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SAMMANFATTNING 

Genom kvalitativa telefonintervjuer har individers upplevelser av arbetsplatsrelaterad 

mobbning inom människovårdande yrken undersökts. Studien har även undersökt hur 

mobbningen kunde ta sig i uttryck och hur den kan påverka individen. Teorierna erkännande 

och stigma har använts som tolkningsredskap i analyserna. Upplevelserna av mobbningen 

har varit spridda men vissa upplevelser delas av informanterna. En del av informanterna 

uppgav att mobbningen varit dold och att förövarna dumförklarat dem genom att undanhålla 

information. Flera av informanterna uppgav att chefen på ett eller annat sätt varit 

inkluderade i mobbningen. Resultatet visar vidare på att mobbningen lett till allvarliga 

konsekvenser. Mobbningen visade sig leda till psykiska och fysiska konsekvenser som till 

exempel ångest, magont, stress, nedstämdhet och sömnsvårigheter, dessutom blev 

majoriteten av informanterna sjukskrivna på grund av den mobbning de utsatts för. 

Intervjuerna avslutades dock i en positiv anda då de flesta uppgav att de i dagsläget mår bra, 

även om en del av dem uppgav att de fortfarande påverkas av det som hänt. Slutsatserna som 

kan dras är att mobbningen kunde ske både subtilt och direkt. Mobbningen påverkade 

individerna fysiskt och psykiskt och sju av åtta informanter blev sjukskrivna till följd av 

mobbningen, dock visade det sig att majoriteten av informanterna nu mår bra. 
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ABSTRACT 

Through qualitative telephone interviews, individuals' experiences of workplace-related 

bullying in human-care professions have been investigated in this study. Theories of 

recognition and stigma have been used as interpretative tools in the analyzes. The 

experiences of bullying have been spread, but some experiences are shared by informants. 

Some of the informants stated that the bullying was hidden and the perpetrators wanted to 

make them look stupid by hiding information. Many of the informants stated that the boss 

was included in the bullying. The results of the study indicate that bullying has given the 

participants serious consequences. Mobbing could lead to mental and physical consequences 

such as anxiety, stomach pain, stress, numbness and sleep discomfort, in addition, the 

majority of informants were called in sick because of the bullying they were subjected to. The 

interviews ended in a positive spirit, as most stated that they are doing well today, although 

some of them are still affected by what has happened to them. The conclusions that can be 

drawn are that bullying occurred both subtle and direct. The bullying affected individuals 

physically and mentally. Seven of eight informants were called in sick as a consequence, 

however, the majority of informants now feel fine. 
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 INLEDNING 

Lars hade tagit sitt liv. På bara några månader hade han gått från att vara en levnadsglad och 

engagerad man, pappa och socialsekreterare till att bli en spillra av sig själv, utan ett uns av 

självförtroende. Att varslas om avsked mitt i en djup depression hade blivit för mycket. Länge 

hade Lars varit övertygad om att det var jobbet och cheferna det var fel på, men den sista tiden 

hade han allt mer kommit att inse att det nog var hos honom problemet låg. Och att världen 

skulle vara en bättre plats utan honom. Han hade fel på båda punkterna. (KIT, 2016) 

Ovannämnda citat speglar vilka förödande konsekvenser arbetsplatsrelaterad mobbning kan 

resultera i, inte bara för den utsatta individen utan för en hel familj. Mobbningen gjorde att 

en pappa, make och socialsekreterare nu inte längre lever. Historien visar på vikten av att 

mobbning på arbetsplatser bör synliggöras och uppmärksammas som ett socialt problem. 

Fenomenet mobbning är ingen ny företeelse utan det började diskuteras i samhället redan 

under 1960–1970 talet och då låg fokus på mobbning inom skolan (Blomberg, 2010). 

Begreppet vuxenmobbning kom något senare, 1986, och beskrevs av Leymann i Blomberg 

som ett socialt problem. Det finns en hel del forskning riktat till att undersöka mobbning 

bland barn och framförallt inom skolan. Däremot är mobbning bland vuxna på arbetsplatser 

ett mindre utforskat område enligt Pomeroy (2013). Vidare menar Pomeroy att det finns 

forskning kring mobbning utifrån ett organisatoriskt perspektiv men forskning från den 

utsattes perspektiv är betydligt mer begränsat, varför detta ämne är viktigt att studera 

närmare. 

Hur utbrett är då egentligen mobbning på arbetsmarknaden? En sökning i Statistiska 

Centralbyråns databas visar att följande yrkesgrupper år 2016 upplevde besvär till följd av 

mobbning och trakasserier: 

• 0,7 procent bland lärare 

• 0,8 procent bland vård- och omsorgspersonal 

• 1,3 procent bland vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 

• 2,1 procent bland psykologer, socialsekreterare m.fl. 

• 2,8 procent bland socialsekreterare och kuratorer 

Sökningen visar på de personer med rapporterade besvär till följd av mobbningen, dock inte 

hur många som faktiskt blir utsatta. Det är rimligt att anta att ett stort mörkertal gömmer sig 

bakom dessa siffror eftersom mobbning på arbetsplatsen fortfarande uppfattas som ett tabu 

(Blomberg, 2010). Svensson (2010) uppger att 9 % upplever arbetsplatsrelaterad mobbning i 

Sverige och att det framförallt förekommer i människorelaterade yrken. Risken att utsättas 

för mobbning minskar således i yrken där arbetet inte är människorelaterat, enligt Svensson. 

Om de utsatta individerna stigmatiseras och därmed inte syns kan det tänkas bli svårare för 

individen att våga söka hjälp och för hjälpare att finna den utsatte individen, varför det är 

viktigt att det uppmärksammas för att kunna hjälpa dessa individer. De förödande 

konsekvenser som mobbningen resulterade i för bland annat socialsekreteraren Lars och 
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många fler är något som alltså behöver uppmärksammas, varför vår ambition är att uppnå 

förståelse och kunskap kring vad mobbning kan resultera i, och gjorde att följande syfte med 

tillhörande frågeställningar formulerades: 

 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur mobbning på arbetsplatser inom människovårdande 

yrken kan upplevas och hur de upplevt att mobbningen påverkat dem. Arbetet syftar till att 

öka förståelsen och ge kunskap kring vad arbetsplatsrelaterad mobbning kan resultera i inom 

dessa yrken. 

 Frågeställningar 

• På vilket sätt kan mobbningen ta sig uttryck för individen? 

• Hur kan det upplevas att bli utsatt för mobbning på sin arbetsplats? 

• Hur upplever informanterna att mobbningen påverkat dem? 

 Definition 

Den definition vi utgår från i denna studie har publicerats på Arbetsmiljöverkets (2018) 

hemsida och baseras på vad Arbetsmiljöverket funnit om tidigare forskning. 

Arbetsmiljöverket har således formulerat denna definition av mobbning:  

...mobbning definieras som återkommande negativa handlingar över en tidsperiod (oftast 

minst ett halvår) riktade mot enskilda eller en grupp. I definitionen ingår också att det råder 

en obalans i makt mellan förövare och offer och att handlingarna leder till att offret ställs 

utanför den sociala gemenskapen. 

Definitionen valdes ut med anledning av att den sammanfattar de beskrivningar och 

resonemang vi funnit utifrån tidigare forskning inom området. 

 TIDIGARE FORSKNING 

Under detta avsnitt presenteras arbetsplatsrelaterad mobbning utifrån tidigare forskning i 

form av vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar och facklitteratur. Inledningsvis har 

refereegranskade vetenskapliga artiklar valts som presenterar mobbning som begrepp, för att 
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sedan övergå till fokus på studiens syfte, att undersöka den utsattes upplevelser och 

konsekvenser av arbetsplatsrelaterad mobbning och hur det kan uttryckas. 

 Begreppsdiskussion 

Hur mobbning ska definieras finns det inget enkelt svar på. Det finns en uppsjö av olika 

definitioner på vad mobbning är och även olika begrepp kopplade till mobbning. 

Definitionerna liknar varandra men det finns vissa nyansskillnader i vad olika författare och 

forskare väljer att betona och utgå ifrån. Enligt Lewis och Orford (2005) är det av vikt att se 

mobbning som en process som kan variera i allvarlighetsgrad istället för att se det som ett 

fenomen som antingen finns eller inte existerar. En definition av mobbning ges av Pace 

(2012) i Pomeroy (2013) och lyder:  

repeated, health-harming mistreatment of one of more persons (the targets) by one or more 

perpetrators that takes one or more of the following forms: verbal abuse; offensive 

conduct/behaviors (including nonverbal) which are threatening, humiliating or intimidating; 

or work interference--sabotage--which prevents work from getting done” (s.1).  

Författaren betonar således att för att det ska vara fråga om mobbning ska personer vid 

upprepade tillfällen ha blivit illa behandlade på olika sätt. Pace definition är bred och 

inkluderar både psykisk och fysisk illabehandling, det finns heller ingen begränsning i antalet 

förövare. Mobbning kan riktas till flera utsatta och ske av flera förövare, men det kan också 

handla om händelser mellan två personer. Hauge, Skogstad och Einarsen (2010) väljer att 

beskriva mobbning som något som upprepande sker under en längre tidsperiod och där 

individen utsätts för psykisk misshandel bland annat genom förolämpningar. En författare 

som ansluter sig till definitionen gjord av Pace är Einarsen (2000) som skriver att begreppet 

mobbning är brett och täcker in alla situationer där en person systematiskt och flera gånger 

blir illa behandlad, både psykiskt men även fysiskt i form av aggressivitet och våld. 

Mobbningen kan ske både av chefer och/eller av kollegor. Vidare när det gäller att identifiera 

mobbning är den enskildes upplevelse som ska vara utgångspunkten menar Östberg (2009), 

mobbning är inte alltid avsiktligt och därför är det viktigt att lyssna på den utsattes 

upplevelse av situationen. 

Einarsen (2000) har sammanställt ett flertal begrepp som används för att fånga fenomenet 

mobbning och begreppen som används skiljer sig åt i olika länder. I Sverige är ordet 

mobbning mest förekommande, medan det i andra länder, som exempelvis England, används 

ord som bullying, mobbing, harassment, scapegoating, psychological terror med flera. 

Begreppen har lite olika betydelse men gemensamt är att de alla syftar på situationer där 

personen blir illa behandlad vid flera tillfällen. Några exempel på illabehandling är enligt 

Einarsen social isolering, nedvärdering av en persons arbete, att bli retad eller att bli utsatt 

för våld och hot. I grund och botten tolkas mobbning handla om att den utsatte personen har 

svårt att försvara sig och att det förekommer en maktobalans.  
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Ett närliggande begrepp till mobbning är trakasserier. Enligt Brodsky (1976) i Einarsen 

(2000) finns det fem olika typer av trakasserier: användning av öknamn, att utse 

syndabockar, fysisk misshandel, att pressa någon hårt i arbetet och sexuella trakasserier. 

Sexuella trakasserier är något som blivit väl undersökt de senaste tjugo åren medan de andra 

formerna inte alls är lika beforskat enligt Einarsen. Trakasserier beskrivs som händelser som 

sker flera gånger och orsakar obehag för individen. Här går det att urskilja flera liknelser 

mellan de tidigare definitionerna av mobbning och den beskrivna definitionen av 

trakasserier. För att det, utifrån beskrivningarna av de nämnda författarna, ska handla om 

trakasserier eller mobbning ska de ske eller ha skett vid upprepade tillfällen. Gällande 

trakasserier är det också något som kan ske både fysiskt och psykiskt. Det som dock inte 

framkommit i det beskrivna begreppet mobbning är den sexuella aspekten. Utöver mobbning 

och trakasserier är kränkningar ett begrepp som ofta förekommer. En förklaring av 

begreppet går att finna i skadeståndslagen (1972:207) 5 kapitlet 6 § där det framgår att för att 

det ska vara fråga om en kränkande handling ska den upplevas förnedrande, skrämmande, 

riktad till en sårbar person och/eller till en person i beroendeställning. Östberg (2009) menar 

att kränkningar i sig inte är att räkna som mobbning men det kan bli mobbning om det 

handlar om ett upprepat mönster där personen utsätts för flera kränkande handlingar. Här 

går det att urskilja att även Östberg är inne på samma linje som tidigare nämnda författare 

genom att belysa att mobbning inte handlar om en isolerad händelse utan innebär att någon 

blir negativt behandlad upprepade gånger. 

 Historisk bakgrund  

Blomberg (2010) uppger att mobbning mellan vuxna blev klassat som ett socialt 

samhällsproblem under år 1993 i samband med att Arbetsmiljöverket kom ut med en 

föreskrift om kränkande särbehandling. Leyman (1992) i Einarsen (2000) kom i sin studie 

fram till att 3,5 procent av Sveriges befolkning blivit utsatta för mobbning på sin arbetsplats. 

Hur den siffran ser ut idag är oklart, dock visar studien på att mobbning på arbetsplatsen är 

något som förekommer i Sverige, trots att det, enligt Lewis och Orford (2005), finns ett 

ledarskap som är mindre auktoritärt än i till exempel England. Ett mindre auktoritärt 

ledarskap är förknippat med lägre risk för mobbning men trots det visar Leyman att 

mobbning förekommer. Einarsen (2000) gör en jämförelse med andra länder och resonerar 

kring att Sverige har lägre frekvens av utsatthet för mobbning på arbetsplatsen än andra 

länder och argumenterar för att detta kan bero på att makt- och statusskillnaderna i Sverige 

generellt sett är lägre samt att Sverige är mer feministiskt än vissa andra länder. Collins 

(2008) redovisar resultat från flera olika studier gjorda på sent 1900-tal där det framkommer 

att mobbning i England är ett vanligt förekommande fenomen. Bland annat framkommer att 

53 procent av alla människor i England blivit utsatta för mobbning på sin arbetsplats. Vidare 

menar Collins att mobbningen också är mest förekommande inom människovårdande yrken. 

Inom socialt arbete finns ett vänligt förhållningssätt gentemot klienterna, däremot 

förekommer mobbning kollegor emellan, något organisationen blundar för menar Collins. På 

organisationsnivå har bland annat en strikt budget, ökad tillsyn och nedskärningar inom 

socialt arbete skapat orealistiska förväntningar och lett till en mindre bra arbetsmiljö enligt 

Collins. Lewis och Orford (2005) diskuterar dels att mobbning kan leda till maktobalans på 



5 

arbetsplatsen men också att ett auktoritärt ledarskap präglat av maktmissbruk och dålig 

kommunikation kan leda till mobbning. Detta borde således innebära en växelverkan, att 

mobbning både kan uppstå på grund av maktobalans men också orsaka maktobalans. Enligt 

Lewis och Orford kan mobbning minskas genom att ledningen på arbetsplatsen är mindre 

auktoritär och mer fokuserade på problemlösning, ett ledarskap som alltså är mer vanligt i 

Skandinavien jämfört med ett mer auktoritärt ledarskap som finns i England, där också mer 

mobbning förekommer. 

 Hur mobbning kan uppstå 

Forskning visar att vissa grupper löper större risk att utsättas för mobbning. Kvinnor är 

enligt Pomeroy (2013) och Tehranis (2004) en sådan särskilt utsatt grupp. I en arbetsmiljö 

som är prestationsinriktad och där medarbetarna tävlar mot varandra eller i en organisation 

där det inte finns någon tydlig policy mot mobbning kan det enligt Pomeroy finnas en högre 

risk för att bli utsatt för mobbning. Collins (2008) menar likt Pomeroy att vissa grupper är 

mer sårbara. Collins skriver att det är större risk att mobbning förekommer inom grupper 

med mindre makt. Det handlar både om de som har mindre makt i sin yrkesroll men också 

om människor som har mindre makt i samhället i övrigt exempelvis kvinnor, etniska 

minoriteter och människor som har funktionsnedsättning. Enligt Svensson (2010) skapar 

förövarna och arbetsplatsen en viss bild, en stämpel, av personen som är utsatt för 

mobbningen och som denne får bära på. Med det menar Svensson att individen får begränsat 

handlingsutrymme på arbetsplatsen. Svensson menar också att den utsatte ofta är en 

normbrytare, vilket kan bero på att individen inte vill befatta sig med de normer som 

arbetsplatsen format, men det kan också bero på att kollegorna inte innesluter individen i 

gruppens normer. Det som sker därefter är att individen inte följer dessa normer och det 

skapar en otrygghet i arbetsgruppen och medför att mobbning kan uppstå. 

Svensson (2010) redovisar att mobbningen oftast uppstår plötsligt. Detta skulle exempelvis 

kunna vara i samband med att individen byter position eller jobb, eller att det tillkommer nya 

personer till arbetsplatsen där individen arbetar. Orsaken till att kränkningarna sedan 

fortsätter och leder till en uttalad mobbning menar Svensson kan vara när arbetsplatsen 

skapar en kultur kring mobbningen och på så sätt normaliserar den. Svensson talar om en så 

kallad syndabockskultur. Liknande resultat visar Hallberg och Strandmarks (2011) studie där 

förövarna skapar en syndabock som får skulden för de problem som finns på arbetsplatsen. 

Hallberg och Strandmarks menade vidare hur den utsatte internaliserade den bild som andra 

hade och tillskrev den på sig själv, och därmed skuldbelade och såg sig själv som problemet. 

Leyman (1990, 1992, 1996) i Einarsen (2000) menar att en svensk studie har visat att 

mobbning på arbetsplatsen ofta följer en process. Processen börjar med en konflikt där en 

person är i underläge och blir stigmatiserad av till exempel kollegor. Personen blir upprepade 

gånger utsatt för handlingar som är förödmjukande, skrämmande eller bestraffande och det 

leder vidare till att den utsatte känner att han eller hon inte kan försvara sig. Genom att 

personen utsätts för stigmatisering finns det enligt Einarsen en stor risk att skulden läggs på 

den utsatte, vilket också Hallberg och Strandmark kommit fram till, lösningen blir i många 

fall att göra sig av med den utsatte.  
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 Konsekvenser för den utsatte individen 

Lewis och Orford (2005) skriver att mobbning kan leda till symtom på trauma, ångest och 

depression. Pomeroy (2013) identifierar liknande konsekvenser och tillägger att mobbning 

kan leda till isolering, sömnproblem, försämrad arbetsprestation, psykosomatiska 

hälsoproblem och till och med symtom på posttraumatisk stress. Tehranis (2004) studie 

gällande individer utsatta för mobbning inom människovårdande yrken visar, liksom 

Pomeroy, hur vissa av de utsatta individerna får symtom på posttraumatisk stress. Studien 

visade också att symtomen hos de utsatta till och med kunde bli så allvarliga att de gav 

liknande symtom som för individer som deltagit i väpnade strider. Även Collins (2008) och 

Hauges, Skogstads och Einarsen (2010) redovisar samband mellan stress och mobbning och 

menar att mobbning är en stark orsak till stress. Hauges, Skogstads och Einarsen kom fram 

till att mobbning på arbetsplatsen är den största orsaken till stress i jämförelse med ett flertal 

andra arbetsrelaterade faktorer, såsom bland annat arbetstempo, möjligheten att påverka sin 

arbetssituation och tydlighet i arbetsuppgifter. Collins skriver att stress är en reaktion på 

påfrestningar samt att det handlar om samspelet med människor och omgivning och 

förmågan att hantera detta. Utöver stress nämner Collins ett flertal andra reaktioner på 

mobbning som kan vara gemensamma för flera personer, däribland: minskat självförtroende, 

minskad förmåga till beslutsfattande, stress och ilska eller rädsla för förövaren. Collins 

menar också att den utsatte kan uppvisa förändringar i personligheten som sträcker sig från 

att bli inåtvänd till att bli utåtagerande. Mobbning kan även leda till bekräftelsesökande, 

skuld, hjälplöshet, ångest och ilska. Liksom i Collins studie, visar Hallberg och Strandmarks 

(2011) studie på att den utsatta individen kan känna rädsla. Mobbarna och deras felaktigt 

spridda rykten om den utsatta utgjorde den största faktorn för rädslan. Rädslan lamslog och 

gjorde att den utsatta isolerade sig. Rädslan visade sig hos de utsatta individerna både i vaket 

tillstånd och i form av mardrömmar. Rädslan kunde också komma efter att mobbningen 

upphört när den utsatte kom i kontakt med något som kunde påminna dem om upplevelsen. 

Einarsen (2000) skriver att mobbning och trakasserier på arbetsplatsen är värre än alla 

andra jobbrelaterade stressfaktorer tillsammans, till och med till den grad att det är en 

avgörande orsak till att en individ begår självmord. Hela 40 procent av de personer som 

utsätts för svår mobbning får självmordstankar enligt Östberg (2009). Deltagare i Hallberg 

och Strandmark (2011) studie talar, likt flera tidigare studier, om mobbningen som ett 

trauma och som återkommer och påverkar dem, trots att mobbningen inte längre pågår. 

Utsattheten beskrivs vidare som ett själsligt sår som rivs upp när de smärtsamma minnena 

återkommer. Hallberg och Strandmark redovisar hur den direkta mobbningen också gör att 

den utsatte börjar tro att det mobbarna säger stämmer vilket bland annat leder till 

mindervärdighetskänslor hos den utsatta. Hallberg och Strandmark studie visar också hur 

mobbningen kan leda till fysiska konsekvenser för den utsatte individen som till exempel 

olika former av smärta i huvud och kropp, magproblem och ljudkänslighet. Samtliga ovan 

nämnda studier pekar på liknande resultat, nämligen hur stor negativ påverkan 

arbetsplatsrelaterad mobbning har på individen och vilket stort lidande det medför. 
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 Sociala konsekvenser 

Mobbning ger en negativ påverkan på relationer utanför sin arbetsplats menar Lewis och 

Orford (2005). Vidare skriver författarna att mobbning på arbetsplatsen inte bara påverkar 

den utsatte utan också kollegorna. Kollegorna blir mindre villiga att ge den utsatte stöd av 

rädsla för att själva bli föremål för mobbning. Detta gör att den utsatte får än mindre stöd av 

sin omgivning och blir allt mer isolerad. De utsatta personerna beskrev att de flesta 

personerna runt omkring förnekade problemen. Ett annat sätt ledning och kollegor 

hanterade mobbning på var genom att lägga skulden på den utsatte och individualisera 

problemet, vilket i sig är en form av mobbning. Slutligen visar forskning att mobbning kan 

leda till att individen tappar lusten att fortsätta gå till sitt arbete. Berthelsen, Skogstad, Lau, 

och Einarsen (2011) skriver att de individer som blivit utsatta för mobbning oftare väljer att 

säga upp sig från sitt arbete än de som inte är mobbade. Likaså går man också ofta vidare till 

en annan arbetsgivare, vilket innebär att den utsatte väljer att fly istället för att göra 

motstånd mot förövaren. Författarna kunde också utläsa att det fanns en större risk för 

sjukskrivning och förtidspensionering hos de utsatta individerna. Berthelsen, Skogstad, Lau, 

och Einarsen kunde dock se en ljusglimt, merparten av de utsatta individerna finner kraft att 

vara kvar på arbetsmarknaden trots de upplevelser som man varit utsatt för. De utsatta har 

enligt Hallberg och Strandmark (2011) störst möjlighet och styrka att gå vidare till andra 

arbetsplatser i början av tiden för mobbningen. Dock visade det sig i Hallberg och 

Strandmarks studie att de utsatta ofta fortsatte sitt arbete på den arbetsplats där mobbningen 

fortgick. Att den utsatte stannade kvar kunde bero på olika livsomständigheter såsom bland 

annat den ekonomiska vinning det gav med en säker anställning och svårigheten att hitta en 

ny anställning. Ytterligare en orsak till att den utsatte valde att stanna var att han eller hon 

hade blivit indoktrinerad till att tro på lögnen att de själva var problemet. Forskningen visar 

således att det fanns en vilja att gå vidare från den arbetsplats där mobbningen förekom, men 

att möjligheterna ibland kunde upplevas vara begränsade. 

 Reflektioner 

Syftet med vår studie är att undersöka hur mobbning på arbetsplatser kan upplevas, 

uttryckas och vilka konsekvenser det kan få. Forskningen är tydlig och visar att mobbning 

kan få förödande konsekvenser hos den enskilde som till exempel isolering, depression, 

sömnproblem och kraftig stress. Den tidigare forskningen visar vidare att den utsatte kan 

uppleva mobbningen som ett trauma och som i sin tur kan leda till posttraumatisk stress. 

Mobbning på arbetsplatser är ett allvarligt socialt problem som bör tas på allvar för den 

enskildes hälsa. Genom den tidigare forskningen har vi funnit diskussioner kring hur 

mobbning som begrepp kan definieras samt vilka konsekvenser det kan ge. Efter genomgång 

av forskningen på området mobbning på arbetsplatsen inom människovårdande yrken finns 

det något som vi tycker lyser med sin frånvaro: nämligen de utsattas egna röster. Som 

nämnts i den tidigare forskningen ovan skriver också en av författarna, Pomeroy (2013), att 

mobbning utifrån organisatoriskt perspektiv är undersökt men att det finns mindre forskning 

som belyser problemet utifrån den drabbades perspektiv. Vår ambition är därför att i denna 

studie göra de utsatta personerna synliga genom att ta del av deras upplevelser av mobbning. 
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Detta för att både göra de utsattas röster hörda men en förhoppning är även att kunna bidra 

till att försöka minska det tabu som fortfarande skuggar detta område. 

 TEORETISKT PERSPEKTIV 

Studiens ansats är av induktiv art vilket innebär att den inte utgår ifrån teori, fokus ligger på 

att generera nya kunskaper, teorierna som redogörs för nedan kommer användas som 

tolkningsredskap vid en analys av intervjuerna. Begreppet stigma som beskrivs av Goffman 

(1972) kommer vara användbart för att skapa en uppfattning om hur avvikande från sociala 

normer kan skapa en känsla av skam. Ytterligare en teori med relevans för studien är 

erkännande med dess motsvariga begrepp missaktning. Honneths teori erkännande bidrar 

bland annat till en förståelse för hur informanternas upplevelser av missaktning och brist på 

erkännande kan skada den personliga identiteten och leda till misstro till den egna förmågan 

(Honneth, 2003). 

 Stigma  

Begreppet stigma kommer ursprungligen från de tidiga grekerna och syftar till att peka på 

tecken som tillsatts på kroppen på de individerna med exempelvis låg moral, eller för att visa 

att man var slav (Goffman, 1972). Goffman menar att kontrasterande till det samhälleliga 

normala, normerna, finns stigma som handlar om det avvikande.  Goffman menar att varje 

individ i ett samhälle är präglad utifrån den sociala miljön individen är uppvuxen med. Detta 

leder till att alla människor får sociala glasögon som automatiskt berättar för bäraren om vad 

som är normalt i ett samhälle, en grupp eller en kategori, och hur människan ska och bör 

vara. Glasögon visar även vad som inte klassas som normalt både fysiskt, psykiskt och socialt. 

Det oacceptabla menar Goffman till exempel skulle kunna vara en kroppslig egenhet, bero på 

nationalitet, sexualitet eller religion. Denna egenhet eller egenskap som är oacceptabel och 

negativ, leder till ett stigmatiserande på en relationell nivå.  När en individ möter en annan 

människa finns således förväntningar och krav på hur denna bör uppföra sig utifrån de 

sociala glasögon som finns. Denna förväntan på den andre är ofta omedveten och 

medvetandegörs oftast först när personen inte uppfyller förväntningarna och kraven på hur 

denna ska bete sig. Det är också viktigt att understryka att det som upplevs som ett stigma i 

en grupp inte nödvändigtvis behöver vara stigma i en annan grupp. Detta skulle kunna 

exemplifieras i att en viss egenskap, utbildning, klasstillhörighet eller etnicitet kan ses som 

ett stigma på en arbetsplats men ses som en positiv egenskap på en annan. Stigmat beror 

alltså på vilka sociala glasögon arbetstagarna på en arbetsplats har. Den unisona synen på 

hur gruppen ser på olika egenskaper är även något som förenar gruppen och stärker den, 

men också utesluter den stigmatiserade individen och diskriminerar denne. Goffman menar 

att stigmatisering bland annat kan ske i form av glåpord som exempelvis idiot. Goffman talar 

om tre olika sorters stigma. Fysiska missbildningar och kroppsliga funktionsnedsättningar 
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går under den första typen av stigma. Det andra stigmat benämner Goffman (1972) som 

“olika fläckar på den personliga karaktären” (s.14). Detta menar han kan vara när en individ 

besitter en egenskap som anses av andra som något mindre värdefull i sin personlighet, något 

en individ kan ha gjort i sitt förflutna. Det kan exempelvis vara före detta fångar, individer 

med psykisk ohälsa, individer med missbruksproblematik, personer med starka politiska 

åsikter eller människor som har svårigheter att hitta arbete. Slutligen kan personens 

ursprung, nationalitet och religion vara det tredje stigmat. Resultatet av stigmatisering är att 

individen utestängs från gemenskap, ett ytterligare led i stigmatiseringen kan vara att 

personer i den utsattes närhet också blir påverkade av stigmatiseringen. Det kan exempelvis 

ske genom att förälderns rykte svärtar ner familjens rykte (Goffman, 1972).  

 Erkännande 

Erkännande finns i varje mänsklig relation men kan över tid variera i kvalitet, erkännande är 

en förutsättning för att individen ska kunna bilda en personlig identitet och en positiv 

självbild (Honneth, 2003). Honneth menar att självbilden påverkas av hur andra ser på oss 

och vi eftersträvar ett erkännande där en central aspekt handlar om att bli sedd. Att inte bli 

sedd kan vara mer plågsamt än att bli missaktad och det får konsekvenser för den egna 

självbilden skriver Honneth. Vidare innebär erkännande att bekräfta eller uppskatta en 

persons kompetens eller prestation, erkännande kan ske genom attityder, gester och 

handlingar (Honneth). Enligt Honneth finns det tre former av erkännande varav den främsta 

formen kommer från mänskliga relationer. Med det menas att erkännande kommer från 

personer som det finns starka känslomässiga band till, det handlar om kärlek skriver 

Honneth. För att kunna utveckla en positiv självbild behöver det finnas en balans mellan 

självständighet och känslomässiga band till andra personer, det leder till självförtroende, att 

personen blir trygg i sig själv och kan ta ansvar för sitt liv menar Honneth. Den andra formen 

är rättsligt erkännande skriver Honneth och innebär att bli sedd som en jämlik 

samhällsmedborgare med samma rättigheter, som är värd att lyssnas på och har rätt att bli 

behandlad som alla andra. Att få rättsligt erkännande leder enligt Honneth till att personen 

kan se sig själv som en person som har det som krävs för att delta i samhällslivet. Den sista 

formen av erkännande som Honneth beskriver är social uppskattning vilket betyder att 

individuella egenskaper och prestationer uppskattas av andra. Honneth beskriver att det 

handlar om att bli erkänd i sin individualitet, att bli uppmuntrad och känna sig värdefull. 

Social uppskattning kan beskrivas som solidaritet vilket handlar om att få vara med i en 

gemenskap och det medför att personen kan uppskatta sig själv skriver Honneth.  

Som kontrast till erkännande menar Honneth (2003) att det också finns tre former av 

missaktning vilket bryter ner den personliga identiteten och självbilden. Honneth menar att 

den första formen av missaktning inbegriper olika former av fysiska övergrepp, vilket leder 

till att världen känns osäker och personens egenkontroll förstörs. Fortsättningsvis talar 

Honneth om rättsberövande där personen fråntas sina rättigheter och till exempel inte får 

vara med i gemenskapen, personen ses inte längre som en fullvärdig samhällsmedlem vilket 

kan resultera i att individen inte längre kan känna självaktning. Den sista formen av 

missaktning är förnedring och kränkning där personen tillskrivs ett lägre socialt värde, vilket 
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Honneth beskriver bryter ner självuppskattningen, personen känner sig inte uppskattad för 

den denne är. Honneth menar att missaktning kan liknas som en psykisk motsvarighet till en 

fysisk sjukdom. Missaktning kan enligt Honneth leda till känslor av skam, frustration och 

ilska. Förutom missaktning kan också en person bli utsatt för ett uteblivet erkännande och 

det kan leda till osäkerhet gällande identiteten och vem man är skriver Honneth. Vidare 

förklarar Honneth att det är en balansgång att erkänna en annan människa, såväl för mycket 

som för lite erkännande kan upplevas som missaktning och bryta ner självbilden. Som 

exempel menar Honneth att för mycket erkännande i form av att en person blir 

överbeskyddande och för lite erkännande där en person känner sig osynlig kan upplevas som 

missaktning. Honneth skriver att en förutsättning för att skapa en positiv självbild är att det 

finns en balans mellan den bild som ges av andra och bilden personen har om sig själv. Enligt 

Honneth kan direkt missaktning vara mindre smärtsamt än att inte bli erkänd, att bli 

missaktad innebär ändå att personen blir sedd. Samtidigt kan en person som blir missaktad 

sträva efter social osynlighet eftersom missaktning leder till skam skriver Honneth. Enligt 

Honneth kan erkännande och missaktning också handla om makt, alltså att göra skillnad och 

driva igenom sin vilja. Att bli erkänd såväl som att missakta en annan person genererar makt 

menar Honneth.  

 METOD 

Under detta avsnitt redovisas val av metod för studien, därefter följer en genomgång av urval 

och hur genomförandet sett ut. Vidare innehåller avsnittet analysmetod och en genomgång 

av kvalitetskriterier. Avsnittet avslutas med etiska aspekter och en introduktion av 

informanterna. 

 Val av metod 

Syftet med studien är att undersöka upplevelser och hur mobbningen kan ta sig i uttryck 

samt hur mobbning påverkat individen. Valet av metod utgick från det nämnda syftet och 

den metod som ansågs mest lämplig var en kvalitativ undersökning med semistrukturerade 

telefonintervjuer som grund för datainsamlingen. Kvalitativ metod har enligt Bryman (2011) 

fokus på att undersöka detaljer, att studera den enskilde individens värld med betoning på att 

förstå individens egna uppfattning av händelser och se världen utifrån individens perspektiv. 

Eftersom studiens syfte är att fånga upplevelser av mobbning på arbetsplatsen anser vi att en 

kvalitativ metod är mest passande. Vidare har anledning till val av datainsamlingsmetod varit 

att semistrukturerade intervjuer ger möjlighet till uppföljningsfrågor som gör att individen 

kan få utrymme att uttrycka hur han eller hon känner samt kunna utveckla sina svar. Genom 

att hålla semistrukturerade intervjuer skapas därmed en flexibilitet eftersom det inte finns en 

strikt ordning i hur frågorna ska ställas eller slutna frågor som begränsar svarsmöjligheterna. 
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En annan anledning är att utformningen av en intervjuguide kan ge vägledning under 

intervjuerna och säkerställa att inga viktiga frågor glöms (Bryman). 

I studien har en induktiv ansats anammats, det vill säga studien har inte utgått från en 

tidigare formulerad teori. Ett induktivt arbetssätt innebär en strävan efter att formulera nya 

resultat och ny kunskap skriver Bryman (2011). 

 Urval av intervjupersoner 

Kriterierna för att delta i studien var att informanterna skulle ha upplevt sig blivit utsatta för 

mobbning och/eller trakasserier på sin nuvarande eller tidigare arbetsplats. Mobbningen 

och/eller trakasserierna ska också ha skett på en arbetsplats inom människovårdande yrken. 

Ett missivbrev (se bilaga A) formulerades som innehöll dessa kriterier. Missivbrevet mailades 

till chefer inom människovårdande arbeten tillsammans med en förfrågan om att cheferna 

skulle vidarebefordra missivbrevet till sin arbetsgrupp. Detta resulterade i att kontakt 

upprättades med vissa intresserade informanter, dock inte så många som vi önskat. Detta 

ledde till att vi också valde att lägga upp en reviderad version av missivbrevet (se bilaga B) i 

relevanta Facebookgrupper som till exempel en grupp för arbetande socionomer. Detta 

resulterade i ytterligare informanter. Kontakt togs också med en stödförening som arbetade 

mot mobbning, vilket gav fler informanter. En informant fick vi kontakt med genom en 

annan informant. Urvalet vi använde oss i denna studie kan liknas vid Brymans (2011) 

beskrivning av ett målinriktat urval. Denna urvalstyp innebär att det fanns vissa kriterier då 

urvalet gjordes, som att informanten ska ha blivit utsatt för arbetsplatsrelaterad mobbning 

när personen arbetade inom ett människovårdande yrke. Denna urvalsmetod medförde att 

specifika grupper kontaktades som kunde tänkas uppfylla dessa kriterier.  

Förfrågningarna resulterade i elva intresserade personer. En av de intresserade valde att 

avstå sitt deltagande redan innan intervjuerna skett på grund av personliga omständigheter. 

Vi var också tvungna att neka två av de intresserade ett deltagande på grund av att den ena 

inte uppfyllde kravet om att arbeta inom ett människovårdande yrke under tiden för 

mobbningen. Den andre ville inte delta i en intervju utan enbart bidra med en skriftlig 

berättelse. Urvalet resulterade slutligen i åtta intervjuer. 

 Datainsamling och genomförande 

För att förbereda oss för intervjuerna har vetenskapliga artiklar i ämnet studerats och 

analyserats i avsnittet tidigare forskning. För att finna relevant tidigare forskning har vi valt 

att söka vetenskapliga artiklar i följande databaser hos Mälardalens Högskola: Social services 

abstracts, Sociological abstracts och Google Scholar. Sökorden vi utgick ifrån var i huvudsak 

“mobbning”, “bullying”, “workplace”, ”sweden”, ”harassment”.  Vi ställde kraven att 

artiklarna skulle vara refereegranskade och i regel ej äldre än från år 2000. Mobbning antas 

inte förändras genom tiderna på samma sätt som till exempel det naturvetenskapliga 

området där nya tekniker och behandlingar snabbt blir föråldrade. Därför kan även lite äldre 
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forskning inom området mobbning fortfarande vara relevant. Ett annat krav var att 

artiklarna skulle ha fokus på arbetsplatsrelaterad mobbning. I den tidigare forskningen har vi 

också valt två svenska doktorsavhandlingar som utgångspunkt för att bredda vår kunskap. De 

vetenskapliga artiklarna vi valt har baserats på olika datainsamlingsmetoder, bland annat 

kvantitativa enkäter och kvalitativa intervjuer. Denna variation valdes för att undersöka och 

belysa ämnet utifrån olika infallsvinklar. Den tidigare forskningen gav oss en inblick i vad 

som tidigare studerats, och satte detta arbete i riktning mot målgruppen “arbetstagare inom 

människovårdande yrken”, eftersom det framgick att det var en grupp som löpte högre risk 

att utsättas för mobbning samt att det var ett område som var mindre undersökt. 

Utifrån att det fanns en stor geografisk spridning bland de deltagande informanterna och att 

majoriteten av informanterna önskade att få bli intervjuade via telefon istället för ett 

personligt möte, valdes att samtliga intervjuer skulle ske över telefon för att få en enhetlig 

metod. Telefonintervjuerna gick till på så vis att tid för samtal bestämdes tillsammans med 

informanten och därefter ringde intervjuaren upp på den bestämda tiden. Planeringen var att 

intervjuerna skulle ta mellan 45–60 minuter för att inte bli alltför omfattande och 

uttröttande för informanten. En tematiserad intervjuguide (se bilaga C) med öppna frågor 

användes vilket innebär att intervjuerna var semistrukturerade. Intervjuguiden gav en grund 

att utgå från i intervjuerna, men också med möjlighet att vidareutveckla eventuella 

intresseväckande ämnen som intervjupersonerna tog upp och ville prata om. Under 

intervjuerna användes intervjuguiden endast som ett redskap för att hålla en röd tråd och 

inte missa väsentliga delar. Innan intervjuerna genomfördes en provintervju med en 

utomstående. Under provintervjun testades frågorna och huruvida testpersonen förstod dess 

innebörd. Provintervjun resulterade i en ytterligare fråga samt ett förtydligande av en fråga. I 

början av varje intervju hölls ett inledande samtal för att informanterna skulle få förtroende 

för intervjuaren och känna sig mer bekväma. Samtliga informanter gav sitt samtycke till att 

telefonsamtalen spelades in.  

 Databearbetning och analys 

Efter att intervjuerna ägt rum transkriberades intervjuerna, dock sorterades irrelevanta delar 

av samtalet bort direkt under transkriberingen som till exempel vardagsprat och delar av 

samtal som inte hade kopplingar till temat. En inledande analys av intervjuerna startade 

redan under transkribering genom reflektioner relaterat till tidigare forskning och teori. 

Under transkriberingen upptäcktes teman i informanternas utsagor, dessa färgmarkerades. 

Upptäckta teman och minnesnoteringar skrevs upp. Efter att transkriberingarna var klara 

lästes intervjuerna noggrant igenom ett flertal gånger och likheter, mönster och skillnader 

noterades. All information delades upp i relevanta teman varpå intervjuerna återigen 

analyserades och informationen fördes in i de olika teman som framkommit. Vårt 

angreppssätt på analysen ligger närmast den beskrivning Bryman (2011) har angående 

tematisk analys. Bryman menar förenklat att analysen utförs då forskarna identifierar teman 

och subteman i materialet. Det som dock skiljer sig åt från Byrmans rekommendationer är att 

Bryman menar på att i den tematiska analysen rekommenderas en sammanställning av dessa 

teman i en så kallad matris. Det gjordes inte i denna studie, utan temana färgmarkeras direkt 
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i materialet och sammanställdes under rubriker i ett gemensamt dokument. Att en tematisk 

metod skulle användas för att analysera materialet hade varit tanken redan innan 

intervjuerna genomfördes vilket gjorde att analysen kunde starta under transkriberingen. 

Metoden valdes därför att en tematisk analys, enligt vår mening, ger en bra överblick över 

informationen som framkommit. 

 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som används för att värdera en studie. Validitet menar 

Bryman (2011) handlar om huruvida studien faktiskt undersökt det som var syftet, medan 

reliabilitet syftar till att värdera tillförlitligheten i studien. Bryman beskriver att begreppet 

extern reliabilitet mäter huruvida studien blir lika ifall den skulle göras om. Detta diskuterar 

Bryman om det är möjligt i en kvalitativ forskning, vilket också vi anser vara svårt då denna 

studie är kvalitativ och upplevelsen av mobbning kommer variera från individ till individ, 

även om studien görs om genom samma metod, eftersom individens upplevelser är 

personbundna även om vissa erfarenheter delas med andra. Vi anser att den interna 

reliabiliteten stärks genom att vi tillsammans som studiepar har använt oss av en gemensam 

analysmetod och diskuterat resultatet under arbetets gång, vilket Bryman menar ökar 

tillförlitligheten. Validiteten ska mäta huruvida vi mätt det vi tänkt, vilket har varit att 

besvara vårt syfte och frågeställningar. För att uppnå detta har vi under studiens alla delar 

påmint oss om syftet genom att vi har haft det nedskrivet i de olika dokument vi använt oss 

av och med ett kritiskt tänkande diskuterat om huruvida det vi skriver är relevant för 

studiens syfte. Den externa validiteten ska visa om det vi undersökt kan appliceras på andra 

miljöer, här andra arbetsplatser och personer (Bryman, 2011). Syftet med studien har dock ej 

varit att statistiskt generalisera, då vi vill undersöka individers sanning. Bryman menar att 

dessa begrepp ska mäta studien och på så sätt formulera en sanning, varvid han också 

understryker att det inte finns en helt objektiv sådan i kvalitativ forskning, där den enskildes 

värld undersöks och där sanningen varierar beroende på vem som tillfrågas. 

Begreppen reliabilitet och validitet är som vi kan se inte alltid passande för en kvalitativ 

forskning, varför vi också valt att använda oss av begreppet tillförlitlighet efter Brymans 

(2011) förslag för kvalitativa studier. Bryman väljer att dela in begreppet tillförlitlighet i fyra 

delar, där var och en är mål som bör uppnås för att studien ska uppfattas som tillförlitlig. De 

olika delarna är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och slutligen att ha “möjlighet att 

styrka och konfirmera” (Bryman, 2011, s.355). För att uppnå trovärdighet rekommenderar 

Bryman att informanterna ska få tal del av resultatet innan det publiceras och på så sätt 

kunna validera att forskarna uppfattar informationen korrekt. Detta har dock ej genomförts i 

denna studie, vilket diskuteras under avsnittet metoddiskussion. Intervjuerna är inspelade 

transkriberade vilket kan styrka trovärdigheten. Enligt Bryman är överförbarhet främst 

relevant inom kvantitativ forskning. Eftersom vår studie är kvalitativ och består av ett mindre 

antal informanter har vårt mål inte varit att uppnå överförbarhet genom att generalisera till 

en större population. Vår ambition har istället legat på att skapa en förståelse. Pålitligheten 

är reliabilitetens motsvarighet, där vikt ligger i att studien är transparent och att varje del i 

studiens gång redovisas (Bryman, 2011). Denna del i tillförlitligheten anser vi att vår studie 
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följer, vi har detaljerat och transparent nedtecknat de steg vi har tagit och hur arbetet 

fortskridit. Den sista delen i begreppet tillförlitlighet kallar Bryman (2011) för “möjlighet att 

styrka och konfirmera” (s.355), vilket innebär att vi som utfört undersökningen ej uppenbart 

ska ha påverkat informanterna med våra egna personliga åsikter och på så sätt påverkat 

deras svar.  

 Etik 

Under den inledande fasen av intervjuerna, samt i missivbrevet (se bilaga A), informerades 

informanterna om de forskningsetiska principerna. Enligt Bryman (2011) handlar 

principerna om ett grundläggande förhållningssätt forskarna ska ha till informanterna och 

vilka skydd informanterna har under deltagandet i studien. Bryman nämner det första som 

informationskravet, kravet innebär att informanterna ska få kunskap om studiens syfte. 

Information om studien fick samtliga deltagare i missivbrevet som sändes ut, samt att det 

skedde en påminnelse i den inledande fasen av intervjun. Kravet innebär även att 

informanterna fick information om att det är frivilligt att vara med i studien och att de kan 

avbryta närhelst de vill. Vidare beskriver Bryman samtyckeskravet som en del i de 

forskningsetiska principerna, att informanterna ska ge sitt samtycke att vara med. I det 

inledande samtalet tillfrågades samtliga informanter om de fortfarande ville delta och alla 

informanter gav sitt samtycke till deltagande i intervjun och till att samtalet spelades in. 

Konfidentialitetskravet innebär att all information som tillkommit studien om de deltagande 

informanterna ska behandlas med varsamhet och skyddas på så sätt att ingen ska kunna 

komma åt uppgifterna skriver Bryman. Kravet uppfylldes i och med att de inspelade 

intervjuerna förvarades med ett lösenordsskydd, vilket också skedde med transkriberingarna. 

Uppgifter om informanterna som kan röja deras identitet har heller ej medtagits i studien 

utan de har tilldelats fiktiva namn samt har inga namn på städer eller andra personer 

nämnts. Det sista kravet benämner Bryman som nyttjandekravet som syftar till att den 

insamlade informationen om informanterna enbart ska användas i denna studie, vilket också 

kommer att ske i detta fall, samt att insamlat råmaterial kommer att förstöras när studien är 

klar. Personer som blivit utsatta för mobbning skulle ur ett etiskt perspektiv kunna ses som 

en grupp av känslig karaktär, men efter en genomgång och övervägande av de etiska kraven 

förmodades det att deltagande i studien inte borde medfört några etiska bekymmer. Vidare 

resonemang finns vidareutvecklat under etikdiskussion. 

 Introduktion av intervjupersoner 

Informanterna som deltog arbetade alla inom människovårdande yrken under tiden de blivit 

utsatta för mobbning. Sju av åtta informanter var kvinnor. Åldern på informanterna var 

varierande, men de flesta var i övre medelålder, den yngsta var runt 30 år och den äldsta i 

pensionsålder. För att säkerställa informanternas konfidentialitet har de alla tilldelats fiktiva 

namn och bostadsort nämns inte. Nedan kommer en kort presentation av deltagarna i 

studien. 
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 Gymnasielärare Britta 

Britta i 50-års ålder. Britta betygsatte eleverna utifrån hur de presterade men det var något 

som inte gillades av kollegor och chefen som ville sätta så höga betyg som möjligt trots 

utebliven prestation. Såväl lärarkollegor, chef, elever och föräldrar protesterade mot detta 

och framställde det istället som att Britta såg ner på de elever med till exempel läs- och 

skrivsvårigheter. 

 Sjuksköterska Anna 

Anna är en sjuksköterska i 40-årsåldern som arbetade på en rättspsykiatrisk 

öppenvårdsmottagning. Hon arbetade i ett team tillsammans med en annan sjuksköterska 

och en skötare. Anna blev utsatt för mobbning av de andra två personerna i sitt team, när det 

sedan kom en manlig skötare till arbetsplatsen blev allt ännu värre för Anna. 

 Socialsekreterare Laila 

Laila är i 30-årsåldern och arbetar inom socialtjänsten. På sin arbetsplats blev Laila och flera 

av hennes kollegor, utsatta för mobbning av sin chef. Laila beskriver en mobbning som 

skedde utstuderat, en intelligent mobbning. Chefen såg till att kollegorna vände sig mot 

varandra och skapade en dålig arbetsmiljö där alla började misstro varandra. 

 Vårdbiträde Denise 

Denise är en socialsekreterare i 30-årsåldern som under tiden för mobbningen arbetade som 

vårdbiträde på ett äldreboende. Denise blev utsatt för mobbning genom att en av hennes 

kollegor skickade kränkande sms till henne. Telefonen gick inte att spåra varpå Denise än 

idag inte vet vem som skickade dessa sms till henne. 

 Läkare Göran 

Göran, som närmar sig pensionsåldern, har arbetat som specialistläkare sedan många år 

tillbaka. Under större delen av sin yrkeskarriär uppger Göran att han blivit utsatt för 

arbetsplatsrelaterad mobbning och detta på flera olika arbetsplatser. Detta beror enligt 

honom själv på att hans mission och mål, i syfte att förbättra patientsäkerheten och avslöja 

felaktigheter inom vården, har gått emot chefers och ledningars plan. 

 Handläggare Lena 

Lena är i 60-årsåldern och en har utbildning i bland annat psykoterapi. Hon arbetade under 

en period i ett litet team vars mål var att rehabilitera och hjälpa långtidssjukskrivna till 

arbetsmarknaden. Där blev hon utsatt för mobbning och utfrysning av sina kollegor. 
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 Beteendevetare Lotta 

Lotta är en 40-årig kvinna med utbildning som beteendevetare. Hennes ärlighet och 

öppenhet uppskattades inte på sin arbetsplats inom socialpsykiatrin. Där blev Lotta utsatt för 

mobbning av både kollegor och av en mellanchef. 

 Socialsekreterare Fatima 

Fatima är kring 50 år. Hon hade arbetat under en längre tid inom socialtjänsten då en ny chef 

tillsattes. Till en början verkade chefen stabil, men när tiden fortlöpte insåg Fatima och 

hennes kollegor hur chefen mer och mer började utsätta en del av dem för mobbning och 

gjorde arbetsplatsen till en plats Fatima inte längre orkade gå till. 

 RESULTAT OCH ANALYS 

Under kommande avsnitt presenteras resultatet av de åtta intervjuerna. Resultatet är 

uppdelat i två huvudteman för att besvara de tre frågeställningarna; mobbningens uttryck, 

hur det kunde upplevas att bli utsatt för mobbning samt hur mobbningen påverkat 

informanterna. 

 Individens upplevelser av mobbning och hur mobbningen kunde ta 

sig i uttryck  

Inledningsvis uppmanades informanterna att beskriva sina tankar kring mobbning och detta 

resulterade i vissa variationer. Gymnasieläraren Britta berättade att mobbning för henne är 

synonymt med hur det definieras i Arbetsmiljöverkets författningssamling 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Precis som Britta, nämnde också läkaren Göran lagens definition, 

men på frågan om vad han själv tycker utvecklade han och menade att det bland annat 

innebär undanhållande av information, förflyttningar, lönetrakasserier och kränkningar. 

Vårdbiträdet Denise berättade att mobbning för henne handlar om att ”man blir utsatt för 

någonting. Kan vara både psykiskt och fysiskt våld, att man känner sig kränkt eller utanför”. 

Beskrivningen hon uppger relateras till en mobbning som är lite bredare och mer subjektiv 

vilket öppnar upp för individuella variationer. Denise tankar om mobbning kan relateras till 

det som Lewis och Orford (2005) kom fram till, nämligen att mobbning är något som kan 

variera i allvarlighetsgrad, istället för att ses som något som antingen finns eller inte finns. 

Handläggare Lena berättar att mobbning för henne handlar om att förövaren använder sig av 

härskartekniker där kränkningar är en del av det. Vidare ansåg hon att mobbning också kan 

ske omedvetet, ”att man inte förstår att man kränkt någon”. Beteendevetaren Lotta beskrev 

mobbning som ”något hemskt, något som gör att människor känner sig exkluderade och 
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utanför”. ”Det är väl att man vill någon illa kan jag tycka” sammanfattade sjuksköterskan 

Anna. 

I den tidigare forskningen som presenterats under rubriken begreppsdiskussioner, visade det 

sig att det fanns många olika definitioner på vad mobbning är, vilket också överensstämmer 

med informanternas åsikt som varierar från person till person. Det informanterna har 

gemensamt i sina beskrivningar är att majoriteten definierar mobbning som att trycka ner en 

annan person på ett eller annat sätt. 

 Kränkningar 

Utifrån berättelserna vi fått ta del av framgår det att informanterna utsattes för mobbning på 

olika sätt och i varierande grad. Enligt Östberg (2009) är kränkningar i sig inte att räkna som 

mobbning, men när en eller flera personer blir utsatta för kränkningar under ett flertal 

tillfällen övergår det till mobbning. Ett mönster som kan ses hos samtliga informanter är att 

de upprepade gånger blivit utsatta för kränkningar från antingen kollegor eller chefer. Ett 

sätt mobbningen kunde yttra sig på var genom utfrysning. Handläggare Lena berättade att 

”de gjorde ju allt för att frysa ut mig”. Lena förklarade att detta kunde ske genom att kollegor 

inte informerade henne om möten som skulle hållas vilket gjorde att Lena missade dem. Det 

kan tolkas som att Lena inte blev erkänd vilket enligt Honneth (2003) kan ses som en form 

av missaktning. Det som är mest framträdande i Lenas beskrivning är ett uteblivet rättsligt 

erkännande eftersom Lena upplevde sig utfryst genom att hon inte fick vara med i gruppen 

och bli behandlad som en likvärdig person. Lena fick inte vara med i gemenskapen vilket 

tolkas som att hon även förvägrades social uppskattning. Honneth menar att detta kan leda 

till att självuppskattningen bryts ner vilket också var något som Lena uttryckte “jag hade ju 

väldigt dålig självkänsla och självförtroende”. Utifrån det Lena berättade tolkas hon ha blivit 

stigmatiserad (Goffman, 1972). Genom att Lena blev utestängd från gemenskapen kan det 

tänkas att hon hade blivit klassad som avvikande, stigmatiserad, till synes helt utan orsak 

men det faktum att Lena blev utfryst kan i sig antas leda till att hon sågs som avvikande. Det 

kan kopplas tillbaka till erkännande, för att kunna skapa en positiv bild av sig själv behöver 

det finnas en balans mellan självbilden och andras bild av sig själv menar Honneth. När det 

gäller Lena verkar hennes kollegor ha en negativ bild av henne vilket tillslut gjorde att hon 

själv övertog denna bild vilket bröt ner hennes självuppskattning.  

Vissa informanter beskrev mer direkta elaka kommentarer från kollegor och chefer. 

Beteendevetaren Lotta fick gång på gång höra att det var något fel på henne. Elaka 

kommentarer var något som även förekom på sjuksköterskan Annas arbetsplats: ”så du 

tycker hon är snygg? Hon är ju skitful”, kommenterade en kollega till Anna om en annan 

kollega som Anna hade bra kontakt med. Liknande hände när Anna satt och tittade på bilder 

på sin systerson, varpå kollegan uttryckte ”skitful”. Anna beskrev hur hon blev paff av 

situationen och inte fick fram ett ord. Anna och Lotta tolkas ha utsatts för kränkningar vilket 

enligt Honneth (2003) är en form av missaktning. Kränkningar kan skada en persons 

självuppskattning vilket kan tänkas vara fallet för Lotta och Anna som fått höra elaka 

kommentarer, om sig själva och om sina nära och kära. Dessa kränkningar kan också ha lett 

till en stigmatisering av informanterna. Goffman (1972) beskriver hur stigmatisering kan 
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yttra sig i form av glåpord vilket kan kopplas till hur Annas förövare uttryckte sig mot Anna. 

Situationen på Annas arbetsplats förvärrades när en manlig skötare kom till gruppen. Till en 

början var dock Anna förhoppningsfull och lättad, hon sa ”jag trodde att han var ärlig så jag 

kände att jag skulle få stöd av honom men i efterhand har han inte gjort det”. Anna tolkas ha 

haft en förhoppning om att skötaren skulle ge henne erkännande i form av social 

uppskattning men så blev inte fallet. Det visade sig att den manliga skötaren istället deltog i 

mobbning som pågick. Skötaren lyssnade på Anna när hon anförtrodde sig till honom, men 

sedan gick han till den andra sjuksköterskan och skötaren och berättade allt Anna hade sagt. 

Den manliga skötaren bröt förtroendet Anna gav honom. Det kan handla om att mobbningen 

normaliserats och att den manliga skötaren deltog i mobbningen för att inte själv riskera att 

bli utsatt. Enligt Svensson (2010) finns en risk att det skapas en kultur på arbetsplatsen där 

mobbningen blir en norm. Anna tolkas ha tillskrivits ett stigma (Goffman, 1972) och blivit 

utesluten ur gruppen medan den nye skötaren gick med i den kultur som fanns och deltog i 

mobbning för att inte själv bli stigmatiserad. Kollegorna stigmatiserade Anna och det kan, 

enligt Goffman, stärka och förena en grupp och därmed också göra den utsatte svagare. 

 Den osynliga mobbningen 

Både sjuksköterskan Anna och socialsekreterare Laila beskrev en mobbning som skett i det 

fördolda. Anna beskrev mobbningen som subtil. Laila berättade att mobbningen som chefen 

utövade, oftast skedde när chefen var ensam med en kollega. Chefen såg med andra ord till 

att ingen annan såg vad som skedde. Laila förklarade att mobbningen var slug och intelligent 

och att chefen försökte få medarbetarna att tappa förtroendet för varandra och att de skulle 

känna sig ensamma, ”man är väldigt ensam i sin utsatthet för att det inte är någon annan 

som ser vad som pågår” sade Laila. Liknande erfarenheter beskrevs av Lena som berättade 

att “det här subtila vet du det är lika illa det, det är det som är så förskräckligt [...] de andra 

ser inte [...] de kunde säga saker på möten och det var riktat mot mig men ingen annan 

förstod det”. Utifrån det Lena berättar går det att utläsa att hon kände sig ensam i sin 

utsatthet eftersom att ingen annan såg eller förstod vad som pågick. Lena förklarade att hon 

hade önskat att chefen uppmärksammat det som hänt men det gjorde hon inte. Att inte bli 

sedd är en form av missaktning som enligt Honneth (2003) kan vara mer smärtsamt än att 

bli utsatt för missaktning. Informanterna tolkas bli dubbelt utsatta eftersom de både blir 

missaktade i form av mobbning och osynliggjorda av de som inte såg eller valde att inte se 

och reagera på det som pågick. Laila berättade att chefen försökte dölja det hon höll på med, 

vilket kan tolkas som att chefen visste att det hon gjorde inte var acceptabelt. Enligt Goffman 

(1972) har varje människa en känsla för vilka normer som gäller i ett samhälle. Mobbning är 

ibland förknippat med skam, vilket våra informanter har beskrivit och det kan tolkas bero på 

att de blivit stigmatiserade (Goffman, 1972). En reflektion är att det kanske förhåller sig så att 

även förövaren skäms för det denne gör, enligt Blomberg (2010) är mobbning på 

arbetsplatsen ofta ett tabu. Både förövaren och den som mobbas kan tänkas bli 

stigmatiserade, vilket kan vara orsaken till att chefen försökte dölja sitt agerande. Liknande 

kopplingar kan dras till situationen gällande vårdbiträde Denise där hennes förövare höll sig 

anonym. Denise berättade att hon fått kränkande sms av en person på sitt jobb. I 

meddelanden kunde det stå att hon var värdelös och inte kunde någonting. Meddelandena 

kom från ett kontantkort som inte gick att spåra, Denise vet därför än idag inte vem som 
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skickade dessa meddelanden. Ingen visste att Denise blev mobbad, förrän hon själv berättade 

det. Svensson (2010) skriver att mobbningen oftast uppstår plötsligt, vilket vi kan se gällande 

Denise som plötsligt började få obehagliga sms. 

Sjuksköterskan Anna berättar om hur skötaren på hennes arbetsplats hade en tendens att 

stirra på henne och vägra släppa henne med blicken, vilket var något som hon uttryckte som 

extremt obehagligt. Anna beskrev en situation där detta yttrade sig:  

vi har ett stort köksbord som man kan sitta vid åtta stycken och hon (skötaren) satte sig alltid 

snett mittöver och hon bara satt där och stirra på mig alltså [...] hon släppte inte blicken, hon 

bara stirrade som en galning, det var jätteläskigt.  

Liknande situation utspelade sig när Anna var till en klädbutik där också skötaren befann sig, 

hon berättade ”och så såg jag henne där och hon bara stod och stirrade. Så jävla obehaglig”. 

Stirrandet Anna utsattes för kan tänkas vara förnedrande, vilket är en form av missaktning 

skriver Honneth (2003), vidare kan missaktning leda till rädsla vilket är något som Anna 

beskriver. Rädslan fortsatte att påverka Anna även när hon lämnat arbetsplatsen “Jag sov 

inte, jag hade ångest. Allt läskigt man har sett som när lammen tystnar eller Stieg Larsson 

triologin var ingenting jämfört med det här. Jag var så jävla rädd, jag bara darrade. 

Jätteäckligt var det.” Denna upplevelse av rädsla kan även kopplas till Hallberg och 

Strandmarks (2011) studie där deltagarna, likt Anna, upplevde en stark rädsla som isolerade 

dem och fortsatte göra sig påmind även då mobbningen var över. 

Förövarnas beteende drabbade inte bara den enskilda individen, utan denne kunde även 

skapa misstro och en dålig stämning på hela arbetsplatsen. Det chefen utsatte medarbetarna 

för på Lailas arbetsplats ledde till att ”det kändes som att det var dålig arbetsmiljö, att vi hade 

en massa kollegor som inte gjorde sina jobb ordentligt”. Laila berättade också att  

hennes (chefens) mobbning var så fruktansvärt slug [...] jag vet att det fortfarande finns 

kollegor som jobbar kvar där som inte har förstått ett skit [...] för att hon (chefen) var så himla 

skicklig på att dölja mobbningen. 

Det informanterna berättade visar på att mobbningen kan vara dold och inte alltid synlig. 

Här handlade det om att mobbningen var subtil, utstuderad och svår för andra att upptäcka. 

Det medförde att den utsatte fick hela skulden för mobbningen. Laila sade till exempel att 

”hon (chefen) fick det att framstå som att x var helt dum i huvudet alltså [...] hela skulden 

hamnade på henne”. Vidare berättade hon att det bara var en person som trodde på henne. 

En tolkning av situationen är att chefens beteende ledde till att kollegornas självbilder bröts 

ner, vilket enligt Honneth (2003) kan det ske när en människa blir missaktad. Det kan tänkas 

att kollegorna istället började tro på chefens bild av dem. Enligt Honneth påverkas 

självbilden av hur andra ser på oss. När individens självbild bröts ner kanske det också ledde 

till att chefens negativa bild av personen också var den bild som de övriga kollegorna började 

se och att det var en orsak till att hela stämningen på arbetsplatsen förändrades. Förutom att 

individen ifrågasatte sig själv, började även kollegorna misstro varandra. Till exempel 

uttryckte Laila att chefen fick det att framstå som att ingen gjorde sitt jobb. 
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 Undanhållande av information och framställa den utsatte som dum 

Ett återkommande fenomen har varit att chefen eller kollegor framställer den utsatte som 

dum och okunnig genom att dölja viktig information. Sjuksköterskan Anna fick inte mottaga 

den information hon behövde för att kunna utföra sitt arbete. Den andra sjuksköterskan i 

teamet tog kontrollen genom att inneha en huvudtelefon vilket gjorde att hon var den första 

som fick viktig information. ”Den andra sjuksköterskan hon är ju kommandoran i den här 

gruppen” berättade Anna. Den andra sjuksköterskan ville att allt skulle gå genom henne 

”annars blir hon galen, ja det är liksom hennes sätt att utöva någon makt”. Anna blev på så 

vis beroende av den andra sjuksköterskan för att hon skulle få information om patienterna 

och kunna utföra sitt arbete. När sjuksköterskan inte var på plats berättade hon ”då tar ju 

skötaren den här huvudtelefonen och sen tar hon alla samtal och vägrar berätta”. Det 

medförde att Anna inte fick ta del av viktig information vilket gjorde att hon inte kunde 

informera läkaren om det eller hålla sig uppdaterad om patienterna hon hade ansvar för. 

Anna berättade ”jag får ju ingen information och så blir läkaren vansinnig på mig”. Genom 

detta agerande gör både sjuksköterskan och skötaren att Anna inte får ta del av all 

information och håller henne utanför. Dessutom medförde det att läkare blev arga på Anna 

då hon inte fick kännedom om patienternas situation. Handläggare Lena berättade att genom 

att kollegorna på hennes arbetsplats lät bli att informera henne om möten kunde hon komma 

in i ett rum mitt i ett möte som hon inte visste skulle hållas, ”man försökte göra mig dum” 

uttryckte Lena om händelsen. Likaså för socialsekreteraren Laila ville chefen framställa 

henne som dum. Det informanterna beskrev kan kopplas till begreppet erkännande av 

Honneth (2003). En tolkning är att det saknas erkännande i form av social uppskattning där 

en person blir erkänd i sin individualitet, bland annat för de egenskaper personen besitter 

och för de prestationer de utför (Honneth). Istället för att informanterna blev uppskattade 

såg kollegor och chefer till att informanterna inte fick tillgång till viktig information vilket 

medförde att de inte kunde prestera utifrån sin förmåga och därmed minskade deras 

möjligheter till social uppskattning. Enligt Svensson (2010) tilldelar förövarna och 

arbetsplatsen en stämpel på personen som är utsatt för mobbningen och som denne får bära 

på. Vissa av informanterna blev stämplade som korkade på grund av att chefer eller kollegor 

undanhöll information. När informanterna utpekades som dumma kan det också ha skett en 

stigmatisering (Goffman, 1972) av dem på arbetsplatsen. Genom att bli dumförklarade när 

informanterna missade viktiga möten eller viktig information om patienter blev de också 

påhoppade i sin person och sin karaktär, vilket Goffman talar om som den andra typen av 

stigma. Här handlar det dock inte om existerande karaktärsbrister, utan av kollegor 

påhittade egenskaper som dumförklarade, stigmatiserade och diskriminerade dem. Laila blev 

upprepade gånger dumförklarad av chefen och som resulterade i att kollegor tappade 

förtroende för henne “Det var något misstag jag hade gjort som hon (chefen) hittade och 

förstorade nåt enormt...och om jag gjorde något sånt här misstag igen så skulle jag få 

sparken”. Lailas berättelse visar på hur dumförklarandet stigmatiserade (Goffman) henne 

och resulterade i att det drog henne längre bort från arbetsplatsens gemenskap och med hot 

om att bli helt utestängd från gemenskapen vilket också är den yttersta konsekvensen av att 

bli stigmatiserad enligt Goffman. 
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 Chefer och kollegors agerande 

Ur intervjuerna går det att utläsa att i de flesta fallen var chefen på ett eller annat sätt 

inblandad i mobbningen, antingen indirekt, då chefen valde att inte se eller ta tag problemet, 

eller direkt då chefen var den som uttryckligen utövade mobbning. Läkaren Göran menade 

att mobbning handlar om kontroll och att ställa gruppen mot en person, vilket kan liknas vid 

det socialsekreterare Laila berättade. På Lailas arbetsplats hade chefen en grupp 

medarbetare hon särbehandlade positivt, en grupp hon förhöll sig neutral till och en grupp 

som mobbades. Chefen uppmuntrade således medarbetare att ställa sig emot varandra vilket 

också gjorde att de tappade förtroende för varandra. Denna situation kan tolkas utifrån 

Honneth (2003). Att chefen uppmuntrade medarbetare att vända sig mot varandra kan 

handla om makt. Enligt Honneth kan makt skapas genom att antingen bli erkänd eller genom 

att missakta andra. I de här fallen kan det tänkas förhålla sig så att chefen inte känner sig 

erkänd och då istället försökte vinna makt genom att missakta andra och se till att kollegorna 

började missakta varandra. Läkaren Göran berättade att ”det är i stort sett 100 gånger av 100 

elaka arbetskamrater som uppmuntras av chefen”. Att kollegorna inte ger stöd till den utsatte 

tror Göran kan bero på att de är rädda för att själva bli isolerade, ”eftersom att människan är 

en social varelse att alla är ju livrädda att hamna i samma båt” resonerade han. Svensson 

(2010) skriver att det är vanligt att någon som blir utsatt för mobbning är en person som går 

emot gruppen och bryter mot normerna. Utifrån det resonemanget går det att förstå varför 

kollegor inte ställde upp för den utsatte, de var rädda för att gå emot gruppen och riskera att 

själva bli utsatta.  Socialsekreterare Fatima beskrev en liknande situation som Laila, att 

chefen ”spelade ut personal mot varandra, snacka… se till att andra snacka skit om varandra, 

skapa konflikter, vidmakthålla konflikter, börja mobba folk och på olika plan och på olika 

sätt”. En annan aspekt i Fatimas fall som liknar Lailas situation är då chefen valde att 

favorisera vissa personer på arbetsplatsen som därmed blev positivt särbehandlade. Det kan 

tänkas leda till den maktobalans som Lewis och Orford (2005) har kommit fram till kan 

uppstå vid mobbning. En slutsats som kan dras är att när chefen favoriserar vissa personer 

lyfts de upp, särbehandlas positivt och får således förmåner som andra kollegor inte får. De 

övriga kollegorna missgynnas av detta och kan tänkas hamna lägre ner i hierarkin på 

arbetsplatsen och därmed skapa eller öka maktobalansen. Dessa beskrivningar går också att 

tolka med hjälp av Honneth (2003). I fallet med Lena blir hon utfryst och får inte längre vara 

med i gruppen vilket tolkas som att hon blir utsatt för missaktning i form av rättsberövande. 

När en person blir mobbad kan det, som vi vidare kommer att se i resultatet, leda till att 

personen tvingas eller väljer att avgå. Att bli utsatt för mobbning och utestängas från 

arbetsplatsen kan tolkas leda till att personen förlorar en del av sitt värde som 

samhällsmedlem och därmed kan också den personliga självuppskattningen ta skada. Att 

förlora den sociala gemenskapen är också en konsekvens av att ha blivit stigmatiserad menar 

Goffman (1972). Arbetsgruppen skapar en negativ syn på individen som till slut utestängde 

denne från sin arbetsplats. Beteendevetare Lotta berättade att när hon började på en ny 

arbetsplats efter mobbningen blev hon tillsagd av den nya chefen att inte berätta om 

mobbningen hon tidigare varit utsatt för. Chefen menade att de hade en bra arbetsgrupp och 

ville inte att det skulle påverka gruppen. Genom att försöka tysta ner det Lotta utsatts för 

bidrar chefen till att öka det stigma som mobbning kan vara associerat med. Alla individer 

bär med sig normer för vad som betraktas som normalt i ett samhälle, stigma handlar om 

avvikande från normer (Goffman, 1972). Om mobbning gång på gång tystas ner finns risk att 
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det kan komma att betraktas som onormalt, trots att det förekommer, och därför medföra 

skamkänslor hos den utsatte.  

När det kommer till handläggare Lena var hennes chef medveten om det som skedde men 

reagerade inte på det, ”det är jäkligt fegt” uttryckte Lena. Detta ignorerande kan tolkas som 

en indirekt mobbning, som också pågick för sjuksköterskan Anna. I detta fall valde chefen att 

inte ta problemet på allvar, Anna uttryckte “inte ett ljud hörde jag. Min chef hade lovat att ta 

tag i det här med Previa (företagshälsovård) men det hade hon inte gjort.”  Beteendevetaren 

Lotta hade gång på gång försökt påtala problemet för sin chef, men inte heller den chefen tog 

detta på allvar, inte förrän de slutligen hade ett möte tillsammans med facket, som uttryckte 

då “varför har du inte berättat det här för mig förut? Ja men det är ju första gången som du 

har lyssnat på mig där jag får komma till tals”. Enligt Honneth (2003) kan missaktning skada 

en persons självbild men något som kan vara än mer smärtsamt är att inte bli sedd, vilket 

både Lena, Anna och Lotta beskrev. En förklaring till att personerna runt omkring förnekade 

problemen kan gå att finna i resonemanget Lewis och Orford (2005), nämligen att mobbning 

kan göra att kollegor blir mindre villiga att hjälpa den utsatte.  

 Konkurrens, status och makt 

Vissa av informanterna nämnde att mobbning förekom i samband med att förövaren kan ha 

känt sig hotad av medarbetarna. Till exempel beskrev gymnasieläraren Britta att det krävs att 

lärarna har en lärarlegitimation medan rektorerna inte behöver det, ”då är det ju som upplagt 

för att den (rektorn) ska känna sig hotad av medarbetarna, alltså att dem han har under sig 

faktiskt kan mer om verksamheten än vad han eller hon själv kan”. Vidare menade Britta att 

rektorn inte kunde göra sig av med alla utan att det är den som sticker ut som löper högre 

risk att bli bortplockad. Enligt Britta försökte rektorn göra sig av med medarbetare som 

vågade säga ifrån. Läkaren Göran hade liknande erfarenheter och menade att det är de 

duktigaste medarbetarna som slutar på sitt arbete eftersom ”det är dem som hotar systemet”. 

I informanternas berättelser tolkas det finnas en brist på social uppskattning som innebär att 

personen blir uppskattad för sina prestationer och egenskaper (Honneth, 2003). Istället för 

att informanterna blev erkända och uppskattade blev de istället uteslutna eftersom deras 

kompetens sågs som ett hot. Collins (2008) kom fram till att det är större risk för mobbning 

inom grupper med mindre makt. Utifrån vad som framkommer av Britta och Görans 

berättelser ser vi exempel som skiljer sig från det. I dessa informanters situation handlar det 

om att en person med mer makt, som rektorn, blir rädd att förlora sin makt på grund av att 

medarbetarna besitter mer kunskap än han eller hon själv.  

Anna som jobbade som sjuksköterska i ett team med en annan sjuksköterska och en skötare, 

berättade att hon tidigare jobbat tillsammans med skötaren på en slutenvårdsavdelning och 

att allt då hade varit bra. ”Det fungerade bra på avdelningen med henne men här fungerade 

det inte alls [...] här på mottagningen hamnade hon väldigt lågt i rang”. Att skötaren började 

mobba Anna på den nya arbetsplatsen kan tolkas bero på att hon kände sig maktlös och 

underordnad. Anna beskrev att ”hon (skötaren) hade inte tillgång till så mycket, hon kunde 

inte komma in överallt på grund av att hon är skötare”. Att då bli elak eller undanhålla 

information kan tolkas vara ett sätt för skötaren att försöka vinna respekt och hävda sig själv. 
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Att bli erkänd kan skapa makt, men att missakta någon annan kan enligt Honneth (2003) 

också vara ett sätt att skapa sig makt. Anna beskrev att hon trodde att skötaren kände sig 

underordnad, kanske blev inte skötaren uppskattad och för att skapa sig den makt skötaren 

saknade kan det tänkas att skötaren började missakta Anna. Det kan också ha handlat om 

avundsjuka eftersom Anna berättade att hon var mycket uppskattad av patienterna och sa att 

”ju mer patienterna uppskattade mig desto värre blev det [...] jag tror det handlar om 

konkurrens” sa Anna. Annas berättelse kan även kopplas till Collins (2008) resultat gällande 

makt. Skötaren är lägre utbildad än Anna och har till exempel inte samma handlingsutrymme 

vilket kan göra att skötaren upplever sig vara lägre ner i hierarkin. Ett annat exempel gavs av 

handläggare Lena som berättade att hennes kollegor, som hade en annan utbildning än 

henne, var rädda att deras lön skulle sänkas för att hon, som inte hade samma utbildning, 

kom dit. ”Det handlade ju om status och så” sa Lena om situationen. Kollegorna till Lena 

verkar ha varit rädda att deras arbete skulle bli undervärderat på grund av att Lena, som inte 

hade samma utbildning, kom till arbetsplatsen.  

       Upplevelser av förövaren som oempatisk 

En aspekt som några av informanterna nämnde var att de upplevde att förövaren saknar 

empatisk förmåga. ”Hon hade fruktansvärt lite empati” berättade socialsekreteraren Laila 

och syftade på sin chef som utsatte henne och hennes kollegor för mobbning. Sjuksköterskan 

Anna berättade följande om en kollega som utsatte henne för mobbning: ”hon är iskall [...] 

det saknas ju empati och allt [...] de (två kollegor) borde varken jobba med djur, växter eller 

människor, ingenting levande”. Läkaren Göran hade en egen teori,  

dessa känslohandikappade människorna (mobbarna) som ofta tar sig fram till chefsställning. 

Det finns ju en enkel mekanism om man är socialarbetare och är ganska oduglig på att förstå 

vad andra människor tänker och känner då finns det en fin reträtt och det är att bli chef. 

Informanterna verkar, enligt deras egna beskrivningar, inte bli uppskattade och tolkat utifrån 

Honneth (2003) verkar chefer och medarbetare brista i sin förmåga att erkänna 

informanterna. Collins (2008) skriver att mobbningen är mest förekommande inom 

människovårdande yrken. Läkaren Göran förde ett resonemang kring detta, hans teori var att 

det krävs en viss typ av människa för att passa att jobba med människor ”godhjärtade [...] 

människor som tycker om att ta hand om andra”. Göran menade att dessa personer kanske är 

för snälla, vilket blir tacksamt för förövaren som då får mindre motstånd. Således skulle det 

kunna gå att få en förståelse till varför mobbning inom människovårdande yrken 

förekommer. Göran menade att personerna som saknar empatisk förmåga får svårt att jobba 

med människor och flyttas till andra positioner, som exempelvis en chefsposition, samtidigt 

som de som i övrigt jobbar inom detta område kan beskrivas som ”för snälla” och därmed blir 

tacksamma offer. 
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 Hur mobbningen påverkat informanterna 

Informanterna beskrev hur de blev negativt påverkade av mobbningen både under tiden för 

mobbningen men också tiden efter att mobbningen var över. Inledningsvis beskrivs hur 

mobbningen påverkade informanterna tiden för mobbningen, för att sedan övergå till hur de 

fortsatte påverkas efteråt.  

 Psykiskt och fysiskt 

Majoriteten av informanterna gav en liknande beskrivning av hur mobbningen påverkade 

deras fysiska mående. Informanterna beskrev symtom som dålig aptit, stress, sömnproblem, 

dåligt tålamod och illamående. Mobbningen på arbetsplatsen resulterade i att alla utom en av 

de deltagande informanterna blev sjukskrivna under olika lång tid, alltifrån två veckor 

uppemot ett år. 

En av informanterna nekade till en början att mobbningen fört med sig negativa 

konsekvenser. Hon menade ”jag var ju så säker på att det hela tiden inte var något fel på mig 

[...] det kändes bra att jag stod emot” och på frågan hur hon mådde berättade Britta att ”jag 

kände mig som en glad lax”. Efter att samtalet fortgått under ett tag framkommer det dock 

att allt inte alltid känts så bra för henne. Det framkommer exempelvis att hon känt sig 

stressad, fått tunnelseende, tappat aptiten och magrade. De negativa aspekterna var dock 

ingenting som hon lade fokus på utan hon valde att beskriva det positiva i situationen, ”det 

har väl på sätt och vis gjort mig starkare”. En tolkning av det är att hon känner sig stolt för att 

hon orkade stå upp för vad hon trodde på och att det har stärkt henne när hon ser tillbaka, 

men att hon under tiden för mobbningen blev stressad och åt dåligt. Tidigare forskning 

stödjer resultatet genom att flertalet författare som Lewis och Orford (2005), Pomeroy 

(2013), Collins (2008) och Hauges, Skogstads och Einarsen (2010) kommit fram till liknande 

resultat, att mobbning påverkar den utsatte negativt både psykiskt och fysiskt. 

Socialsekreterare Laila blev också negativt påverkad av mobbningen. Hon beskrev hennes 

mående såsom ”jag mådde så himla dåligt att jag inte visste själv hur dåligt jag mådde”. Hon 

beskrev att hon blev nedstämd, att ingenting kändes roligt och att hon fick svårt att sova. Hon 

berättade även att hon fick svårt att komma ut, ”det var mest att ligga i soffan” sa hon. Även 

sjuksköterskan Anna beskrev hur mobbningen gjorde att orken tröt ”jag orkar inte åka och 

handla idag, jag orkar inte hämta på fritids [...] jag blir ofta passiv, kan sitta en hel dag”. 

Beteendevetare Lotta berättade att mobbningen hon utsattes för innebar en stor stress och 

medförde att hon fick ont i magen, svårt att sova och till och med började tappa minnet. 

Informanterna gav symtom som skulle kunna beskrivas som depression och hjälplöshet, 

något som Lewis och Orford (2005) och Collins (2008) nämner som en konsekvens av att 

blivit utsatt för arbetsplatsrelaterad mobbning. Beteendevetaren Lotta berättade hur hennes 

mående lett till att hon börjat tvivla på sin psykiska hälsa, “jag trodde ju att jag hade fått.. 

ADHD själv först…och då skulle jag ju utredas om jag hade fått bipolär sjukdom så att.. jag 

hade ju såna.. jag var manisk”.  

Denise berättade någonting som skiljde henne från de andra informanterna, vilket var att 

hon kände skam som ett resultat av de kränkande meddelandena hon fick på sin telefon. Hon 

uttryckte ”även om jag visste att det inte var sant.. så var det väl typ att man skämdes ju”. 
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Denise beskrivning visar på hur hon blev utsatt för kränkningar, vilket är en form av 

missaktning (Honneth, 2003), där skamkänslor kan bli en konsekvens. Skamkänslorna kan 

tolkas härleda från att Denise anammar förövarens bild av sig själv. Vilket Denise också 

uttrycker ”ja det kanske stämmer, jag kanske är otrevlig och jag kanske är mallig och dum 

och så här”. Enligt Honneth kan kränkningar leda till att personen tillskrivs ett lägre socialt 

värde, i Denise fall kan det tolkas som att hon själv också tillskrev sig ett lägre socialt värde 

när hon började tro på förövaren. Det kan tänkas att Denise självuppskattning bröts ner 

vilket fick henne att skämmas, Honneth menar att det kan vara en konsekvens av att bli 

kränkt. Goffman (1972) menar att skamkänslor kan härledas från den stigmatisering som 

mobbning kan vara förknippad med. Genom att Denise blir utsatt för elaka kommentarer kan 

hon tänkas uppleva sig själv som avvikande vilket leder till skamkänslor. Det går att utläsa att 

även handläggare Lena kan ha upplevt skamkänslor över det hon varit med om, trots att hon 

inte sa det rakt ut, hon uttryckte ”det är ju ingenting man är stolt över”. Känslor av skam är 

något redovisas som en konsekvens av arbetsplatsrelaterad mobbning i Collins (2008) studie 

och kan kopplas till de konsekvenser som informanterna uppgett. Vårdbiträdet Denise 

beskrev vidare att det var jobbigt att hon inte visste vem det var som skrev meddelanden och 

att hon ofta försökte se sig om för att undersöka om någon av kollegorna hade mobilen i 

handen när hon fick meddelanden, ”jag blev jätteparanoid”.   

Beteendevetare Lotta uppger att hon känt sig arg när hon tänker på det som har hänt och på 

förövaren. Hon sa “jag har ju också varit väldigt arg över när jag var sjukskriven är ju att, jag 

har liksom blivit ifrågasatt [...] jag har ju varit väldigt arg på min förra chef och X (kollega) 

för dom har ju kunnat jobba kvar som vanligt liksom“. Handläggare Lena uppger, liksom 

Lotta, att hon känt sig arg över det som hänt ”men jag var ju arg i många år på dom här 

tjejerna“. Lottas beskrivning kan tolkas utifrån Honneths (2003) begrepp missaktning vilket 

kan framkalla känslor av frustration och ilska, vilket är något som Lotta anger att hon 

upplevt.  

Ett flertal av informanterna talade om hur stressen från mobbningen påverkade dem 

negativt. Beteendevetaren Lotta relaterade mobbningen till stark stress. Hon beskrev hur 

hennes syn blev påverkad av stressen, detta genom “att mina ögon hade blivit så här, 

utvidgade, så jag hade inte alls samma synfel då när jag var som mest stressad”. Att en person 

som utsatts för mobbning drabbas av stress är enligt forskning vanligt förekommande. Enligt 

Hauges, Skogstads och Einarsen (2010) är mobbning på arbetsplatsen den största orsaken 

till stress i jämförelse med ett flertal andra arbetsrelaterade faktorer. Sjuksköterskan Anna 

gav beskrivningar som visar hur pass kraftfull denna stresspåverkan kan vara. Hon sa till 

exempel ”alltså jag var ju krigsskadad”. Att mobbning kan få sådana allvarliga konsekvenser 

redovisas också av Pomeroy (2013) som kom fram till att symtomen på mobbning till och 

med kunde liknas vid de symtom som individer som deltagit i väpnade strider kunde drabbas 

av. Vidare sa Anna att ”jag har spytt av ångest, jag har inte kunnat äta [...] jag sover dåligt”. 

Hon berättade också att hon fått sammanbrott ”alltså jag bara skrek rakt ut”. Både Pomeroy 

(2013) och Tehranis (2004) kom fram till att en person som utsätts för mobbning kan 

uppvisa symtom på posttraumatisk stress, vilket kan vara något som Anna drabbades av med 

tanke på att hon mådde så dåligt att hon efter att hon slutat på arbetsplatsen, en dag bröt 

ihop och skrek. Utifrån informanternas berättelser går det att utläsa hur de blivit 

stigmatiserade på sin arbetsplats, vilket Goffman (1972) beskriver resulterar i ett 
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utestängande från den sociala gemenskapen. Utifrån informanternas berättelser framgår det 

att stigmatiseringen kunde leda till att informanterna drabbades av stress och mådde dåligt 

psykiskt. Likaså går berättelserna att koppla till begreppet missaktning (Honneth, 2003), där 

brist på erkännande kan leda till frustration hos individen som kan tänkas leda till stress.  

 Tvivla på sig själv  

I vissa fall medförde mobbningen till att individerna tappade tron på sig själva. 

Socialsekreterare Laila berättade: ”hon (chefen) fick en att börja tvivla på sig själv och sin 

egen förmåga och om man verkligen passade för den rollen som man hade”. Förutom att 

chefen gjorde att Laila förlorade tron på sig själv, bidrog hon också till att kollegorna tvivlade 

på varandra. Till exempel berättade Laila att ”hon (chefen) fick mina kollegor att tappa 

förtroendet för mig”. Vidare beskrev Laila att det här gjorde att hon blev osäker och dessutom 

började arbeta ifrån hur hon trodde att chefen ville att hon skulle göra, snarare än att arbeta 

för att det skulle bli så bra som möjligt för klienterna. Denna upplevelse bekräftas även i 

Hallberg och Strandmarks (2001) studie som visar på hur en som utsatt internaliserar 

förövarens bild och som resulterar i mindervärdighetskänslor. Vårdbiträde Denise som 

utsattes för kränkningar i form av elaka meddelanden på sin telefon började bli rädd att hon 

verkligen uppfattades såsom avsändaren skrev. Trots att hon visste att det inte var sant 

uppgav hon att hon blev mer och mer osäker. Hon frågade sig själv: ”uppfattas jag såhär? [...] 

och så började jag tänka såhär att ja det kanske stämmer, jag kanske är otrevlig och jag 

kanske är mallig och dum och så här”. Det informanterna var med om kan liknas vid 

missaktningen kränkning som beskrivs av Honneth (2003). Utvecklandet av en positiv 

självbild är beroende av erkännande enligt Honneth. När personerna istället utsätts för 

missaktning, kränkning i detta fall, påverkas informanternas självbild negativt vilket leder till 

att de börjar tvivla på sig själva. Vidare menar Honneth att självbilden också påverkas av hur 

andra personer ser på oss, i dessa fall verkar det som att informanterna övertagit förövarens 

bild av dem vilket leder till en osäkerhet på sig själv.  

 Sociala konsekvenser 

Mobbningen har också gett konsekvenser på informanternas relationer. Sjuksköterskan Anna 

beskriver bland annat hur hon en dag mått dåligt och skrikit rakt ut, vilket påverkade hennes 

barn mycket starkt genom att “han (sonen) sa att han trodde att jag skulle dö, att han inte 

skulle ha någon mamma längre.” Detta dåliga mående lamslog Anna och gjorde henne passiv, 

vilket fortsättningsvis också resulterade i att hon lovat saker till sitt barn som hon inte 

kunnat hålla. Till exempel kunde Anna lova att hämta sin son på fritids ett visst klockslag 

men på grund av sitt mående blev hon passiv och fick svårt att komma i tid. Hallberg och 

Strandmarks (2011) skriver att rädsla för förövaren kan lamslå och leda till att den utsatte 

isolerar sig vilket skulle kunna kopplas till det Anna berättar, som uppgett hur rädd hon var 

för sin mobbare. Ett annat sätt att se på situationen kan vara att Anna har utsatts för 

missaktning och denna missaktning kan enligt Honneth (2003) leda till en önskan om att bli 

socialt osynlig. Genom att Anna blir kvar i sitt trygga hem undviker hon att utsätta sig för 

risken att bli missaktad. Socialsekreteraren Sara beskriver liknande upplevelser, hon fick 

svårigheter att träffa människor offentligt. Hon beskrev “såg jag nån som jag kände lite 
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halvytligt i affären så gick jag åt andra hållet liksom va, helst gick jag inte in i någon affär alls 

för den delen”. Det kan tolkas som att även Sara försökte undvika människor, kanske på 

grund av en rädsla att bli utsatt för missaktning igen. Läkaren Göran berättade att 

mobbningen medförde relationella konsekvenser i familjen, bland annat genom att den 

negativa uppmärksamheten och ryktet som mobbningen gett också gjort att ett av hans barn 

valt att inte fortsätta på sin yrkesväg. Att familjen blivit påverkad uppger Göran varit den 

smärtsammaste konsekvensen, “för det är systematiskt så att man kommer åt såna som jag 

genom att göra illa ens make/maka och barn och det är så överjordiskt vidrigt”. Dessa 

påhopp menade Göran bidrog med starka skuldkänslor och som i sin tur gav Göran tankar på 

självmord. Att en närstående till en stigmatiserad person också kan bli påverkad bekräftas av 

Goffman (1972). Stigmatiseringen kan således ha skett i två steg, till en början med Göran då 

han blev utsatt för mobbning och falska rykten, och sedan hans barn, i och med det negativa 

rykte som Göran hade.  

 Vilka spår mobbningen satt för informanterna idag 

Vilka spår mobbning givit informanterna i dagsläget varierar, men majoriteten av 

informanterna menar sig må bra. Majoriteten av informanterna har idag bytt arbetsplats. De 

flesta av informanterna blev avsatta på ett eller annat sätt, medan den som utövade 

mobbningen fick vara kvar. Vissa av informanterna gjorde ett aktivt val att byta arbetsplats. 

”Jag sökte mig bort själv” berättade handläggare Lena. Berthelsen, Skogstad, Lau, och 

Einarsen (2011) skriver att personer som blivit utsatta för mobbning ofta väljer att fly istället 

för att göra motstånd mot förövaren. Beteendevetaren Lotta beskriver att hon under tiden för 

mobbningen planerade att ta en paus men beskrev att ”hon (förövaren) tyckte prompt att jag 

skulle stanna kvar och lösa det här”, det gjorde att hon stannade kvar och som slutligen 

resulterade i en lång sjukskrivning. Sjuksköterskan Annas situation resulterade först i att hon 

blev förflyttad, hon sa “då blev jag placerad, för jag fick inte jobba kvar...Jag sa att det här är 

inte klokt, att dom får gå där som två blommor medan jag sätts i skamvrån. Då sa jag upp 

mig.” Hon uttryckte det som att “jag fick fly hals över huvud. Jag sa upp mig och gick upp i 

rök helt enkelt” då hon mådde så pass dåligt över situationen att hon inte orkade vara kvar. 

Genom att informanterna blev uteslutna från arbetsgruppen eller hela arbetsplatsen kan det 

tänkas att de blev utsatta för rättsberövande (Honneth, 2003) och inte kände sig likvärdiga 

sina kollegor som fick jobba kvar. Dessutom menar Honneth att ett rättsberövande kan 

medföra att individen inte upplever sig ha det som krävs för att delta i samhället som alla 

andra. Bland informanterna var det blandat gällande om de blev avsatta eller själva valde att 

avgå. Utöver att bli fråntagen sin grupptillhörighet, har informanterna inte blivit uppskattade 

för sina prestationer och därmed också gått miste om erkännande. En orsak till att individen 

själv sökte sig bort kan genom Honneth tolkas vara att de genom missaktning och bristande 

erkännande fått en nedbruten självkänsla och kanske börjat tvivla på att de klarade av jobbet. 

Socialsekreterare Fatima, som är den enda som arbetar kvar på arbetsplatsen där hon blev 

mobbad, menade på att “nej som fan heller liksom att vi ska ha kvar en mobbare här! Nej är 

det nån som ska sluta så är det du tänkte jag!”. Gymnasieläraren Britta blev uppsagd. 

Läkaren Göran blev gång på gång förflyttad. Einarsen (2000) menar att en person som 

upprepade gånger blir kränkt, skrämd eller bestraffad också blir stigmatiserad. 

Stigmatiseringen kan i sin tur leda till att skulden läggs på den utsatta personen och att 
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lösningen blir att göra sig av med denne, något som skedde för flera av informanterna. Detta 

bekräftas genom Goffmans (1972) teori om stigma, där det slutliga resultatet av att bli 

stigmatiserad är att bli utestängd från gruppen, vilket bokstavligen skedde då majoriteten av 

informanterna av olika anledningar inte kunde eller fick stanna kvar i arbetsgruppen.  

Trots det informanterna utsatts för uppger de flesta att de idag mår bra, till exempel beskrev 

socialsekreterare Laila det som ”ett avslutat kapitel” och gymnasielärare Britta menade på att 

hon blivit starkare, är en ”glad lax”. Även handläggare Lena uppgav att hon känner sig 

starkare. Sjuksköterskan Anna berättade hur mobbningen nu har gjort henne mer observant, 

mer mån om sina kollegor och att hon vill skydda dem från att råka ut för någonting 

liknande. Även socialsekreterare Laila uppgav att hon blivit mer uppmärksam på hur 

kollegorna mår och försöker ge dem stöd. Laila sade också att ”idag så har jag inga bekymmer 

alls så jag mår helt utmärkt”. Lotta beskriver dock att hon fortfarande kan påverkas av 

mobbningen “det ligger ju nära fortfarande och jag kan ju ibland när kollegor kan säga saker 

[...]att man kan känna att jag reagerar starkare på vissa saker för att jag blivit utsatt för det 

här” samtidigt som hon också uppgav “men jag har kunnat gått vidare”. Avslutningsvis 

uppger socialsekreteraren Fatima liksom många av de andra att hon i dagsläget mår bra, men 

samtidigt uppger hon bestämt att “det (mobbningen) kan aldrig bli förlåtet, aldrig någonsin”. 

Informanternas mående påverkades således på olika sätt men de flesta uppgav alltså att de 

idag mår bra och har kunnat lämna det som hände bakom sig. Missaktning och brist på 

erkännande, som samtliga informanter utsatts för på olika sätt, kan enligt Honneth (2003) 

bryta ner individens självbild och personliga identitet. En reflektion är att individerna idag 

mår bra på grund av att det gått en tid sedan de blev utsatta för mobbning och att de med 

tiden har kunnat börja bygga upp sin identitet och självbild igen när de nu inte kommer i 

kontakt med förövarens negativa bild av dem. Det kan också tänkas att den stigmatisering 

(Goffman, 1972) de blivit utsatta för på respektive arbetsplats nu också är borta, vilket kan 

tänkas bidra till att informanterna har haft möjligheter att åter bygga upp sin självkänsla och 

få ta del av en ny gemenskap.   

 DISKUSSION 

Härnedan presenteras en diskussion utav studiens resultat, dess metod och etik. Slutligen 

redovisas studiens slutsatser med förslag på fortsatt forskning.  

 Resultatdiskussion 

Detta avsnitt kommer att diskutera studiens resultat. Syftet med studien har varit att 

undersöka hur mobbning på arbetsplatser inom människovårdande yrken kan upplevas, 

uttryckas och hur det påverkat individen. Arbetet syftar till att öka förståelsen och ge 
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kunskap kring vad arbetsplatsrelaterad mobbning kan resultera i inom dessa yrken. De 

frågeställningar som vi sökte svar på var: 

• På vilket sätt kan mobbningen ta sig uttryck för individen? 

• Hur kan det upplevas att bli utsatt för mobbning på sin arbetsplats? 

• Hur upplever informanterna att mobbningen påverkat dem? 
 

De kan till en början konstateras att de två första frågeställningarna besvarades i resultatet. 

Det framgick att mobbningen uttrycktes på olika sätt för olika informanter men vissa 

informanter hade liknande erfarenheter. Majoriteten av informanterna beskrev att de blivit 

utsatta för kränkningar medan en del informanter beskrev en subtil mobbning som skedde 

utan att kollegor eller chefen uppmärksammade det. Många av informanterna beskrev att 

ingen såg eller ville se vad som skedde. Att personer runt omkring inte såg kan tänkas göra 

det svårare för den utsatte att få hjälp. I resultatet framgår det att vissa informanter hade 

önskat att någon sett vad som hände och reagerat på det. Denna önskan kan härledas till att 

det är mer smärtsamt att vara socialt osynlig än att bli missaktad vilket Honneth (2003) 

beskriver. Att mobbningen sker dolt kan bero på att den utsatte ses som avvikande vilket 

enligt Goffman (1972) leder till stigmatisering ytterligare förstärka känslan av skam och kan 

tänkas göra det svårare för individen att våga berätta.  

Genom att ta del av informanternas berättelser om hur mobbningen kan visa sig kan chefer 

och kollegor bli bättre på att identifiera tecken på mobbning. Resultatet är viktigt både på ett 

relationell plan, för anhöriga, den drabbade individen men även på en organisationsnivå och 

visar vikten av att chefer och organisationer utvecklar policys och strategier för att upptäcka 

och avhjälpa mobbning. För individen visar resultatet att denne inte är ensam, och att andra 

personer har råkat ut för liknande saker. Det bekräftas också av tidigare gjord forskning som 

visar att mobbning, i synnerhet inom människovårdande yrken (Collins, 2008) är 

förekommande. En annan viktig aspekt att ta lärdom av är, hur informanterna upplevde 

mobbningen. I resultatet framgår att informanterna upplevde att mobbningen bland annat 

var obehaglig, skrämmande och fick individerna att må väldigt dåligt. Genom att bli 

uppmärksam på konsekvenser som mobbning kan leda till kan det också bli lättare att 

uppmärksamma och se individerna som blir utsatta. Även anhöriga till individer som 

drabbas kan genom detta tänkas se tecknen och därmed kunna hjälpa och stödja sina nära 

och kära. En del av informanterna beskrev att de till följd av mobbningen har blivit mer 

lyhörda på hur andra mår och genom att ta del av deras berättelser och upplevelser kan vi 

alla bli bättre på att uppmärksamma tecken på mobbning utan att behöva ha upplevt det 

själva.  

Den tredje frågeställningen gällande vilka konsekvenser arbetsplatsrelaterad mobbning kan 

leda till har också blivit besvarad. I resultatet framkommer att mobbning kan leda till såväl 

psykiska och fysiska konsekvenser där informanterna bland annat uppger magont, stress, 

nedsatt aptit, sömnsvårigheter och tvivel på sig själva. Alla utom en informant blev 

sjukskrivna till följd av mobbningen de utsattes för. Resultatet stöds av flertalet författare 

nämnda i den tidigare forskningen, däribland Lewis och Orford (2005), Collins (2008) och 

Hauges, Skogstads och Einarsen (2010) som alla redovisar liknande negativa konsekvenser 

som mobbning kan leda till. Att mobbning kan leda till dessa psykiska och fysiska 

konsekvenser för individen visar vikten av att ta detta problem på allvar. Att tidigare 
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forskning kommit fram till liknande resultat skulle kunna leda till slutsatsen att mobbning på 

arbetsplatsen är ett samhällsproblem. Problemet behöver uppmärksammas för att 

individerna ska kunna bli sedda och få hjälp samt att organisationer och chefer förslagsvis 

behöver arbeta för att utveckla strategier för att förebygga och avhjälpa mobbning samt att de 

utsatta behöver få hjälp och stöd.  

Utifrån den tidigare forskningen framgår det att mobbning kan ske både psykiskt och fysiskt. 

Det som framkommer i vår studie är att informanterna enbart blivit utsatta för psykisk 

mobbning, och ingen av informanterna nämnde en fysisk mobbning. En teori är att psykisk 

mobbning skulle kunna vara mer vanligt förekommande än fysisk mobbning. En annan 

reflektion kring detta är att majoriteten av informanterna var kvinnor vilka generellt anses 

vara mindre benägna att ta till fysiskt våld. I vår studie var det endast en man som valde att 

träda fram och delta. En fråga som väcks är om mobbning är vanligare bland kvinnor, vilket 

Pomeroy (2013) och Tehrani (2004) redovisar, eller om det beror på att ett urvalskriterium i 

denna studie var att informanterna skulle arbetat inom ett människovårdande yrke, vilket 

generellt anses kvinnodominerat. Det går vidare att diskutera om mobbning är mer vanligt 

förekommande bland kvinnor på grund av patriarkala strukturer i samhället, där kvinnor kan 

ses som mer utsatta och att det därmed skulle kunna finnas en större risk att bli utsatt för 

mobbning som kvinna. Förslagsvis är detta ett område att forska vidare på.  

Den enskildes upplevelser av mobbning på arbetsplatsen är ett viktigt ämne att forska på då 

vi funnit att svensk forskning brister inom detta område, medan mobbning bland barn är 

betydligt mer beforskat. Pomeroy (2013) bekräftar att ämnet mobbning på arbetsplatsen 

utifrån de utsattas perspektiv är ett område där forskningen är begränsad. Som vi kan se 

medför mobbning stora konsekvenser, ibland till och med dödliga, vilket är en ytterligare 

anledning till varför det är så viktigt att fortsätta forska kring detta område. Samtliga av våra 

informanter blev sjukskrivna till följd av den mobbning de utsattes för. Mer forskning kan 

bidra till att detta allvarliga problem synliggörs och det kan få till följd att fler utsatta vågar 

träda fram, vilket också är en förutsättning för att de ska kunna få hjälp. För att kunna jobba 

med ett problem är det första steget att erkänna att problemet finns, därför är denna studie, 

där de utsattas röster bli hörda, viktig för att uppmärksamma problemet. När det således 

kommer till socialt arbete är ett förslag att organisationer utvecklar strategier för att 

upptäcka, hantera och avhjälpa mobbning. Eftersom det framgår att mobbning kan ske dolt 

är det på gruppnivå viktigt att kollegor och chefer öppnar sina ögon och blir mer lyhörda på 

hur deras medarbetare mår för att kunna upptäcka om någon blir utsatt för mobbning och 

viktigast av allt, inte blunda för problemet om det upptäcks. Stigmatiseringen, skammen och 

tabut inom detta område måste brytas och forskningen har en viktig del i det hela. 

 Metoddiskussion  

Målet med studien har varit att studera individers upplevelser och erfarenheter där vi använt 

oss av en kvalitativ intervjumetod såsom rekommenderas av Bryman (2011) när individens 

värld ska studeras. Upplevelsen är att studiens metod har varit väl vald och resulterat i att 

studiens syfte och frågeställningar kunnat besvarats. Den främsta anledningen till att 
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telefonintervjuer valdes var att informanterna önskade detta. Eftersom informanterna tillhör 

en känslig grupp är det viktigt att respektera deras vilja. En annan tanke var att om de blir 

intervjuade på sina villkor kan det tänkas underlätta för informanterna att öppna upp sig och 

våga berätta mer om det de varit med om. En annan viktig anledning till att just 

telefonintervjuer valdes framför ett personligt möte berodde på att det var en stor geografisk 

spridning gällande var informanterna bodde. Ytterligare en fördel med metoden är att 

informanternas integritet har respekterats. Eventuella nackdelar med telefonintervjuer är att 

det inte är möjligt att läsa av kroppsspråk, men eftersom det inte var av betydelse i denna 

studie ansågs detta inte utgöra ett problem. En ytterligare aspekt av telefonintervjuer är att 

det inte finns samma möjligheter att knyta en personlig kontakt med informanten men i 

detta sammanhang ansågs det snarare vara en fördel eftersom informanterna värnade om sin 

integritet. Det förmodades därför att intervjuer över telefon kunde få informanterna att 

känna sig mer bekväma och våga berätta sin historia. Användning av kvantitativa metoder 

har ej varit aktuellt då syftet med studien var att få ta del av informanternas upplevelser, 

något som enligt Bryman är svårt att fånga med ett kvantitativt angreppssätt.  

Något som vidare skulle kunna diskuteras är huruvida vår egen förförståelse skulle ha 

påverkat informanternas svar. Förförståelsen bestod främst i att mobbning kunde leda till att 

individen mådde dåligt på olika sätt. För att vår förförståelse inte skulle påverka 

informanterna har vi ställt öppna frågor, undvikit ledande frågor samt varit noga med att 

fokus skulle ligga på individens upplevelser där våra värderingar lades åt sidan i största 

möjliga mån. Innan intervjuerna förberedde vi oss genom att studera forskning inom 

området samt påminna oss om intervjuguiden. Under intervjuerna försökte vi vara aktivt 

lyssnande för att kunna ställa adekvata följdfrågor. För att stärka och motivera studiens 

tillförlitlighet har vi under metodavsnittet redogjort för de fyra delarna av tillförlitlighet som 

Bryman (2011) anser att en kvalitativ studie ska uppfylla. En aspekt som hade kunnat stärka 

tillförlitligheten ytterligare i vår studie hade varit om vi låtit informanterna läsa igenom våra 

tolkningar av deras utsagor och återkoppla om vi uppfattat dem rätt eller missförstått på 

någon punkt. Ett skäl till detta är att det var begränsat med tid, en annan anledning var att 

informanternas berättelser upplevdes tydliga och därför ansåg vi risken som liten att ett 

missförstånd skett.  

 Etikdiskussion 

Under genomförandet av intervjuerna och i studien i sin helhet har vi haft de etiska 

aspekterna i åtanke. Mobbning på arbetsplatsen är ett känsligt ämne varför det är förståeligt 

att det var svårt för personerna att våga träda fram. Det kan ha varit orsaken till att ett flertal 

av informanterna ville att intervjuerna skulle genomföras över telefon. Hänsyn togs till 

informanternas integritet och önskemål och alla intervjuerna skedde via telefon. 

Intervjuguiden utformades med informanterna i åtanke där diskussioner och reflektioner 

fördes för att undvika för känsliga frågor. Strategin för intervjuerna var också att om det 

framgick att en fråga eller ett område påverkade informanten negativt skulle följdfrågor på 

detta undvikas. Innan varje intervju fick informanterna information om de forskningsetiska 

principerna, som redogörs för i metodavsnittet, och samtliga informanter gav sitt samtycke 
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till att delta och att intervjuerna spelades in. Ett inledande samtal hölls för att informanten 

skulle känna sig trygg och veta vem som fanns bakom telefonen. Med tanke på att mobbning 

är ett känsligt ämne hölls det också ett avslutande samtal efter att intervjun genomförts. 

Syftet med det avslutande samtalet var att höra om informanten hade några frågor och att 

avsluta positivt. Vi var noga med att samtalet avslutades på ett bra sätt och informanterna 

upplevdes positivt inställda och glada efter samtalet. Informanterna fick även våra 

kontaktuppgifter ifall de skulle komma på några frågor i efterhand. Som nämnts i 

metodavsnittet fördes en tidig diskussion om huruvida deltagandet skulle påverka 

informanten negativt, men med tanke på att intervjuerna genomfördes på informanternas 

villkor samt att informanterna kontaktade oss frivilligt och fick ta del av de forskningsetiska 

principerna förmodas det att intervjuerna inte lett till negativ påverkan för informanterna. 

Detta antagande stärktes efter intervjuerna då alla informanterna uppgav att de idag mår bra 

samt uppgav att det som hänt var ett avslutat kapitel.  

 Slutsatser 

Utifrån de redovisade resultaten går det att dra slutsatser att mobbning kan få allvarliga 

konsekvenser för individen. Mobbningen kunde yttra sig på flera olika sätt och ske både 

öppet i form av till exempel kränkande kommentarer och mer subtilt genom bland annat 

manipulation och underhållande av information. Informanterna beskrev att mobbningen 

gjorde att de mådde fruktansvärt dåligt på många olika sätt. En annan slutsats som kan dras 

är att mobbningen för det mesta sker dolt. En ytterligare slutsats är också att resultatet visar 

på att det går att ta sig vidare och må bra, även efter en svår upplevelse som mobbning. De 

här resultaten är viktiga både för såväl arbetsgivare, anhöriga och de drabbade. Genom att 

arbetsgivare blir medvetna om att detta kan ske på alla arbetsplatser kan de bli mer 

uppmärksamma och förhoppningsvis kunna se igenom förövarens försök att dölja det som 

pågår. För individen kan det vara en tröst att han eller hon inte är ensam, det finns tyvärr 

många fler som utsätts för samma sak. Vetskapen om att mobbning är ett samhällsproblem 

som många utsätts för kan hjälpa individen att våga träda fram och ta hjälp för att kunna må 

bättre. Att bidra med information om att mobbningen ofta sker dolt och kunskap om vilka 

konsekvenser det kan få kan göra anhöriga mer vaksamma på de beskrivna symtomen som 

kan uppstå på grund av mobbning och kunna hjälpa sina nära och kära. 

Studien har väckt intressanta områden att forska vidare på. Vi föreslår att individens 

uppfattning om vilken hjälp denne behöver bör studeras. Vidare att undersöka är hur ett 

förebyggande arbete kan bedrivas för att förhindra att mobbning uppstår och för att kunna få 

mobbningen att upphöra utan att den utsatta ska behöva avgå. Avslutningsvis skulle det 

också kunna studeras hur individen upplever stigmatiseringen och det tabu som kan finnas 

kring att bli utsatt för mobbning och hur ett arbete mot att behöva uppleva tabukänslor 

skulle kunna bedrivas. Vår studie visar på hur ett flertal informanter känner skam inför att 

berätta om sina upplevelser, men att forskningen kring detta tema är begränsad.  
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BILAGA A. MISSIVBREV 

Hej! 

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som arbetar med ett examensarbete i socialt 

arbete. Vårt syfte med studien är att undersöka upplevelser av mobbning och trakasserier på 

arbetsplatser inom människovårdande yrken och vilka konsekvenser det kan få.  

För att genomföra studien är vår ambition att genomföra intervjuer. Vi önskar därför att Du 

skulle vilja delta. Vi söker Dig som själv varit utsatt för mobbning på din nuvarande eller 

tidigare arbetsplats. Intervjuerna kommer ta cirka 45 minuter.  

Vi vill understryka att vi arbetar utifrån de forskningsetiska principerna som innebär att 

materialet från intervjuerna endast kommer att användas till denna studie. Du har rätt att 

vara helt anonym och får närsomhelst avbryta intervjun. Alla uppgifter om dig kommer 

förvaras så att ingen obehörig kommer åt dem.  

Vid frågor och om du är intresserad att delta är Du välkommen att kontakta oss som gör 

studien: Victoria Asp och Andrea Svärd, eller vår handledare Linnéa Bruno.  

 

Med Vänliga Hälsningar



   

 

BILAGA B. MISSIVBREV FACEBOOK 

Hej! 

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som arbetar med ett examensarbete i socialt 

arbete. Vårt syfte med studien är att undersöka upplevelser av mobbning och trakasserier på 

arbetsplatser inom människovårdande yrken och vilka konsekvenser det kan få.  

För att genomföra studien är vår ambition att genomföra intervjuer.  

 

Är det någon här som varit utsatt för mobbning på din nuvarande eller tidigare arbetsplats 

inom människovårdande yrken så får du jättegärna skicka ett meddelande till mig, antingen 

på Facebook eller på mejladressen: asd12007@mdh.student.se 

 

Vi arbetar utifrån de forskningsetiska principerna som bland annat innebär att materialet 

från intervjuerna endast kommer att användas till denna studie. Du har rätt att vara helt 

anonym och får närsomhelst avbryta intervjun. Alla uppgifter om dig kommer förvaras så att 

ingen obehörig kommer åt dem.  

 



   

BILAGA C. INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor 

Vilket år är du född? 

Vad har du för utbildning?  

Vart arbetar du någonstans? 

Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 

Familj? 

Hur ser ditt sociala liv ut utanför jobbet? 

 

Mobbning 

Vad innebär mobbning för dig?  

Har du upplevt mobbning eller trakasserier på din nuvarande eller tidigare arbetsplats?  

Vad arbetade du med tiden för mobbningen? 

På vilket sätt kom mobbningen till uttryck för dig? 

Vem var det som mobbade dig?  

Var det fler än du som vart mobbade?  

Vill du berätta om några händelser på din arbetsplats där mobbningen förekom? 

Hur reagerade du? 

Hur länge har mobbningen pågått?  

Hur var arbetsklimatet på arbetsplatsen?  

Märkte någon att du blev utsatt? 

Vad gjorde folk omkring dig?  

Hur upplevde du det att gå till arbetet under tiden för mobbningen?  

 

Konsekvenser 

Hur mår du idag?  

Har och i så fall hur har mobbningen påverkat dig som person idag?   

Fick du några fysiska eller psykiska symtom? 

Arbetar du kvar inom samma bransch/yrke?  



   

Ser du saker annorlunda idag jämfört med innan mobbningen?  

Hur såg ditt sociala nätverk ut under tiden för mobbningen? Fick du stöd?  

 

Avslutning 

Övrigt du vill berätta som vi inte tagit upp? 

Har du några frågor? 
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