tämligen vanligt. Att bli utsatt för mobbning kan leda till att offret stigmatiseras och förändrar 

sin självbild på ett negativt sätt. Känslor av skam påverkar individens relationer, då denne 

uppfattar sig som otillräcklig och kan välja att isolera sig från omgivningen. Detta kan leda till 

sjukskrivning och försvårar ett återinträde till arbetsplatsen.  

 

Förslag till vidare forskning 

Då vi funnit att tidigare forskning i hög utsträckning behandlat mobbning bland barn och 

ungdomar samt dess frekvens och psykologiska effekter, anser vi att fler studier behövs inom 

området mobbning bland vuxna. Vi ser gärna ytterligare studier beträffande mobbningsoffers 

egna upplevelser och gärna med en sociologisk utgångspunkt, då psykologin tycks ha en 

dominerande ställning inom detta studieområde. Vi ser det även som intressant att vidare 

undersökningar riktar ljus mot andra och liknande arenor där mobbning kan tänkas utspelas. 

Grundskolor och arbetsplatser är de mer utforskade arenorna, men hur ser det ut på 

exempelvis universitet, fängelser eller inom försvarsmakten? Ett ytterligare studieobjekt 

skulle även kunna vara att undersöka mobbning utifrån förövarens synvinkel och 

mobbningens eventuella påverkan på denne.  
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