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De utsattas erfarenheter av mobbning i arbetslivet 

  
 

Afutu Ramadan 
  

Mobbning eller kränkande särbehandling är en företeelse som reflekterar hur 
den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser uppfattas av medarbetarna. Den 
psykosociala arbetsmiljön kan generera trivsel och gemenskap eller konflikter 
och utanförskap. Syfte med studien var att undersöka mobbning på olika 
arbetsplatser i Sverige, med fokus på stöd, hjälp och eventuella motverkande 
insatser, samt uppfattning om hur mobbning påverkar hälsan och 
välbefinnandet. Nio respondenter med olika yrken och från olika delar av 
Sverige intervjuades. Studiens resultat visade brister i stöd till de utsatta vilket 
berodde mest på passivt ledarskap, svag gruppdynamik, hög arbetsbelastning 
och orättvis arbetsfördelning samt brister i förebyggande insatser. Resultaten 
visade också att de utsatta upplevde påverkan på deras psykiska och fysiska 
hälsa samt på deras tillvaro. Studien visar att mobbning och kränkande 
särbehandling existerar i det svenska arbetslivet oavsett individernas 
yrkeserfarenhet, social, kulturell eller etnisk bakgrund. 
 
Keywords: organization grounds, personal grounds, bystanders, mobbing 
experiences  
  
 

Inledning 
 

I rapporten Arbetsmiljöstatistik (Arbetsmiljöverket, 2015) framkommer det att mellan 2009 och 
2013 ökade antalet anmälda fall av kränkande särbehandling i Sverige. Ökningen var större 
bland kvinnor med nära 40 procent jämfört med män där ungefär 30 procent var utsatta. Under 
året 2013 inkom omkring 1100 anmälningar på arbetssjukdomar till försäkringskassan och cirka 
900 av anmälningarna var relaterade till kränkande särbehandling, mobbning och utfrysning 
(Arbetsmiljöverket, 2014). Dessa anmälningar ökade med sju procent år 2014 jämfört med 
2013, bland kvinnliga arbetstagare och egenföretagare var ökningen större (Arbetsmiljöverket, 
2015). I Arbetsmiljöverkets Korta arbetsskadefakta (Nr 6/2014), framkom att sju av tio 
anmälningar på kränkande särbehandling kom från områden där människor arbetar med att 
bemöta andra människor. Inom dessa yrken arbetar enligt Arbetsmiljöverket (2014) mestadels 
kvinnor, vilket kunde ligga till grund för att kvinnor anmäler detta i större utsträckning än män. 
 Arbetsmiljölagen (AML1977:1 160) är en allmän lag som berör alla arbetsplatser inom den 
svenska offentliga och privata sektorn. I den framgår bland annat att det är arbetsgivaren som 
har det yttersta ansvaret i att förebygga fysiska och psykiska arbetsmiljörisker samt att arbetet 
skall planeras på ett sådant sätt att det ska kunna utföras i en säker miljö. Arbetet ska inte vara 
strikt styrt från arbetsgivarenssida utan att det bör vara flexibelt, vidare står det även att 
arbetstagaren skall ha rätt till att påverka sin arbetssituation. Arbetsförhållandena skall leda till 
en yrkesmässig och personlig utveckling och även ge möjlighet till variation, social kontakt 
samt samarbete. Arbetsgivaren skall vara tydlig och hålla nolltolerans för kränkande 
särbehandling i verksamheten. Arbetsgivaren ska sätta in åtgärder som hindrar förhållanden i 
arbetsmiljön som kan skapa mobbning eller utfrysning. I den nya föreskriften ”Organisatorisk 
och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4) anges att med kränkande särbehandling menas i detta 
sammanhang ”handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och 
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som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsen gemenskap” (AFS 2015:4). 
Trots lagstiftning och föreskrifter som ska förhindra kränkande särbehandling är det ett fortsatt 
existerande problem på arbetsplatser. 
 
Vad är mobbning? 
 
Kränkande särbehandling och mobbning kan ske genom verbala eller skrivna ord som är 
ämnade att skada individens fysiska och psykiska välbefinnande. Mobbningsfenomenets 
ursprung i de skandinaviska länderna har spårats till början av 1990-talet, då det döptes till ordet 
”mobbning”. Mobbning beskrevs skapa negativa konsekvenser psykosocialt och organisatoriskt 
i form av psykiska ohälsa bland arbetstagarna och försämrad lönsamhet hos organisationen 
(Hirigoyen, 2004). En amerikansk studie (Sperry, 2009) använde ordet bullying istället för den 
skandinaviska varianten mobbning, det beskrevs att ha en mer aggressiv karaktär och vara 
allvarligare. Förövaren eller förövarna kunde vara enskild eller i grupp. Studien visade att 
konsekvenserna av mobbning kunde vara allvarliga och upplevelsen var beroende av hur den 
utsatta upplevde situationen. 
 
Organisatoriska orsaker till mobbning 
 
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö 
beskrivs hur arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att föra ett ständigt systematiskt 
arbetsmiljöarbete, Det innebär att arbetsgivarens uppgift är att undersöka, genomföra och följa 
upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall på arbetet undviks och en 
tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Trots det visar Holm et al. (2015) i en studie att mobbning 
fortfarande förekommer på arbetsplatser.  
 I en svensk studie undersöktes den sociala process och de olika komponenterna som var 
associerade med ohövlighet på arbetsplatser samt kopplingen till de negativa följder som de 
anställda uppvisade: (1) arbetstillfredsställelse, (2) avsikter att lämna sitt arbete och (3) 
sömnproblem. Resultatet visade att anställda som upplevde lägre socialt stöd, lägre kontroll och 
högre krav från arbetsplatsen, upplevde större obehag när en kollega eller överordnad var 
ohövlig och detta förstärkte de tre ovan nämnda negativa följderna. Studien visade även att de 
negativa följder en person upplevde när en överordnad var otrevlig mot personen själv, var 
likvärdigt med det personen upplevde när den såg en likvärdig situation som åskådare (Holm 
et al. 2015). En amerikansk studie av Schilpzand et al. (2016) visade att oavsett källan till 
otrevlig stämning på arbetsplatsen (överordnad, medarbetare eller kunder) eller hur situationen 
var (upplevd eller bevittnad) kunde situationen alltid leda till negativa konsekvenser. Om en 
överordnad uppträdde otrevligt påverkades medarbetarnas affektiva kommunikation, deras 
hälsa samt deras jobbprestationer. När en medarbetare uppträdde otrevligt mot en annan, 
upplevdes bemötandet aggressivt vilket minskade jobbtillfredsställelsen, den affektiva 
kommunikationen, den mellanmänskliga interaktionen inom gruppen samt att upplevelsen av 
ett fysiskt obehag uppstod (Schilpzand et al., 2016).   

Studier av Hirigoyen, (2003) och Hallberg (2005) har visat att orsaker till kränkande 
särbehandling grundar sig på organisatoriska faktorer som exempelvis dåligt ledarskap, dåliga 
jobbrelationer i arbetsgruppen, bristande respekt för personliga integriteten, oetiskt 
kommunikationssätt samt otydliga arbetsplatsmål. Det dåliga ledarskapet kunde kopplas till en 
destruktiv ledarstil, vilket innebar att ledarens förhållningssätt mot medarbetaren betraktades 
som aggressivt, respektlöst, öppet, subtilt kritiserande eller motarbetande. Ett sådant ledarskap 
skulle kunna skifta mobbningsproblematiken från ett organisatoriskt problem till ett 
mellanmänskligt problem (Liefooghe & Davey, 2001). Hirigoyen (2004) visade att en hög 
arbetsbelastning bidrog till känslor av yttre hot, stress, negativt förhållningsätt till varandras 
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tänkande och personlighet, vilket var ett resultat av maktspel, långvariga personliga och 
professionella konflikter samt intriger.  

En Norsk studie av Hauge et al., (2007) visade att både de mobbade och åskådarna 
påverkades negativt av mobbningssituationen och rapporterade fler negativa upplevelser, 
exempelvis vid beslutsfattande beträffande gruppens arbetsuppgifter och mål. Ledningen i 
organisationer med en pågående mobbning gav inte tillräcklig med information och hjälp, för 
att positivt influera medarbetarnas personliga situation. Medarbetare i organisationer där 
mobbning förekom upplevde dessutom mer stress, högre arbetskrav, negativt arbetsklimat, 
omorganisationer, otillfredsställande arbetsrelationer, samt högre intentioner att byta jobb. 
Gruppen på arbetsplatser som i studien av Hauge et al. (2007) kallades för provocerande offer 
som karaktäriserade av en hög ångestnivå samt var aggressiva i sin reaktion. De kunde förvärra 
mobbningssituationerna eftersom de bidrog till en ökad irritationsnivå i arbetsmiljön. 
Mobbningsoffren och de provocerande offren rapporterade en högre grad av rollkonflikt, eller 
oklarhet i sin roll samt ett lägre självförtroende. Anställda som utsattes för mobbning på olika 
sätt upplevde arbetsplatsen mer negativt än de som inte var utsatta (Hauge et al., 2007). Ett 
annat resultat som Hauge et al. (2007) studie visade att det fanns ett positivt samband mellan 
personernas självuppfattningar, att vara en måltavla för mobbning och negativt bemötande. Hur 
personen uppfattade den kränkande särbehandlingen berodde på hur personen skattade sig själv 
i relation till hur den ansåg sig klara olika arbetsuppgifter (Hauge et al., 2007). Det fanns en 
stark relation mellan hur olika individer upplevde jobbstressorer och hur de skattade sin 
förmåga att klara av stressorerna. Jobbstressorerna var tyrannisk ledarstil, mellanmänskliga 
konflikter, osäkerhet på jobbet och bristande inflytande (Hauge et al., 2007).  

 
Grupptillhörighetens påverkan på individer. Ett europeiskt forskarsamarbete gjorde en 

studie om relationen mellan social identifikation och mobbning på arbetsplatser (Escarín et al., 
2013). Resultaten pekade på att ju högre det genomsnittliga värdet av gruppens identifikation i 
organisationen desto mindre risk löpte individen för att bli mobbade. Gruppidentifikation kunde 
dock innebära att vissa individer fick ge avkall på sin personliga identitet till förmån av 
gruppens. Betydelsen av om individen tillhörde en inregrupp eller en yttregrupp spelade en stor 
roll för tillhörigheten. Att tillhöra en inregrupp innebär att man tillhör en grupp, medan i en 
yttregrupp har man inte tillhörighet eller att man är annorlunda från gruppen.  

Hearn, (2003) utförde en fallstudie som beskrev hur den mikro-organisatoriska överträdelsen 
i många av utvecklingsprocesser och praktiker i organisationer sker över tid, specifikt den 
kulturella kränkningen samt exkludering av de som tillhörde yttregruppen och intersektion av 
genus/nationalitet, etik, moral och moraliska praktiker. I studien framkom att en individ kan 
tillhöra en yttregrupp i ett avseende och en inregrupp i ett annat. Studien visade hur kön och 
grupptillhörighet hade inverkan på positionstillsättning inom organisationer (Hearn, 2003). 
Escartín et al. (2013) analyserade organisationen från en intersektionell synvinkel med fokus 
på organisatoriskt våld i olika perspektiv; överträdarens, de som utsattes för överträdelser, 
åskådare, analytiker, andra samhällsaktörer så som lagstiftare. Våldets olika former i denna 
studie innehöll fysiskt våld, trakasserier/mobbning, kränkande särbehandling och generella 
överträdelser mot strukturer, åtgärder, händelser och erfarenheter som kunde leda till kränkning.  

Hallberg och Strandmark (2004) har visat att kön och ålder tenderar att spela en viss roll i 
omfattningen av individers utsatthet av mobbning. Både män och kvinnor utsattes för mobbning 
på arbetsplatserna, men män utsattes mer sällan, alternativt att kvinnor rapporterar mobbningen 
i större utsträckning än vad männen gjorde. Hallberg och Strandmarks (2004) studie visade 
även att äldre arbetstagare utsattes mer för mobbning särskild i samband med 
arbetsplatsförändringar och omorganisationer.   
 
Personlighet och mobbning 
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Sperrys (2009) belyser i en studie att personer med psykisk ohälsa generellt påverkas mer av 
mobbning än psykiskt friska personer. Personer som är inblandade i mobbning upplever i högre 
grad rollkonflikter och mellanmänskliga konflikter på sina arbetsplatser enligt Hauge et al. 
(2009). En svensk studie belyser vikten av hur de sociala faktorerna har en roll i hur individer 
formas till offer eller mobbare (Hallberg, 2005).  En annan studie (Perminiene et al., 2016) 
visade ett samband mellan individers utsatthet för mobbning och deras sätt att hantera 
konflikter. Försiktiga individer, likväl som dominanta individer låg i riskzonen för att utsättas 
för mobbning, däremot individer med hög social tillhörighet utsattes inte för mobbning i samma 
utsträckning. De dominanta individerna använde sig i större utsträckning av en forcerande 
konflikthantering av mobbningsproblemet, medan individer med högre social tillhörighet 
använde sig mindre frekvent av forcerande problemlösningsmetod och mer av 
problemlösningsmetod (Perminiene et al., 2016).   

 
Ohövlighet som mobbning. Ett område man nyligen börjat intressera sig för och forska inom 

är, ohövlighet på arbetsplatsen. Ohövlighet har definierats som avvikande från 
arbetsplatsnormen, otydlighet och avsikter att skada andra individer (Schilpzand, De Parter & 
Erez, 2014). Schilpzand et al. (2014) fann ett samband mellan aggressiv ohövlighet och de 
psykosociala och organisatoriska faktorerna på arbetsplatsen, lågt social stöd, lägre upplevd 
kontroll och högre arbetskrav upplevdes. Individer kände sig utsatt för ohövligheter i situationer 
som; bevittnande av en kollegas ohövlighet, att vara en måltavla till en överordnad och att själv 
utsättas för ohövlighet. Dessutom visade en liknade studie (Hallberg & Strandmark, 2004) att 
när personer upplevde ohövlighet förändrades hens vilja att påverka i arbetet, arbetslusten samt 
även livslusten försämrades. Individens psykiska hälsa påverkades negativt, individen upplevde 
en negativ syn på framtiden samt att den kognitiva funktionsförmågan försämrades. 
Arbetstagare som bevittnade ohövligheter gentemot andra påverkades med försämrad 
arbetstillfredsställelse och försämrad allmän hälsa. Studien visade vidare att upplevelser av 
aggressiv ohövlighet ledde till att offret upplevde sig exkluderad av kollegorna (Hallberg & 
Strandmark, 2004).  

 
Mobbning på arbetsplatser 
 
En brittisk studie av Hoel et al. (2001) visade att individens status i gruppen kan påverka 
individen beteendemässigt när det gäller mobbningserfarenheter. Mobbningsupplevelsen kunde 
variera individuellt inom gruppen, till följd av kön, kulturella och socio-ekonomiska skillnader. 
Hallberg och Strandmark (2004) visade att alla anställda på arbetsplatserna bidrog till 
mobbningssituationen till en viss del. Arbetstagare tog olika roller i mobbningssituationen; 
mobbare, assistent, mobboffer, observatör och medlöpare, vilket innebar att ingen kunde räknas 
som helt oskyldig. Mobbningens olika faser enlig Hallberg och Strandmark var: (1) initierande 
kritisk händelse, (2) pågående stigmatiseringsperiod (3) personalavdelningens engagemang i 
mobbningsfallet (4) den mobbningsutsatte lämnar arbetsplatsen. 

En annan studie från Holland (Mulder et al., 2016) undersökte hur åskådarnas kognition, 
emotioner och stöd påverkade offrets hantering av mobbningssituationen. Resultatet visade att 
ju mer offren bad om hjälp för att lösa situationen, desto villigare var arbetskamraterna att hjälpa 
till och visade mer sympati. När den utsatta försökte hantera situationen ensam och undvek 
hjälp med att lösa problemet så uteblev hjälpen (Mulder et al., 2016). Hjälpintentionen från 
åskådarna till mobbningsoffret hängde på hur de uppfattade mobbningssituationen allvar, dess 
följder samt offrets kön. Kvinnliga åskådare reagerade mindre sympatiskt och mer med ilska 
eller rädsla vid en svår situation, medan manliga åskådare reagerade endast med irritation eller 
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ilska, vilket ledde till en minskad hjälpintention gentemot offret hos både män och kvinnor 
(Mulder et al., 2014).  

Arbetsgrupper som tenderade att vara starkt sammanhållna, välfungerande strukturmässig 
och hade ett bra samarbete medlemmar emellan, upplevde mindre stress och arbetsbelastning 
och därmed mindre kränkande särbehandling (Escartín et al., 2013). En inregrupp som tappade 
fokus på deras interna gemensamma mål, hade svårt att hålla samman sina medlemmar. Därför 
upphörde gruppen att fungera till följd av att beroendeställningen mellan medlemmarnas 
stolthet över sin grupp och gruppen stolthet över sig själv avtog (Escartin et al., 2013 och 
Sperry, 2003). När gruppen hade en yttre fiende kunde detta skifta gruppens fokus från sina 
interna brister till att lägga sin energi på att hetsa upp yttregruppen, vilket var ett gynnsamt sätt 
att öka gruppsammanhållning (Escartín et al., 2013 och Sperry, 2003).  
 
Konsekvenser av mobbning på organisations-, grupp-, och individnivå.  
 
Escartín et al. (2013) visar att när det finns mobbning inom en organisation drabbas 
organisationen av negativa följder. De negativa följderna kunde vara; hög sjukfrånvaro, 
anställda var benägna att säga upp sig, irritation mellan arbetstagarna, mindre kreativitet, 
innovationstänkande samt högre kostnader på grund av anmälningar som leder till rättegångar. 
Gruppsammanhållning påverkas av mobbningssituationen, på grund av att det bidrar till 
splittring inom gruppen som en följd av konflikter, långvarig stress, hög arbetsbelastning, strul 
som bidrog till färre tid för problemlösning (Escartín et al., 2013). Mobbning kunde leda till 
maktrubbning på arbetsplatsen på grund av åskådarna. Olösta omfattande personliga konflikter 
under en längre period, som kännetecknades av starka negativa emotioner mot angriparen, 
kunde förvandlas till mobbning (Hallberg & Strandmark, 2004). Djupa personkonflikter följde 
konfliktstegen som inledde med utstötning, traumatisering, självmordsförsök samt kunde sluta 
med offrets död (Hallberg & Strandmark, 2004). Andra konsekvenser av mobbning hos 
individen resulterade i skuld, skam, försämrad självkänsla, upprättelsens väg tillbaka till ett 
normalt liv, med en återkommande kärnkategori samt att individen kände sig märkt för livet 
(Hallberg & Strandmark, 2004). Individer som upplevde ohövlighet på jobbet kunde uppleva 
orättvis särbehandling och skuldbelade organisationen och kollegorna. Reaktionerna på den 
emotionella mobbningen visade sig i form av ilska, rädsla samt sorg (Porath & Pearson, 2012).  

Mobbningen kunde upplevas av individen som något som börjar med oskyldiga 
kommentarer men som sedan förvärras till något märkbart och obehagligt för den utsatta. När 
angreppen trappas upp och flera personer på arbetsplatsen ansluter sig till den pågående 
kränkningen, skapas en känsla av hopplöshet hos den drabbade och en påtvingad acceptans för 
det kontinuerligt negativa angreppen. Tillvaron på arbetet blir alltmer ohållbart och den 
psykiska pressen ökar i form av en maktkamp. Individen som blir utsatt av mobbning blir 
vanligen alltmer förvirrad, deras prestationer blir ineffektivare och tillslut lämnar de 
arbetsplatsen enligt Hirigoyen (2004) och Hallberg (2005). Kränkande särbehandling kunde 
leda till att den mobbade personen kände skam, detta visades i en studie om universitet och 
högskolans lektörer av Lewis (2004).  
 
Hur kan mobbning på arbetsplatsen förebyggas?  
 
Regeringen har instiftat ett antal lagar för att förhindra mobbning på arbetsplatser. Regeringens 
ansvar är att förmedla dessa till arbetsgivarna och se till att föreskrifterna följs (AML 
177:1160): 
   

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 
leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda 
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arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som 
föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tids planeras. Arbetsgivaren 
ska vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt 
denna lag och enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken vilar på honom (SFS 2010:1 225).  

 
Kränkande särbehandling på arbetet är något som Arbetsmiljöverket anser är en fråga för 
arbetsgivare och skyddsorganisationen på arbetsplatsen. När en anställd anmäler en 
arbetsgivare så faller det under 28 kap.14 § i offentlighets- och sekretesslagen (OFSL). Syftet 
med den regeln är att en arbetstagare utan risk för straff ska kunna ta kontakt med 
Arbetsmiljöverket och bidra med information om arbetsmiljöbrister på arbetsplatsen (AML 
177:1160).   
 
Syfte och frågeställning  

  
I föreliggande studie är syftet att undersöka hur människor som har varit utsatta för mobbning 
upplever att deras arbetsplatser har försökt stödja, hjälpa den utsatta samt att hantera och 
motverka mobbningen. Syftet är även att undersöka hur utsatta upplever att mobbning påverkar 
deras hälsa och välbefinnande på kort- och långsikt. Syftet med studien var att visa hur 
mobbning förekommer på olika arbetsplatser i Sverige, belysa dess existens och hur det 
påverkar individerna som utsätts. Studiens syfte kan konkretiseras i följande två 
frågeställningar: 
  

• Hur uppfattar utsatta att Arbetsplatsen har agerat i mobbningssituationen i fråga om 
hjälp, stöd och eventuella motverkande insatser?  

• Hur uppfattar utsatta att mobbningen påverkar deras hälsa och välbefinnande?  
 
 

Metod 
 
Deltagare  
  
Deltagarna i studien valdes ut genom målinriktaturval och bekvämlighetsurval. Det 
målinriktade urvalet genomfördes med hjälp av ett personregister hos ”Organisation mot 
mobbning”. Deras ordförande kontaktades några månader innan studien skulle genomföras och 
ordförande förmedlade sedan kontakt med ett antal deltagare. Deltagarantalet från 
organisationen blev inte tillräcklig högt och därför tillämpades ett bekvämlighetsurval med 
hjälp av bekanta till författaren som varit utsatta. Urvalskriterierna var att personen skulle ha 
varit utsatt för mobbning på nuvarande eller tidigare arbetsplats, därutöver eftersträvades en 
variation avseende yrkesgrupper och kön. Urvalsgruppen kom att bestå av nio personer, sex 
kvinnor och tre män. I urvalsgruppen fanns en kvalitativ variation beträffande 
yrkeserfarenheter, geografiskt läge och ålder. Respondenternas var bosatta och verkade från 
söder i Skåne till Dalarna i norr och var mellan 26 och 48 år gamla. Intervjupersonerna tillhörde 
både den offentliga och privata sektorn och arbetsplatserna där intervjupersonerna arbetade var 
inom stöd och service, industri, skogsbruk, logistik, utbildning samt, ekonomi/redovisning. 
 
Material  
 
Datainsamlingen genomfördes med en semistrukturerad livsvärldsintervju. En 
livsvärldsintervju är en intervjumetod där deltagarnas subjektiva upplevelser och erfarenheter 
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av ett visst fenomen är det som besvarar studiens frågeställningar. I den här studien ligger fokus 
på subjektiva upplevelser av mobbning. Intervjuguiden var uppdelad på tre frågeområden, det 
första området var relaterad till mobbningssituationen och innehöll öppna frågor, exempelvis 
”Kan du berätta om vad som har hänt?” Det andra området berörde individens uppfattning och 
upplevelse av mobbningens konsekvenser, exempelvis ” Hur ser du på dig själv idag?” Det sista 
frågeområdet var relaterad till hur arbetsgivarens agerade när det gällde stöd och motverkan av 
fenomenet som innehöll frågor som till exempel ” Vilka åtgärder har tagits från chefens håll för 
att motverka mobbning?” Följdfrågor ställdes för att uppnå en fördjupad förståelse av 
respondenternas erfarenheter och för att få ett tillräckligt innehållsrikt material i förhållande till 
studiens frågeställningar.  

På grund av respondenternas geografiska spridning kunde inte alla intervjuer genomföras 
genom ett personligt möte, utan sex deltagare intervjuades via telefon. Tre av intervjuerna 
genomfördes dock i ett personligt möte på en avskild plats vald av respondenten. Samtliga 
intervjuer spelades in med deltagarnas godkännande och ingen ersättning utgick. 

Intervjuerna varade i genomsnitt i 52 minuter, den kortaste var 39 minuter och den längsta 
67 minuter. Det inspelade ljudmaterialet transkriberades och intervjuerna sammanfattades. Det 
genererade ungefär 84 sidor text och det genomsnittliga sidantalet var 9.3 i 12 punkters Times 
New Roman. 
 
Procedur  
 
Ett missivbrev författades innan datainsamlingen påbörjades vilken samtliga deltagare fick ta 
del av. Deltagarna kontaktades och informerades via e-post eller telefon samt erbjöds 
deltagandet i undersökning. Därmed fick de ta del av information om de forskningsetiska 
principerna enligt vetenskapsrådet, att deltagandet var frivilligt, att de kunde avbryta om, de 
ville, samt att undersökningsmaterialet enbart skulle användas i studien. Härvid erhölls 
informerat samtycke. Intervjuerna inleddes med en sammanfattning av missivbrevet och 
upplysning av vad olika lagar om arbetsmiljö på arbetsplatserna, sen upprepades samtycke 
kravet, därmed erhölls muntligt samtycke. Intervjuguiden olika delar belystes och intervjuerna 
varade i genomsnitt 52 minuter. Efter intervjun avslutats försäkrade intervjuare att deltagaren 
mådde bra.  
  
Databearbetning  
  
Efter flera genomläsningar av varje enskild intervju sammanfattades först varje intervju i en 
övergripande berättelse om varje enskilds individs erfarenheter kopplat till studiens två 
frågeställningar. I ett andra steg sorterades textens innehåll efter studiens två frågeställningar. 
Därefter påbörjades en kodning med nyckelord som var relevanta för att identifiera teman, 
exempelvis hänsynslös ledare, respektlös ledare, underordnad personal, utanförskap/ensamhet, 
skuldbeläggande av individen. Meningsbärande enheter och koder strukturerades till teman och 
underteman (Kvale & Brinkman, 2014).  Analysen av den första frågeställningen genererade 
tre huvudteman:” Chefens brist på stöd och ledarskapsstil”, ”Problematisk gruppdynamik”, 
”Dålig psykosocial arbetsmiljö”. Studiens andra frågeställning om hur de utsatta uppfattar att 
mobbningen påverkat deras hälsa och välbefinnande genererade tre huvudteman: ”psykiska 
hälsokonsekvenser”, ” fysiska hälsokonsekvenser”, och ”konsekvenser i tillvaro”. För att 
illustrera resultat har ett urval av citat använts. För att skydda deltagarnas konfidentialiteten har 
namn på personer, städer och annat som kan identifiera dem redigerats bort.  
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Resultat 
 
Deltagarna i studien fick under intervjuerna beskriva sina upplevelser av mobbning på 
arbetsplatsen, efter det kunde tre teman av upplevelsen identifieras. Studiens första 
frågeställning handlade om hur de utsatta uppfattar att arbetsplatsen har agerat i 
mobbningssituationen i fråga om hjälp, stöd och eventuella motverkande insatser. Där 
identifierades ett huvudtema som samtliga intervjupersoner upplevde, det temat var: Brist på 
stöd från chef.  
 Nästan alla deltagare talade om ett destruktivt ledarskap som vanligen handlade om en passiv 
ledarstil. En annan typ av destruktiv ledarstil som framkom i studien kan beskrivas som en 
tyrannisk ledarstil, vilket beskrevs som ett destruktivt ledarskap där chefen var passiv och 
ohövligt. Enligt åtta av respondenterna var detta huvudorsaken till dålig arbetsmiljö på de flesta 
av arbetsplatserna då de motverkande insatserna saknades. Det ledde i sin tur till att 
respondenterna sökte rättvisa hos utomstående ideella organisationer så som OMM 
(Organisation mot mobbning) och MmD (Malmö mot diskriminering). Respondenterna 
upplevde andra problematiska upplevelser på arbetsplatsen, de upplevde psykiska ohälsa, de 
kände sig diskriminerade, ledsna, rädda, de upplevde skam och vissa var suicidala. Detta ledde 
i de flesta fall till sjukskrivningar och i fåtal fall till ett nytt yrkesval, omplacering eller att de 
fick lämna arbetsplatsen.  

Ett andra dominerande tema som framkom vad gäller arbetsplatsen och mobbningen var 
dålig gruppdynamik, detta beskrevs hänga ihop med olika typer av maktkonflikter i grupper 
och mellan personer. I sex av respondenternas berättelser framkom exempelvis upplevelser av 
underordning av vissa subgrupper till den överordnade gruppens maktposition och normer. Det 
framkommer också beskrivningar av gruppens brist på sammanhållning och indelning av, vad 
som kan förstås som, inregrupper respektive yttregrupper, vilket hängde ihop med det 
destruktiva ledarskapet gällande dennas favorisering av vissa personer eller grupper över andra. 
Detta ökade personernas inflytande och makt vilket förvärrades av chefens inblandning. 

Det tredje huvudtemat handlade om dålig psykosocial arbetsmiljö som ett resultat av ett 
bristande ledarskap i form av otydliga instruktioner, arbetsrutiner, bristande 
konsekvenstänkande dålig problemlösningsförmåga och social kompetens. Bristande 
engagemang, dålig förebild som ledare var faktorer som ledde till en ojämn arbetsfördelning, 
ökad arbetsbelastning och stress inom grupp och hos individ. Upptrappade konflikter, hur den 
mobbade svarade på mobbningssituationen skapade olika vilja till hjälpintention hos åskådarna.  
 
Passiv, tyrannisk och aktiv ledarstil 
  
I sju av de nio intervjuerna framkom upplevelser av ett destruktivt ledarskap, den mest 
förekommande var passiv ledarstil. Denna ledarstil beskrevs som oengagerat i sitt 
förhållningssätt gentemot sina medarbetare. Den passiva ledaren karaktäriserades som otydlig 
beträffande instruktioner, rutiner samt bristfällig avseende att tydliggöra de anställdas olika 
roller på arbetsplatsen, enligt respondenterna var följderna av detta ledarskap konflikter inom 
gruppen och dålig kommunikation. Detta passiva ledarskap innebar att respondenterna 
upplevde att chefen inte tog en ledarroll och sitt ansvar när det inträffade mobbning på 
arbetsplatsen.  

Intervjupersonerna kände sig skuldbelagda för mobbningssituationen, när den passiva chefen 
var aggressiv i sitt bemötande mot dem samt var anklagande eller ignorerade situationen genom 
passivitet i att sätta in hejdande eller förebyggande åtgärder. De flesta deltagare berättade att 
den passiva chefen kunde vara delaktig i mobbningsprocessen genom att själv initiera 
mobbningen eller utan att ingripa, titta på när mobbningen pågick. ”Arbetskamraterna betedde 
sig illa mot mig, fast det var accepterat hos cheferna därför de inte gjorde någonting (R6)” 



9 
 

Mobbningssituationerna tog olika former menade intervjupersonerna, exempelvis i form av 
anonyma anklagelser, offentlig förödmjukelse och bristande respekt för den utsattes integritet. 
De intervjuade berättade om diskriminering för varierade orsaker: ”Arbetskamraterna betedde 
sig illa mot mig, fast det var accepterat hos cheferna därför de inte gjorde någonting”. (R6) 

 
Chefen lyssnade inte på mig därför att hon tyckte att jag var en person som inte gjorde 
annat än att bara gnälla och klaga. Chefen tyckte att det känns som att jag spyr på henne 
… sen skedde det ett chefsbyte, den nya chefen trodde att det var hos mig felet låg, fast 
själv tyckte jag att felet låg hos gruppen. (R2) 

 
Den andra destruktiva ledarstil typen som intervjuerna visade var den tyranniska. Enligt 

intervjupersonernas berättelser beskrevs denna ledare av somliga deltagare som hänsynslös och 
aggressiv i sin natur, den brydde sig inte om arbetstagare på arbetsplatsen utan brydde sig om 
att uppnå egna mål till varje pris:  

 
 Jag accepterade inte vad chefen gjorde mot mig, sa tydlig att det inte var ok att hon 
trakasserade mig, jag bestämde att anmäla detta till fackföreningen. Jag var i samma 
fackförening som gruppledaren. Chefen ville att jag skulle fortsätta att arbeta trots mitt 
dåliga mående, det kunde jag inte. Personalchefen sa att läkaren var dum som sjukskrev 
mig. (R7) 

  
 Den positivt nämnda ledarstilstypen enligt en del intervjupersonerna var den aktiva 
ledarstiltypen. Den typen av ledare beskrev några av respondenterna som modig, med en rak 
kommunikation, aktiv i sitt agerande, konsekvent, omtänksam och engagerad i arbetsplatsen 
angelägenheter. En deltagare beskrev en chef som agerade och hjälpte den utsatta: ”Chefen 
bekräftade att mobbaren får gå oberoende erfarenheter. Han agerade och åtgärdade situationen. 
Chefen pratade med de inblandade och hotade med omedelbar uppsägning om inte mobbningen 
upphörde.” (R3) En annan deltagare beskrev hur en chef uppmuntrade deltagaren till att 
ignorera problemet och gav stöd och engagemang: ”Chefen berättade om en ledig tjänst. Jag 
sökte jobbet… fick jobbet. Marias grupp började klaga, de tyckte att jag favoriserades. Chefen 
uppmuntrade mig till nonchalans. Jag kunde omplaceras om inte det funkade.” (R2) 
 
Problematisk gruppdynamik  
 
Flera av de intervjuade upplevde att de negativa reaktionerna från gruppen gentemot deras sätt 
att handla i olika situationer, berodde på att gruppmedlemmarna var vana vid att acceptera de 
befintliga existerade normer och strukturer. Mer än hälften av intervjupersonerna utsattes för 
olika form av mobbning exempelvis utfrysning, diskriminering på grund av kön, etnicitet, 
kultur eller ålder. De upplevde sig förföljda, utsattes även för grupptryck och orättvisa. I 
respondenternas berättelser framkom att deras upplevda utsatthet berodde på att de flesta i 
arbetsgruppen hade svårt att acceptera deras högt uppsatta ambitioner, då de ville uppnå högre 
positioner än resterande i arbetsgruppen. Vilket respondenterna trodde att det skulle rubba på 
den existerade maktordningen eller maktbalansen inom gruppen. Något som kunde påverka 
gruppens uppfattning av sig själv. En tredjedel av respondenternas berättelser beskrev att deras 
upplevda utsatthet för mobbning berodde på att de hade starka personligheter samt att de var 
modiga, då de berättade om egna åsikter och stod fast vid sina principer.  
En respondent berättade att hen kände sig utsatt för mobbning för den trodde sig inte kunna stå 
emot de inflytanderika kollegorna och kände sig underordnad och svag till följd. Denna 
respondent berättade vidare att när en gruppmedlemmar var emot henne då blev resterande 
gruppen också det. De flesta av intervjupersonerna upplevde att för dem skulle vara inkluderad 
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i gemenskapen och kunna ha tillhörighet med gruppen då var de tvungna att vara beredda att 
offra en del av sin personlighet. De skulle vara tvungna att ha en större förståelse gentemot 
gruppen än vad gruppen hade gentemot individen, genom att anamma de existerade normer. 
Kreativitet och nytänkande uppfattades av andra i arbetsgruppen som hot och hån mot gruppens 
existerade normer och kultur. De ovannämnda svårigheter som respondenterna beskrev, 
resulterade i kommunikationssvårigheter mellan gruppmedlemmarna, dåliga relationer, ökad 
individualism snarare än samhörighet, samarbetssvårigheter och ökad stressnivå, vilket var 
något flertalet respondenter upplevde. Flera intervjupersonernas berättade att den passiva 
chefen hade en stor roll i att mobbningen frodas på dessa arbetsplatser, på grund av hens 
bristande förmåga att sätta in passande åtgärder för att hindra eller stoppa mobbning. 
 De flesta arbetsplatser där respondenterna arbetade hade enligt dem upplevt en större 
splittring inom arbetsgruppen till följd av en passiv chef. Denna passiva chef favoriserade 
personal och behandlade de andra annorlunda och orättvist. En respondent berättade att hennes 
upplevelse av att inte behärska svenskan ledde henne till att inte kunna försvara sig gentemot 
den mobbade personen. Intervjupersonerna upplevde att för hon skulle vara inkluderad i 
gemenskapen och kunna ha tillhörighet med gruppen var hon tvungen att offra en del av sin 
personlighet och anpassa sig till gruppen:  

 
.… jag avvek från gruppen. Jag hade en annan stil på jobbkläderna än de resterande 
kollegorna. Det tolkades som hån mot gruppen … jag var osynlig för dem trots att jag 
var med dem … de släckte i omklädningsrummet fast jag var kvar. Det beställdes fika 
vissa dagar. Jag fick inte vara med att beställa. (R3) 

 
 Icke stöttande åskådare i mobbningssituationen. De flesta av respondenter i studien upplevde 
mindre stöd och ingen sympati av åskådarna under mobbningssituationerna, det som troddes 
bero på deras rädsla av att få negativa konsekvenser. Respondenterna berättade att de upplevde 
mindre stöd från åskådarna eller ibland inget stöd alls när chefen deltog i mobbningssituationen. 
Detsamma gällde i de situationer där chefen var den som initierade mobbningen eller när 
förövaren var en vän eller släkt med chefen. Respondenterna beskrev att de inte upplevde något 
stöd från kollegorna när mobbningssituationen var hotfull eller allvarlig och när den kunde leda 
till jobbförlust eller byte av arbetsplatsen. En respondent beskriver: ”Förövarens före detta chef 
varnade företaget att inte anställa honom, för att han inte var samarbetsvillig. Förövaren 
anställdes. Hans pappa var förman på skiften. Förövarens pappa mutade chefen som hjälpte 
med anställningen … förövaren började mobba mig (R9).” En annan beskriver: ”De andra 
kollegorna var rädda för att få negativa konsekvenser, de vågade inte ringa mig. 
Skyddsombudet fick själv sluta, cheferna började trakassera honom, han fick stämpel som snäll 
(R8)”.  
 
 Stöttande åskådare i mobbningssituationen. En liten del respondenter berättade att i grupper 
som dominerades av interna svårigheter, kunde med hjälp av en gemensam förståelse av en 
mobbningssituation skapa en någorlunda bra gruppsammanhållning. Vilket i ofta gav gruppen 
styrka för att kunna motverka när mobbaren utgjorde ett hot mot en gruppmedlem samt 
gruppens sammanhållning. I dessa fall stärktes åskådarnas vilja till att hjälpa respondenten. En 
respondent berättade om en arbetsklimatsrapport som en psykolog sammanställde på hens 
arbetsplats. Rapporten visade att chefen fick en lägre poäng i hennes arbetsgrupp än den andra 
arbetsgruppen när det gäller frågan om trivsel med arbetsuppgifter, hennes (R4) arbetsgrupp 
visade missnöje med chefen. Intervjupersonen berättar vidare att chefen beskrevs av 
psykologen som en person som saknade förmåga att reflektera över sina handlingar samt som 
en person som påverkar gruppen negativt och därför bör hon elimineras. Samtliga kollegor fick 
samma rapporten från psykologen om vilka som orsakade brottet i arbetsmiljön. En utav 
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kollegorna gick i försvar och ansåg att bristen i arbetsmiljön berodde på chefernas inkompetens, 
den kollegan blev då också trakasserad av cheferna. Arbetsgruppen ringde socialchefen om 
läget. 
 
Dålig psykosocial arbetsmiljö 
 
I åtta av arbetsplatserna framkommer beskrivningar av den psykosociala arbetsmiljön såsom 
splittrade arbetsgrupper, ökade maktkonflikter på grund av orättvisor och favoriserande 
behandling från den passiva chefen, ojämnställd arbetsfördelning vilket ledde till upplevelse av 
hög arbetsbelastning hos respondenterna. Respondenterna uppgav att gruppen eller personen 
utövade mer makt i frånvaro av en formell legitim chef, vilket leder till ett försämrat samarbete 
inom arbetsgruppen och minskad respekt för individers integritet. De flesta av respondenterna 
berättade att arbetsfördelningen upplevdes som tyngre när de upplevde utanförskap och utsattes 
för orättvisor. 
 
 Jag sökte tjänsten fast svaret blev ett nej. Skälet var att min yrkeserfarenhet inte var 
 tillräcklig för att jag skulle få tjänsten. Den ansvariga kvinnan rekommenderade yngre 
 svenska tjejer… jag skulle tränas av henne, fast det blev inget, min upplevelse av hennes 
 förhållningssätt var att hon var ovillig att hjälpa … kvinnan övervakade mig när jag 
 arbetade… jag tappade jobblusten, för att de särbehandlade mig. (R5) 
 
Motverkande insatser mot mobbning på arbetsplatsen 
 
När en del deltagare upplevde att kollegor inte gav medhåll till de som konspirerar för en 
mobbning gav det positiv bild på rättvisa. Genom att skaffa sig bra attityder mot de nyanställda 
och de nya i gruppen samt genom att stå enigt mot förövaren. En del personal nonchalerade den 
informella gruppens makt och osynliggjorde förövarna, det underordnade deras makt och gav 
dem mindre status. Det var nyttig och positiv för de flesta utav deltagarna att få stöd från en 
eller flera kollegor under en pågående mobbningssituation, det gav styrka och hopp. En 
deltagare beskriver: ”Jag fick stöd från lagledaren. Chefen rekommenderade mig att söka 
tjänsten. Hon visade hur jag skulle ansöka… Lagledaren var stöttande, när kollegorna berättade 
för henne att kvinnan var på mig. Chefen uppmuntrade mig att stå på mig trots situationen.” 
(R5) ”Jag fick stöd hos regionalchefen. Han frågade om hur jag mådde och visade 
omtänksamhet. Jag kände mig hemma och respekterad.” (R7) 
 

Arbetsplatsen/företagspolicy. När arbetsplatsen hade en stark och tydlig struktur berättar 
deltagarna att detta hjälpte dem att få rättvisa trots tidigare trakasserier eller mobbning. 
Respondenterna berättelser beskriver att föränderlig arbetsrätt minskade på chefernas makt, då 
medarbetarna fick mera rättigheter från en ny lagstiftning. När chefen agerade effektiv mot 
förövarna och eliminerade dem och behöll kvar den utsatta personen, resulterade det i att den 
utsatta kände sig respekterade och lyssnade på. När arbetsplatsen och chefen hade en rak och 
tydlig kommunikation samt tydliga konsekvenser för de som brutit mot arbetsplatsens lagar och 
rutiner minskade trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. En föränderlig arbetsrätt beskrivs 
av citaten: ”Jag sa att man är mer upplyst nu än på 90-talet… Arbetsgivaren hade rätt att sparka 
folk med omedelbar verkan (R4)”. En annan respondent beskriver: 
 

Jag hade jobbat länge. Företagets/staten policy säger att personen som har jobbat längst 
skulle få första utvecklingsmöjlighet och inte tvärtom… kvinnan tyckte att jag inte hade 
jobbat länge… jag sa till chefen att jag kom före tjejerna. Han skulle fundera. Chefen 
svarade. Jag fick jobbet (R5) 
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Konsekvenser av mobbning  
 

Psykisk hälsa. Mobbning och kränkande särbehandling hade negativ påverkan på 
respondenternas fysiska- och psykiskhälsa samt deras. De negativa känslorna som de utsatta 
berättade om var ledsamhet, vilket var förknippat med att ledningen inte levde upp till de 
uppsatta rutiner och arbetsplatsen policy eller att personalen upplevde det som en risk att 
försvara offret och konfrontera förövaren för rädsla av möjliga tillkommande negativa följder. 
En annan negativ konsekvens som respondenterna uppgav var att de kände besvikelse då 
ledaren inte uppfyllde sin roll och sina löften. En del upplevde skam eller skuld när de inte 
kände sig betrodd av arbetskollegan samt att tvingades att lämna sitt jobb medan förövaren fick 
stanna. En upplevelse av lågt socialt stöd och eget skuldbeläggande för mobbningssituationen, 
medan andra berättade att de lyckades omvandla ilskan vid utsattheten till en drivkraft. De 
negativa känslorna som beskrevs av intervjupersonernas olika berättelser var olika emotionella 
reaktioner på den långvariga situationen: ”Min chef skulle ringa till företagshälsovården för att 
boka tid åt mig fast hon ändrade sig och bad mig att ringa själv, det var ju under hennes ansvar. 
Jag blev besviken.” (R2). ”Mitt dåliga psykisk mående berodde på negativ arbetsmiljö. Om 
cheferna ändrade sin attityd och sitt bemötande samt slutade med sina trakasserier, jag skulle 
må bra.” (R6)  

Det har framkommit andra negativa känslobeskrivningarna av respondenternas berättelser 
såsom att känna sig som en syndabock, en måltavla, uppgivenhet, hopplöshet, märkt för livet, 
djup kris, krossad, trasig, livegen, socialt utestängd, chockad och ett försämrat självförtroende. 
I vissa berättelser i samtalen med chef där maktobalansen var stor upplevde respondenten 
förhandlingen som meningslös och destruktiv samt beskrev känslor av underordning. I 
berättelser där deltagaren arbetsplats dominerades av en informell grupp eller ledare, upplevdes 
känslor av utanförskap, ensamhet, orättvisa, osynlighet, svag självkänsla och vid en 
omorganisation eller vid ett chefsbyte blev individen skuldbelagd för rapportering av 
mobbning: 
 

Det är makt är rätt och inte rätt är makt, vore vara rätt är makt, därför man kan bete sig hur 
som helst… När man är underordnad går det inte att förhandla med förövaren, det ger 
ingenting, det kan upplevs destruktiv och meningslös. Det är bra att ha en medlare, annars 
brukar de skylla felet ifrån sig. (R6) 
 

Respondent (R6) berättar vidare att han drabbades av en depression, att allting kändes overklig 
och konstig. Han upplevde att det var som ett laglöst land, att fanns inte lagar emot mobbning 
och mobbarna inte kan stämmas. Han beskriver vidare hur hans familj påverkades negativt och 
att han blev sjukskriven. 

Somliga respondenter berättade att de hade drabbats av andra psykiska besvär såsom 
sömnproblem, tankar, grubbel, mardrömmar, ångest, skam, post-traumatiskstress, depression, 
självmordstankar, att uppleva allting overklig samt att hjärnan kändes tomt.  
 

Trötthet, rädslan på fritiden. Gick i samtalsterapi hos psykolog, på behandling hos 
neuropsykolog fick diagnosen PTSD, utbrändhet. Jag får mardrömmar, Flashback, ångest 
när jag ser någon som lik honom, Spänningar i kroppen, förvärrades med tankar, 
sömnsvårigheter av oro och ångest; sitter i båten om nätterna för att slippa ligga i sängen 
vaken.(R9)  
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Jag kunde inte sova, hade mardrömmar, hade ångest över vilka personer som skulle jobba 
med dagen efter.  Jag blev deprimerad. Hemma skrek jag åt barnen och maken, och familjen 
tyckte att jag skall byta jobb. (R2) 
 
Fysisk hälsa. Det har framkommit i en del av respondenternas berättelser andra 

beskrivningar på mobbningens påverkan på deras fysiska hälsa som orsakades av de långdragna 
perioderna av konflikter inom personalgruppen, arbetsbelastningen, hot eller våld samt ökad 
stress. Detta ledde till att individen drabbades av fysisk ohälsa vilket var en konsekvens av 
mobbning. Den starkaste orsaken av fysiska hälsoproblematiken på arbetsplatserna var den 
passiva eller tyranniska ledarstilen enligt de flesta utav intervjupersonerna. Det visade sig hos 
en del respondenter i kroppsliga symtom och diagnoser som till exempel förmaksflimmer, 
stroke, huvudvärk, nackvärk, förkylningar, stelhet, magont, smärtor, och trötthet samt även 
fysiska skador som uppstått i samband med fysiska angrepp av förövare. 
 

Negativ påverkan i tillvaron. Ytterligare en konsekvens av mobbning och kränkande 
särbehandling enligt deltagarnas berättelser var den omfattande negativa påverkan på 
personernas tillfredställelse med tillvaron. Enligt respondenternas berättelser hade detta en stark 
koppling till deras försämrade psykiska och fysiska hälsa. Följderna av den dåliga allmänhälsan 
var exempelvis att familjer upplöstes, sjukskrivningar samt hälsa - och sjukvårdskostnader. 
Respondenterna berättade att de upplevde känslor av skam och skuld, samt att de upplevde att 
de levde upp till omgivningens ekonomiska och känslomässiga förväntningar. De upplevde sig 
vara i en beroendeställning vilket ledde till en negativ upplevelse av social uteslutning. Den 
enskilde kunde uppleva en negativ roll inom och familjen och att familjerelationerna blev mer 
problematiska. En del intervjupersoner beskrev att när arbetsskadeanmälan inte godkändes eller 
drogs in av myndigheterna ledde detta till en känsla av mindrevärde och att inte bli betrodd, 
vilket ökade bördan av mobbningen eller trakasserierna. En del deltagare berättade att de 
upplevde dåligt bemötande från hälso- och sjukvården och låg kompetensnivå i förståelse av 
patienter med psykiska ohälsa relaterad till mobbning. En stor del av intervjupersoner beskrev 
i deras berättelser att deras ekonomiska situation försatte dem i en beroendeställning till 
arbetsgivares barmhärtighet, vilket tvingade dem till att stanna kvar på arbetsplatsen trots att 
viljan fanns att lämna arbetet.  
  

Min sjukpenning skulle dras in, två månaders sjukskrivning skulle bli med halv sjukpenning, 
min sjukpenningsgrundande inkomst sänktes till 0… jag flyttade, mina barn påverkades. 
Min son tog avstånd och trodde inte att jag var sjuk som jag var… jag tog illa vid, men de 
ville inte se mig som ett vrak. Min dotter gick igenom denna process tillsammans med mig, 
kan än idag bli påverkad känslomässig. Kostnader för all behandling har jag fått stått för 
själv. (R8) 
 
Personalen som stöttade mig och berättade att felet berodde på ledningen blev också utsatt 
för trakasserier… chefernas svar till det fackliga ombudet om min framtid på arbetsplatsen 
var att jag skulle bara sitta i min källare och sortera papper. Det sades högt på mötet, alla 
lyssnade. Detta var mitt sista möte, sen körde jag hem i chock, visste inte hur jag kom fram. 
Jag återvände aldrig tillbaks till arbetslivet. Fast cheferna brydde sig inte att om att höra av 
sig. De flesta av mina arbetskollegor hade sagt upp sig från arbetsplatsen. (R4)  
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Diskussion 
 
Resultaten avser att belysa mobbningens förekomst på arbetsplatsen och hur situationerna 
hanteras av ledare och chefer. Intervjuerna visade hur agerandet vid mobbningssituationer i 
många fall hade, brister i stöd till de utsatta vilket berodde mest på passivt ledarskap, 
problematisk gruppdynamik, ojämn arbetsfördelning, arbetsbelastning samt brister i 
förebyggande insatser. Resultaten visade också att deltagarna upplevde att mobbningen negativ 
påverkade deras psykiska och fysiska hälsa samt tillvaron. 
  
Metoddiskussion 
 
Valet av kvalitativ forskningsmetod motiverades utifrån bedömningen att intervjuer är en 
lämplig datainsamlingsmetod för att undersöka och komma nära deltagarnas subjektiva 
upplevelser om mobbning i arbetslivet. Analysen hade en induktiv ansats men tidigare 
forskning och teoribildning om mobbning bidrog till identifieringen av generella gemensamma 
drag mellan fallen beträffande respondenternas upplevelser. Hermeneutiken har sitt fokus i hur 
individen förstår och upplever ett visst fenomen i en viss kontext (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Tolkning av de olika intervjuerna baserades på individens subjektiva perspektiv i upplevelsen 
av mobbning i arbetslivet. Genom att använda den hermeneutiska cirkeln som betyder att i 
analysen arbeta mellan tolkning av delarna av intervjutexten och sen relatera dessa till helheten. 
Detta innebär att undersöka hur de olika temana är relaterat till varje intervjutext i studien t. ex 
” brist på stöd från arbetsplatsen”, ”konsekvenser av mobbning” samt ”motverkande insatser” 
relaterat till studiens specifika frågeställningar (Kvale & Brinkman, 2014). Studien använder 
en semistrukturerad intervjuguide för att undersöka deltagarnas erfarenheter och uppfattning 
beträffande ”mobbning i arbetslivet”. Intervjuguidens funktion är att hålla en viss struktur under 
intervjuns gång, samt som stöd för fokus på intervjuns ämne. I intervjun användes följdfrågor 
för att kunna få tydlighet och djupare förståelse om en upplevelse. Exempel på dessa 
följdfrågor, ”berätta mer” eller ”hur kände du dig då?”. Ett hot mot validiteten kan vara  
användandet av många ledande frågor (Kvale & Brinkman, 2014). Vid intervjuerna var det 
emellertid intervjupersonernas berättelser som ledde intervjuerna framåt och följdfrågorna som 
ställdes var inriktade på att få mer information om det intervjupersonerna berättade om.   

På grund av undersökningsämnets känsliga karaktär användes i intervjusituationen en positiv 
samtalsinteraktionsmetod. Genom att inleda intervjuerna med att upplysa deltagarna om hur 
Arbetsmiljöverkets ställer sig på den utsattas sida just i frågan om mobbning och kränkande 
särbehandling på arbetsplatser, samt att ansvaret om bristerna i arbetsmiljön är arbetsgivarens 
ansvar enlig arbetsmiljölagen. Detta för att minska asymmetrin eller maktförhållandet under 
intervjun och därmed skapa ett positivt samtalsklimat och bygga tillit hos respondenterna att 
våga och vilja berätta om sina erfarenheter. Detta är särskilt viktigt då intervjuns ämne är av en 
känslig karaktär (Kvale & Brinkman, 2014). Att få tag i deltagare till studien visade sig vara en 
svårighet på grund av det känsliga ämnet, trots det har nio deltagit i studien. 

Två tredjedelar av intervjuerna genomfördes via telefon vilket kan ha påverkat kvaliteten på 
intervjuerna. Respondenterna som kom att delta i studien var geografiskt spridda, så att fysiska 
intervjuer inte vara möjliga att genomföra. Därför telefonintervjuades de deltagare, vilket 
potentiellt kan utgöra ett hot mot validiteten. I denna studie framstår dock inte innehållet i 
intervjuerna som genomfördes i ett fysiskt möte och de som genomfördes via telefon som 
annorlunda eller mindre innehållsrika, snarare tvärtom. Möjligen kan en telefonintervjuerna ha 
bidragit till att intervjupersoner kände sig mer avslappnade och mindre påverkade av hur den 
som intervjuar reagerar på det som berättas, vilket ibland ses som en svaghet i kvalitativa 
intervjustudier. Deltagarna, även de som intervjuades via telefon, visade en vilja och entusiasm 
att få deras berättelse hörd samt att hjälpa till att belysa problematikens existens på 
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arbetsplatserna.  Studien bygger på ett litet antal individer vilket gör att generaliserbarheten för 
studien begränsas, men då majoriteten av deltagarna hade liknande upplevelser och på ett antal 
olika arbetsplatser, gör att man kan se en antydan till att resultatet skulle kunna vara 
generaliserbart på en större population. Då delar av resultatet överensstämde med tidigare 
forskning, stärker resultatets möjliga generaliserbarhet. 

 
Resultatdiskussion  
 
Studiens resultat har visat upplevelser kring mobbning på våra svenska arbetsplatser och hur 
det överensstämmer med tidigare forskning. Det har även framkommit resultat som avviker 
från tidigare forskning, vilket öppnar upp för vidare undersökningar av ämnet i framtida 
forskning. Studiens syfte var att undersöka hur människor upplever olika aspekter av mobbning 
på arbetsplatser och hur arbetsplatsen agerar och eventuellt förhindrar detta, samt konsekvenser 
av mobbningen på människans hälsa och välbefinnande. Det finns ett centralt tema som 
genomsyrar hela studien ”Chefens brist på stöd och ledarskapsstil” trots respondenternas yrkes 
– och geografisk variation på arbetsplatser. Upplevelserna och situationerna skiljer sig från de 
olika respondenterna. Hallberg och Strandmark (2004) visar att samtliga anställda på en 
arbetsplats har olika roller i en pågående mobbningssituation, vilket korresponderar med 
intervjupersonernas upplevelser.  
 

Passiv ledarstil, tyrannisk ledarstil. Den passiva ledarstilen är en stor bidragande faktor i 
den här studien vilket har bidragit till en dålig arbetsmiljö enligt deltagarna. Det beror på att 
denna ledarstil skapar mer oreda på arbetsplatsen på grund av de negativa karaktärsdrag så som 
svaghet, otydlighet, aggressiva bemötande, orättvisa samt favorisering. Hirigoyen (2003) och 
Hallberg (2005) visar att en passiv ledare saknar social kompetens som till exempel 
kommunikativ förmåga, att visa medkänsla/omtanke eller att visa uppskattning, vilket de flesta 
intervjupersonerna upplevde. Det leder till rubbing i maktbalansen inom gruppen i form av 
dominant och underordnad medarbetare (inre och yttregrupp). Arbetsuppgifter blir också 
ojämnt fördelade, vissa presterar inte och andra presterar dubbelt så mycket. De utsatta 
personerna upplever känsla av orättvisor, höga arbetskrav, mindre prestation, minskad 
arbetslust, viljan att sluta/byta jobb, utanförskap, svag självkänsla, dåligt psykiskt mående samt 
dålig allmän hälsa. En annan följd av en passiv ledarstil är att andra personal som har varit 
åskådare till en mobbningssituation inte vågar komma fram och vittna för offret, då de är rädda 
att själva bli utsatta. Om mobbning tabubeläggs genom att det inte kan talas om öppet är riskerna 
uppenbara för ett eskalerande dåligt psykosocialt arbetsklimat. 

Hauge et al. (2007) visar att en tyrannisk ledarstil är en av orsakerna till jobbstressorer på 
arbetsplatser. En del utav deltagarna i studien beskrev denna ledare som hänsynslös, egoist, 
bryr sig mer om att uppnå sina egna mål samt att den utsätter sin personal för trakasserier. En 
helt annan ledarstil som har framkommit i en del av intervjuerna är vad som är benämnt den 
aktiva ledarstilen, intervjupersoner beskriver denna ledare som handlingskraftig, 
relationsorienterad, rättvis, modig, lyhörd samt kommunikativ. Denna ledare engagera sig i 
arbetsplatsen och är bra på att hantera konflikter. 

 
Problematisk gruppdynamik. Escartin et.al. (2013) beskriver individens känsla av 

gruppidentifikation som något som gör att hen anser sig tillhöra en inregrupp eller yttregrupp. 
Studien visar även att det finns ett pris som individer får betala för att tillhöra en inregrupp 
vilket är att förlora en del av sin personliga identitet, något som nästan hälften utav 
respondenterna i denna studie har fått uppleva. En studie av Hearn (2003) visar att individen 
kan tillhöra en inregrupp i ett avseende och en yttregrupp i ett annat. En kvinna på en 
mansdominerad arbetsplats kan exempelvis negativt påverka positionstillsättning, vilket har 
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bekräftats utav en del intervjupersoner. Det finns exempel på upplevd etnisk diskriminering, 
som har påverkat chansen till att bli rekommenderad till en administrativ tjänst inom företaget. 
En ansvarig kvinna som hjälpte till med rekrytering valde svenska tjejer till den avsedda 
tjänsten, trots respondentens långa erfarenhet och företagspolicyn som säger att den som har 
jobbat längst som får först möjlighet till utveckling. En annan deltagare upplevde 
diskriminering på grund av sitt kön, de manliga arbetskollegorna skyllde mobbningssituationen 
på henne, trots att arbetsskadeanmälan blivit godkänt av myndigheterna.  

Escartin et al. (2013) visar att när organisationen reproducerar en systematisk 
mansdominerande kultur som kännetecknas av rutinmässig mobbning, trakasserier, samt 
konfliktbeteende blir det en ensidig mansdominerande tradition. Studien visar att dessa 
kännetecken skall kunna leda till fysiskt våld, trakasserier/mobbning, kränkande särbehandling, 
generella överträdelser mot struktur-, åtgärder, händelser samt erfarenheter som kan leda till 
kränkning. Det som har bekräftats utav en av de manliga deltagarna i studien som har fått 
uppleva systematiskt trakasserier av en manlig kollega i form av obefogat skäll samt har varit 
utsatt för enorm stress på grund av korta lunchraster som ledde till att han fick ta med sig maten 
in i trucken och stressiga toalettbesök. Trots att han har skrivit många olyckstillbud mot 
förövaren, har personen fått behålla sitt arbete. 
 

Icke stöttande åskådare i mobbningssituationen. Mulder et al. (2016) pekar på att 
omfattningen av åskådarnas hjälpintention och sympati till den mobbade individen i en 
mobbningssituation beror på viljan hos den mobbade att lösa mobbningssituationen. Det finns 
könsskillnader; de kvinnliga åskådarna visar mer sympati till offret när den aktivt tar initiativ 
till att reda ut situation. En del respondenter berättar att på vissa svenska arbetsplatser har den 
manliga åskådaren i studien hanterat mobbningen genom att ha en egen jargong, de använder 
sig av en indirekt hanteringsstrategi till förövarens attityd, att ignorera mobbaren. Därtill 
minskar eller upphör åskådarnas hjälpintention till respondenterna när chefen är inblandad i 
mobbningen eller när en kollega som hade makt och inflytande var inblandad. När åskådarna 
är anhängare till en aggressiv och ohövlig chef i en mobbningssituation upphör deras stöd till 
den utsatta. Hallberg och Strandmark (2004) visar att åldern har en viss betydelse i personernas 
utsatthet av mobbning på arbetsplatser, en del deltagare bekräftade att deras olika åldrar har 
bidragit till deras utsatthet. Vissa yngre nya medarbetare upplevde att de betraktades som ett 
hot i vissa arbetsgrupper där det råder maktkonflikter, traditionella normer som tenderar att vara 
negativ inställda till förändring.   

Enligt Escartin et al. (2013) och Sperry (2009) framgår det att grupper som är internt instabila 
skulle kunna bli starkare och ha bättre sammanhållning genom att ha ett externt gemensamt 
mål. En extern fiende skulle kunna avleda deras fokus bort från sina interna tvister, vilket har 
bekräftats och upplevts av många av respondenterna. Ett utanförskap från inregrupp kan bero 
på olika maktkonflikter eller maktobalans inom arbetsgruppen menar intervjupersonerna. 
Respondenterna upplever sig vara ett hot mot subgruppen, när de är nyanställda och innehar ny 
kunskap, nytt tankesätt eller för sin sociala-, kulturella-, etniska bakgrund samt för sin 
gruppstatus inom organisationen. De representerar något annat som gruppen inte vill anamma 
utan känner sig hotad av.  

 
Stöttande åskådare i mobbningssituationen. Arbetsplatser har starksammanhållning, är 

välfungerande samt har en flexibel struktur tenderar att ha anställda som upplever mindre stress 
och arbetsbelastning och därmed upplever medarbetare mindre mobbning och trakasserier i 
dessa enligt Escartin et al (2013) och Sperry (2009). I denna studie framträder organisatoriska 
orsaker som destruktivt ledarskap där chefens relation och förhållningssätt till sina medarbetare 
är dåligt, sitt engagemang i arbetsplatsens angelägenheter är svagt samt chefens brister i 
förmåga att uppmärksamma fel och brister på i arbetsmiljön och sätta in passande insatser. 
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Dessa brister i ledarens roll är avgörande faktorer som skapar stress, dåligt arbetsfördelning, 
mellanmänskliga konflikter och leder i sin tur till högre arbetsbelastning anser respondenterna. 
 

Dålig psykosocial arbetsmiljö. Hirigoyen (2004) visar att långvariga personliga – och 
professionella konflikter, maktspel samt intriger, bidrog till ökad arbetsbelastning, känsla av 
yttre hot, stress, negativt förhållningssätt och attityder till varandras tänkande och personlighet. 
I resultaten framkommer upplevelser av svårighet i att bli accepterad på arbetsplatser som leder 
till en känsla av socialt utanförskap, vilket kunde bero på ett annorlunda tankessätt, en annan 
bakgrund, utseende, etnicitet eller kultur. I de flesta mobbningssituationerna hade 
intervjupersonerna upplevt att de gick emot arbetsplatsen norm och struktur därför att de inte 
kände till koderna eller för att de inte kom in i gemenskapen.  
 

Psykiska hälsan vid mobbning. Psykologiska utfall av den kränkande särbehandlingen är 
stressreaktioner samt adaptionsstörningar. Negativa konsekvenser på den psykiska hälsan är de 
dominerande konsekvenser som har upplevts utav samtliga respondenter i studien, detta är 
beroende av påfrestningar som orsakas av den långvariga mobbningssituationen (Escartin et.al, 
2013). De flesta utav respondenterna i studien har blivit utsatta för mobbningen i över ett halvår 
eller längre, en emotionellt långvarig stress leder till att den som utsätts för beteendet förändras 
samt sin reaktion mot omgivningens agerande under en pågående mobbningssituation. Den 
psykiska ohälsan som rapporterades av mestadels respondenter i studien är lindriga symtom, 
såsom sömnproblem i varierande grad, tankar, ångest, skam och mardrömmar. Allvarligare 
hälsoeffekter som drabbat en del utav respondenterna är depression, posttraumatiskstress,  
utbrändhet, försämrad kognitivförmåga och en del har även varit suicidala.  

 
Negativa känsloreaktioner. Personkonflikter som har pågått under en längre period kan 

kännetecknas av starka negativa emotioner till förövaren. Hallberg och Strandmark (2004) visar 
att konfliktstegen påbörjas med att offret hamnar i ett utanförskap, traumatisering, en del offer 
är suicidala och en del tar till och med sitt liv.  De flesta utav intervjupersonerna har upplevt de 
olika konfliktstegen på sina arbetsplatser från utstötning till traumatisering och i något fall 
självmordsförsök. I studien fanns deltagare som berättade att de varit suicidala.  

Reaktionerna på den emotionella mobbningen är ilska, rädsla samt sorg (Porath & Pearson, 
2012), vilka också framträder i denna studie. Många utav de som utsatts har fått lämna 
arbetsplatsen, medan de skyldiga förövarna fick stanna på arbetsplatsen. Den känslan 
omvandlades till en drivkraft hos vissa för att få rättvisa och motverka mobbningen. En del 
respondenter har upplevt rädsla att bemöta förövaren och försvara sig emot mobbningen, 
däremot upplevde de mer rädsla hos åskådarna då mobbningssituationen betraktas som alvarligt 
och hotfull, rädsla för att få negativa konsekvenser om de försvarar den mobbade eller prata om 
mobbningen, något som ökar när förövaren var chefen eller en aggressiv arbetskollega. En del 
utav respondenterna har upplevt sorg då företagspolicyn inte följs upp. Lewis (2004) visar att 
den mobbade känner skam under en mobbningssituation vilket är kopplad till en negativ 
erfarenhet exempelvis när den mobbade fick byta jobb och möta nya utmaningar och förövaren 
skonas. Deltagarna i studien bekräftade detta och beskrev hur de inte kunde försvara sig. I 
resultaten framkommer också besvikelse när chefen inte lever upp till sin roll. Försämrad 
självkänsla är en av de negativa konsekvenser av mobbning (Hallberg & Strandmark, 2004) 
vilket har upplevts av intervjupersonerna i den här studien negativa känsloupplevelser är ”märkt 
för livet” som är en utav konsekvenserna vid mobbning (Hallberg & Strandmark, 2004), vilket 
samstämt med en tredje del av respondenterna, att skadan som trakasserierna har åstadkommit 
upplevs som permanenta och inte kan ersättas med en upprättelse.  
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Mobbningens påverkan på individens tillvaro. Ökad stress på arbetsplatserna på grund av 
mobbning och kränkande särbehandling har orsakat både fysisk-och psykiskohälsa hos 
intervjupersonerna, vilket fick konsekvenser för både familjeliv och den privata sfären. 
Konsekvenserna i deltagarnas tillvaro är att en del respondenter har förlorat sin familjer eller 
att relationer i familjen har fått lida till följd av personernas dåligt psykiskt välmående samt 
försämrade ekonomi. Individens självkänsla försämrades och tron på sig själv försvagas, 
upplevelser av att hens roll och plats i familjen och omgivningen inte längre samma något som 
ledde till att en del intervjupersoner drog sig undan vissa sociala sammanhang. En del 
respondenter har fått mindre tilltro till det svenska hälso-och sjukvården, på grund av dåligt 
bemötande, bristande kvalitet och kunskap om mobbning. En del respondenter har upplevt 
positiva följder trots sitt lidande, så som starkare familjerelationer som hjälpt dem att hitta 
vägen tillbaka till livet efter mobbningen, vissa har fått byta sina tidigare yrke, men det har i 
vissa fall fått positiva följder. 
 

Motverkande insatser på arbetsplatserna. Arbetsmiljöverket menar att organisationer på de 
svenska arbetsplatserna skall ha en roll där de arbetar förebyggande mot mobbning, detta genom 
att tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom skrivna regler om arbetspolicyn, 
kunskaper och en kontinuerlig riskbedömning om arbetsmiljöförhållanden. Den skall förebygga 
och hantera kränkande särbehandling samt arbetsbelastning (AFS 2015: 4). Ett fåtal 
respondenter har upplevt detta positivt och bekräftat att när ledaren är uppmärksam, aktiv, 
handlingskraftig och har konsekvenstänkande samt är relationsorienterad, minskar det risken 
för kränkande särbehandling.  

De flesta respondenter bekräftar att när personalgruppen är sammanhållen och har positiva 
attityder mot nyanställda samt har gemensamma mål minskar risken för mobbning och 
kränkande särbehandling samt arbetsbelastning. När åskådare använder sig av en särskild metod 
på mobbning i form av en chargong som osynliggör förövaren och synliggör den mobbade, 
minskar förövarens makt och inflytande. När respondenter får socialt stöd från en eller flera 
kollegor vid mobbningssituation upplever sig hoppfulla och får styrka att stå mot mobbning. 
En stark arbetsplatsstruktur samt bra arbetsfördelning kan öka förutsättningarna att tillgodose 
medarbetarnas rättigheter, minska orättvisor, stärka gemenskapen och hindra uppkomsten av 
kränkande särbehandlingen inom gruppen, det bekräftar samtliga intervjupersonerna. 

Andra mer individuella strategier att hantera mobbning hos dem som utsätts kan vara att 
träffa personer som också har erfarenhet av mobbning, det ger en känsla av gemenskap i 
upplevelsen av mobbning. Polisanmälan vid förtal bekräftar en del av deltagare som ett effektivt 
sätt att förebygga och förhindra mobbning eftersom det är straffbart enligt lagen. En del av 
deltagarna har visat att genom att ta hjälp och styrka från historia och historiska händelser där 
personer har fått uppleva kränkning och förtryck dock har det gett dem styrka att överleva. När 
den mobbade har fått uppleva upprättelse bidrar det till en ökad självkänsla och ett bättre 
självförtroende och det psykiska lidandet minskar. 
 
Slutsatser 
  
Den här studien har visat hur individer på de svenska arbetsplatserna oavsett yrkeserfarenhet, 
social, kulturell eller etnisk bakgrund kan drabbas av mobbning och kränkande särbehandling. 
Studien har visat att en passiv ledarstil som är uppgiftsorienterad, brister i social kompetens och 
saknar problemlösningsförmåga uppfattas som den främsta orsaken till mobbning och 
kränkande särbehandlingen. Detta åtföljs av en problematisk gruppdynamik med interna 
konflikter. Studien har visat att psykiska ohälsan är den dominerande konsekvensen av 
mobbning på arbetsplatser. Studien har därtill visat att arbetsplatser med dåliga psykosociala 
arbetsmiljöer kännetecknas av långvariga konflikter, otydliga jobbrutiner och ledarskap, svag 
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arbetsplatspolicy, otydliga konsekvenser vid övertramp mot regler och lagar, stress och 
systematisk orättvisa verkar vara förknippade med förekomsten av mobbning och trakasserier.  
Att vara utsatt för mobbning leder ofta till såväl fysiska som psykiska åkommor och besvär. 
Mobbningens konsekvenser kan även sprida sig till livet utanför arbetet med minskad 
tillfredställelse i tillvaron kopplat till försämrad fysisk och psykisk hälsa, problematiska 
familjerelationer, splittring inom familjen, försämrad ekonomi och en försämrad självbild. 
 Den här studien önskar bidra till att öka medvetenhet om mobbning på arbetsplatser som är 
en del av många arbetsplatser idag. Samtliga deltagare upplever att dåligt ledarskap är 
huvudorsaken till mobbning och dess negativa påverkan på hälsan i det svenska arbetslivet, 
därför kan studien slutsats användas som teoretisk som kunskap för att förebygga mobbning. 
Genom vidare studier kan man undersöka vilka instanser som ska sättas in och skärpa lagar och 
regler för att minska mobbningsproblematiken som idag existerar. Mobbning existerar inte bara 
i skolan utan kan följa människor genom hela livet eller i värsta fall avsluta ett liv för tidigt. En 
ökad medvetenhet och rätta hjälpinsatser kan rädda och förbättra människors liv.  
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