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Mobbning bland pedagoger 
Definition, förekomst och upplevelse 

Emma Eriksson och Lisa Strid Karlsson 

 
Syftet med denna undersökning var att se hur pedagoger definierar 
och upplever mobbning och mobbningsbeteenden. Fokus låg på den 
subjektiva upplevelsen. Undersökningens resultat baserades på sjutton 
semistrukturerade intervjuer med pedagoger inom grundskolan. 
Intervjufrågorna baserades på fem kategorier av mobbningsbeteenden 
som Rayner och Hoel (1997) tar upp. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades, därefter analyserades transkriberingarna genom att 
meningskoncentreras och meningstolkas för att sedan analyseras för 
att få fram gemensamma kategorier. Resultatet sammanställdes och 
diskuterades utifrån fem kategorier om mobbningsbeteenden för att se 
om mobbning förekommer. I resultatet framkom att de flesta 
pedagoger definierar mobbning som återkommande både fysisk och 
psykiskt kränkande behandling. Upplevelsen av att vara utsatt kunde 
kopplas till vilken copingstrategi pedagogerna använde sig av.   

 

Keywords: workplace-bullying, context, coping, bystanders 

 
 

Inledning 
 
Definition och beskrivning av fenomenet arbetsplatsmobbning 
 
Løkke Vie, Glasø och Einarsen (2010) definierar mobbning på arbetsplats som en situation 
där en person ständigt är på mottagarsidan av negativa handlingar från en eller flera andra i en 
situation. Personen som är utsatt för den negativa behandlingen har svårt att försvara sig själv 
mot detta. Detta är den definition som vi har valt att utgå ifrån i denna uppsats. Det är baserat 
på denna definition samt på delar av materialet från arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter om 
åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet, som trädde i kraft den 31 mars 1993, som 
vi bygger vår definition av vad mobbning är. Arbetsmiljöverket beskriver kränkande 
särbehandling som återkommande handlingar, vilka är negativa och underminerande, dessa 
riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att de anställda hamnar 
utanför gemenskapen på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 1993). Om man jämför den 
definition som finns i Løkke Vie et al. (2010) med den definition av kränkande särbehandling 
som arbetsmiljöverket använder så ser man tydliga likheter då det handlar om en enskild 
person som på något sätt får ta emot negativa handlingar och hur personen påverkas. Dessa 
två definitioner handlar båda två om mobbning men kallas för olika saker och är därför båda 
värda att använda som en definition av det fenomen som vi ämnade undersöka.  
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Kontext och mobbning 
 
Enligt Rayner och Hoel (1997) så finns det olika slags mobbningsbeteenden på en arbetsplats, 
de har delat in dessa beteenden i fem olika kategorier. Kategorierna är hot mot professionell 
status, hot mot personliga åsikter/hot mot personen, isolering, press och destabilisering. Hot 
mot professionell status handlar om exempelvis att bli offentligt förödmjukad, hot mot 
personliga åsikter/hot mot personen är sådant som förolämpningar, isolering handlar om 
utfrysning, press handlar om till exempel omöjliga deadlines och destabilisering handlar om 
saker som att ständigt bli påmind om fel man tidigare gjort på arbetsplatsen.  
Något som många tidigare undersökningar nämner är att mobbning på en arbetsplats kan ha 
att göra med arbetsmiljön man befinner sig i. Enligt Balducci, Cecchin och Fraccaroli (2012) 
så är mobbning en reaktion på känslomässiga och kritiska tillstånd som till exempel ångest 
och ilska som ofta beror på dåliga arbetsförhållanden.  

Dehue, Bolman, Völlink och Pouwelse (2012) skriver att mobbning på arbetet påverkar 
organisationen på ett skadligt sätt då en anställd som har blivit mobbad är mindre tillfreds 
med jobbet och känner mindre motivation till att jobba. Man kan då tänka sig att en sämre 
fungerande organisation har sämre arbetsförhållanden vilket kan leda till mobbning som i sin 
tur leder till en skadad organisation, på detta sätt blir det en ond cirkel av det hela. Enligt 
Spector och Fox (2005) så kan det finnas saker i arbetsmiljön som kan leda till att ett 
aggressivt beteende uppstår. De skriver att vissa stressfulla omständigheter kan leda till att en 
person får negativa känslor och detta kan leda till att han/hon blir aggressiv och tar ut sin ilska 
på andra, detta skulle kunna tänkas vara en omorganisering eller en annan stor förändring på 
arbete.  

 
Copingstrategier, personlighet och mobbning 
 
Enligt Lazaurus och Folkman (1984) så finns det olika typer av så kallade copingstrategier. 
De tar upp två stycken, den problemorienterade/aktiva och den emotion-orienterade/passiva 
strategin. Den problemorienterade innebär att en person aktivt försöker lösa problem genom 
att hitta en lösning som är bra för att sedan lösa problemet och komma vidare. Medan den 
emotion-orienterade är en mer passiv form där man försöker att se problemet i ett nytt 
perspektiv och jämföra det med andra positiva saker för att komma vidare med problemet 
man upplever. Detta är en mer kognitiv form av problemlösning som helt styrs av våra 
känslor. Vidare så skriver Lazaurus och Folkman (1984) att när man har en aktiv 
copingstrategi så ser man den eventuellt stressfulla miljön på arbetsplatsen som något man 
kan påverka och förändra medan de som har en mer passiv strategi har en mer hopplös 
inställning till situationen, de ser det ofta som något som sker externt och något som de inte 
kan påverka. Vilken copingstrategi man använder sig av beror på hur situationen ser ut och 
hur den personen som blir mobbad upplever situationen.  Finns det någon slags 
”maktsituation” där den ena parten har en större styrka än den andra så är det oftast så att den 
som är svagare tar en mer passiv roll och upplever det som något som han/hon inte kan 
påverka. Løkke Vie et al. (2010) har i en studie kommit fram till att hur man blir påverkad av 
mobbning beror på vilka egenskaper man tillskriver sig själv. Även Lazaurus och Folkman 
(1984) kunde i sin studie visa att det är subjektivt hur man reagerar på att bli mobbad. Vidare 
så visade Løkke Vie et al. (2010) att det inte alltid är så tydligt att det alltid beror på hur man 
subjektivt reagerar på mobbning, som spelar roll för de hälsoklagomål som någon har. Blir en 
person utsatt för väldigt intensiv mobbning under en längre period så kan det leda till att man 
mår dåligt, vilka egenskaper man än tillskriver sig själv. Det finns annan forskning av Hogh & 
Dofradottir (2001) som visar på att de som blir utsatta för mobbning till en början använder 
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sig av aktiva copingstrategier men om mobbningen inte upphör och de strategier man använt 
sig av för att försöka lösa problemet inte fungerat, så övergår man till slut till att använda sig 
av passiva strategier. Enligt Barling, Dupré och Kelloway (2009) så finns det även en 
koppling mellan ålder och aggressivt beteende gentemot andra, ju äldre en person blir desto 
mer kontroll brukar de få över sin ilska. Det finns även studier som inte har funnit något 
samband mellan aggressivt beteende och ålder, ett exempel på detta är en studie av Glomb & 
Liao (2003). I en studie av Hauge, Skogstad och Einarsen (2009) undersöktes både 
situationsbundna och individuella faktorer till att någon/några mobbar någon/några andra. Det 
visade sig att rollkonflikter, den mobbades status och interpersonella konflikter var de största 
skälen till man mobbar någon/några andra. Det visade sig även att det i denna studie 
framkommit att det finns ett samband mellan ålder och aggressivt beteende. De utförde en 
logistik regressionsanalys som visade att det som var det mest avgörande för huruvida någon 
började mobba någon/några andra, hade att göra med vilken målstatus en person hade, alltså 
vad en person ville få ut av sitt arbete, de som ville komma högre i organisationen hade en 
större tendens att utföra mobbning. Författarna skriver att om man blivit utsatt för mobbning 
frekvent under en längre tid så kan det vara en prediktion som leder till att man börjar mobba 
någon annan. Deras resultat visade också på att en högre, mer intensiv frekvens av mobbning 
kan öka risken att någon som blir mobbad börjar mobba. Resultatet visade även på att män 
hade en större tendens att mobba än kvinnor. 

Lochan Dhar (2012) har i en studie som gjordes på indiska arbetsplatser, kommit fram till 
resultatet att det där fanns åtta olika bakomliggande faktorer till att mobbning uppstår på en 
arbetsplats. Om man är släkt med arbetsgivaren, tillhör ett högre kast, engagerad i ett politiskt 
parti och den maktposition en person har, visade sig ha betydelse för om en person mobbade 
andra eller skulle komma att göra det. Dessa orsaker till att man mobbar andra kan relateras 
till diskriminering, något som Parkins, Fishben och Ritchey (2006) skriver kan komma att ha 
allvarlig påverkan på offrets mentala hälsa, fysiska hälsa eller i vissa fall, båda två. De 
beskriver uppkomsten av diskriminering som något som baseras på personliga fördomar eller 
stereotyper som man har om någon i en speciell grupp. 
 
 
Påverkan på bystanders  
 

Kränkande särbehandling är något som, om det får fortgå en längre tid, kan leda till att hela 
arbetsgruppen eller hela organisationen blir påverkad. De konsekvenser det kan leda till för 
gruppen är att effektiviteten och produktiviteten minskar, sjukfrånvaron i gruppen ökar, 
många slutar, arbetsgruppen kan få stora samarbetsproblem och man kan få låg tolerans mot 
påfrestningar (Arbetsmiljöverket, 1993). Det här visar att i längden så är det inte bara offret 
och förövaren/ förövarna som blir påverkade av att det existerar mobbning på arbetsplatsen, 
utan även de som befinner sig vid sidan av. Om man ser till det område som vi ämnar 
undersöka, så påverkas eleverna av pedagogernas handlingar vare sig det sker via direkta 
handlingar eller indirekt. ”Kränkande särbehandling är i sig en risk för flera arbetstagare än 
de direkt inblandade och medför ofta stor psykisk belastning även för omgivningen medan den 
pågår.” (Arbetsmiljöverket, 1993). Även Leymann (1996) och Salin (2001) skriver att 
mobbning av någon på en arbetsplats kan leda till att hela organisationen blir påverkad. 
Sjukfrånvaron ökar och man har även sett att det kan leda till att personer slutar tidigare än de 
tänkt på arbetsplatsen. Trots att är arbetsgivarens ansvar att ta fram förebyggande åtgärder så 
finns ändå risk för att mobbning sker. Paull, Omari och Standen (2012) skriver om bystanders 
och deras roll i hur mobbning hanteras. De skriver att ibland så förstår inte bystanders vilken 
roll de har de har i mobbningen och tycker sig själva sakna effektiva strategier för att hantera 
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det de ser på rätt sätt. Även de anställda på en arbetsplats bör få information och utbildning 
om mobbning och vad man som åskådare (bystander) kan göra för att förhindra att det 
fortsätter.  

 
Konsekvenser av arbetsplatsmobbning 
 
Maarit och Vartia (2001) skriver att många forskare har rapporterat ett signifikant samband 
mellan mobbning på arbetsplatser och hälsa och välmående. Man nämner ökade nivåer av 
psykologiska symtom som depression, utbrändhet, ångest och aggression. Ökade nivåer av 
psykosomatiska och muskulära symtom har också rapporterats. Man har även funnit rapporter 
av extrema konsekvenser som sjukfrånvaro, självmordstankar och självmord. På längre sikt 
kan mobbning ge symtom som påminner om post-traumatiskt stressyndrom. 

Även drogmissbruk kan vara en konsekvens av arbetsplatsmobbning, beroende på vilken 
copingstrategi man har. Har man en passiv strategi är det lätt att man undviker att ta tag i 
problemet och i vissa fall så förnekar man för sig själv att det ens finns ett problem som man 
bör lösa. Kanske vill man inte se sig själv som mobbad och förnekar det, men det faktum att 
man blir utsatt utsätter kroppen för en stress. Många kan i dessa fall välja att minska stressen 
eller bedöva smärtan med droger. Och detta i sin tur ökar risken för andra sjukdomar, till 
exempel hjärtsjukdomar (Lazarus & Folkman, 1984; Moos & Holahan, 2007).  

Løkke Vie, Glasø och Einarsen (2012) utförde en studie där de bland annat ville testa en 
hypotes som var att de som blir utsatta för mobbning har en lägre nivå av positiva emotioner 
än de som inte har blivit utsatta. Resultatet av deras studie visade att deras hypotes stämde, de 
som blev mobbade upplevde färre positiva emotioner än de som inte blev mobbade. De som 
blev mobbade upplevde ofta känslor så som ilska, nervositet, frustration och skam.  De menar 
vidare att detta resultat visar på att man bör uppmärksamma mobbning som en stressfaktor i 
arbetsmiljön. Kopplat till den aktuella studien så är detta något om av stor vikt, då 
pedagogerna arbetar med elever i grundskolan och blir man som pedagog utsatt för mobbning. 
Om man då känner känslor som ilska och frustration så kan detta leda till att de tar ut sin ilska 
och frustration på eleverna.  

Studien av Lochan Dhar (2012) om mobbning på arbetsplatser i Indien visade att 
konsekvenserna för de anställda på arbetsplatser där var att de blev utsatta för både fysisk och 
psykisk hälsobesvär på grund av den stress som uppstod på arbetsplatser där mobbning 
existerade. De som blev mobbade upplevde även att de tappade motivationen till att göra sitt 
arbete ordentligt, i vissa fall försökte de även förstöra för den som mobbade dem. En av 
deltagarna berättar att han/hon hade raderat viktig information från förövarens dator. En 
annan deltagare berättade att han/hon tänkt lämna organisationen på grund av en frekvent 
utsatthet för mobbning. De nämner också att diskriminerande beteende baseras på personliga 
fördomar eller stereotyper om medlemmarna i en specifik grupp.  

Hauge, Skogstad och Einarsen (2010) har i en studie undersökt sambandet mellan olika 
tänkbara stressorer på arbetsplatser, och undersökt korrelationen mellan dessa och olika 
tänkbara konsekvenser. De fann en stark korrelation mellan mobbning som stressor på 
arbetsplatsen, och depression och nervositet. 
 
 

Syfte och frågeställningar 

Vi valde att undersöka om mobbning existerar bland anställda pedagoger i grundskolan. 
Anledningen till att vi valde att inrikta oss på grundskolan var på grund av att vi var 
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intresserade av att se om det förekommer bland pedagoger, samt hur de upplever och 
definierar mobbning. En tanke vi hade innan undersökningen var att om en pedagog blir utsatt 
för mobbning på sin arbetsplats så kan det ju finnas en risk att detta påverkar eleverna på 
något sätt. En ytterligare anledning till att vi valde grundskolan var just för att vi, genom att 
gå igenom tidigare forskning, inte hittat något tidigare material som undersöker just 
grundskolan och mobbning bland pedagoger, däremot finns det mycket forskning kring 
mobbning bland elever. Det finns även tidigare forskning om arbetsplatsmobbning. Något 
som känns viktigt att peka på här är också att fokusen i denna uppsats är människor som 
arbetar på grundskolor där barn går sina första år i skolan, skulle organisationen då skadas 
genom mobbningsbeteenden så är det inte bara de vuxna som blir lidande, det kan även gå ut 
över barnen och deras möjligheter till en så bra skolgång som möjligt.  
 
Våra frågeställningar var:  

1. Hur definierar pedagoger mobbning? 

2. Hur upplever pedagogerna mobbning och mobbningsbeteenden? 

 
Metod 

Deltagare 

En förfrågan om att delta i en intervju om mobbning bland pedagoger skickades, tillsammans 
med ett missivbrev, ut till sex skolor. Sjutton pedagoger från tre skolor svarade att de ville 
ställa upp på en intervju. Av de som deltog i undersökningen var hundra procent kvinnor, 
antalen skolor som deltagarna hade arbetat på var mellan en och sju stycken och antalet år i 
yrket låg mellan 5 och 36 år.  

 
Material 

Vi använde oss av kvalitativ metod och genomförde sjutton semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuguiden utformades med frågor utifrån de fem kategorier som Rayner och Hoel (1997) 
tar upp i sin studie, vilka är hot mot professionell status, hot mot personliga åsikter/hot mot 
personen, isolering, press och destabilisering. Exempel på frågor som fanns med i 
intervjuguiden är ”Vad är mobbning för dig?”, denna fråga utgår inte från någon av de fem 
kategorierna. Utifrån de fem kategorierna så ställdes olika frågor, bland annat följande: hot 
mot professionell status: ”Har du någon gång blivit förödmjukad inför andra på 
arbetsplatsen?”, hot mot personliga åsikter/hot mot person: ”Har du upplevt att någon kallat 
dig kränkande saker på någon utav dina arbetsplatser?” , isolering: ”Har du upplevt att 
någon/några undanhållit i information från dig som är viktig för ditt arbete?”, press: ”Har du 
upplevt överdriven press från någon/några på arbetsplatsen?” och slutligen destabilisering: 
”Har du upplevt att du blivit fråntagen ansvar på någon av dina arbetsplatser?”. 

 

Procedur 

Ett mail med en förfrågan om att delta i en intervju om mobbning bland pedagoger skickades, 
tillsammans med ett missivbrev, ut till sex utvalda skolor. Något som var viktigt att nämna i 
vårat missivbrev var att det var frivilligt att delta, att man när som helst kan välja att avbryta 
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intervjun och att fullständig konfidentialitet utlovas. När vi hade fått svar från pedagogerna 
som ville delta i undersökningen och genomföra en intervju om mobbning så bokade vi tid för 
intervjuer. Intervjuerna genomfördes på pedagogernas respektive arbetsplatser. Innan 
intervjun började så frågade vi om det gick bra att spela in intervjun, samt att vi igen 
informerade om vår undersökning och de etiska aspekterna (Vetenskapsrådet, 2002) såsom 
konfidentialitet och att det ät frivilligt att delta, att man kan välja att inte svara på någon fråga 
och att de när som helst kunde välja att avsluta intervjun. Intervjuerna inleddes med några 
frågor om antal arbetsplatser och år inom yrket. På slutet av varje intervju så tackade vi 
deltagarna för att de velat delta i intervjun. 

Databearbetning 

Det inspelade materialet transkriberades och alla ljudfiler raderades. Vi analyserade materialet 
genom att först gå igenom alla transkriberingar och fokusera på ett antal frågor, dels frågan 
om vad mobbning innebar för intervjupersonerna och sedan frågor baserade på Rayner och 
Hoels (1997) fem kategorier, som tidigare nämnts är hot mot professionell status, hot mot 
personliga åsikter/hot mot personen, isolering, press och destabilisering. Svaren på dessa 
frågor analyserades genom att vi först använde oss av meningskoncentrering då vi kortade ner 
intervjusvaren till att endast innehålla det som var väsentligt att få fram. Sedan gick vi igenom 
materialet ännu en gång för att gå lite djupare in på vad svaren faktiskt innebar och för att få 
fram teman. Vi valde att utgå lite ifrån en fenomenologisk grund då vi i vår uppsats var ute 
efter att få fram en subjektiv upplevelse av fenomenet mobbning. 

När vi gjorde vår sista sammansättning av intervjusvaren så byggde vi upp tabeller om tre 
kolumner, Citat, beskrivning och teman. I kolumnen som vi döpte till citat skrev vi ut 
koncentrerade citat ur de intervjuer som vi har genomfört, i citaten kom det mest väsentliga ur 
svaret fram. Under beskrivning så finns en kort beskrivning av vad intervjupersonerna har 
svarat och hur deras svar kan tolkas. Under teman så skrev vi ut de teman som kändes 
väsentliga för varje citat och beskrivning för att få fram hur intervjupersonerna ser på något 
eller på vilket sätt de har upplevt något. Vid de frågor som baseras på Rayner och Hoels 
(1997) så skrev vi endast ut citat från de intervjupersoner som har svarat att de har upplevt det 
som frågan gällde. Detta gjorde vi för att det är upplevelsen vi först och främst är ute efter att 
få fram och har någon inte upplevt det som frågan ställs om så är det inte väsentligt att få med 
eftersom de då inte kan beskriva eller förklara sin upplevelse.  
 

Resultat 

Tabell 1 
Vad är mobbning för dig? 
 
Intervjuperson Meningskoncentrering   Teman 

IP1  Kränkningar, återkommande, kontinuerligt 
  systematiskt, fysiskt, psykiskt 
IP2  Systematisk, verbal, fysisk 
IP3  Utsatt, längre tid 
IP4  utfryst, ”inte får vara med”   
IP5  Kränkningar, upprepas 
IP6  Utfryst, upprepat, utsatt 
IP7  strukturerat, utsatt, återkommande  
IP8  inre känsla, utfryst              Upprepad utsatthet 
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IP9  upprepad, utsatt 
IP10  återkommande, utfrysning 
IP11  elakt 
IP12  utanförskap, fysiskt, handlingar 
IP13  fysisk, psykisk 
IP14  orättvist behandlad 
IP15  upprepad 
IP16  återkommande 
IP17  utfrysning, fysisk 
 

När frågan om vad mobbning är för personerna som intervjuades så fanns det, som vi kan se i 
tabell 1, vissa gemensamma ord som kom upp. Gemensamt nämnde intervjupersonerna ord 
som kränkning, utfryst, återkommande och systematiskt. I synen hos de pedagoger som deltog 
så är mobbning en återkommande dålig behandling av någon med kränkande beteende och 
utfrysning som sätt att mobba. Vissa pedagoger påpekade också att de handlingar som sker 
under mobbning kan vara av både fysisk, psykisk och verbal karaktär. Några nämnde även att 
det handlar om den egna känslan, att mobbning är något som är, som vi tidigare nämnt, 
subjektivt och ingen kan säga till en annan om den är mobbad då det är en upplevelse som 
skiljer sig från person till person. Ingen av pedagogerna som intervjuades upplever att det 
förekommer mobbning på deras nuvarande arbetsplatser för tillfället men några av de 
deltagande har upplevt det tidigare, antingen på nuvarande skola eller på en tidigare 
arbetsplats. Dessutom har en upplevt att det har funnits mycket skitsnack och en menade att 
det på en tidigare skola var på gränsen till mobbning som förekom men att det aldrig gick 
över gränsen till att bli just mobbning. Baserat på de svar som deltagarna gav i denna fråga så 
blev det tema som hittades upprepad utsatthet. I stycket ovan så framkom det i vissa intervjuer 
att mobbning är just en väldigt subjektiv upplevelse vilket gör att man inte kan jämföra en 
persons upplevelse med en annans. Detta märktes också när vi fick höra om de personer som 
hade upplevt mobbning bland pedagoger under sin arbetstid. Upplevelserna var väldigt olika 
och även hur situationen hanterades när det hände.  

 

Tabell 2  
Upplevelsen av mobbning, både utsatt och åskådare, vad hände och hur kändes det? 

 
Vid utsatthet: 

Intervjuperson Meningskoncentrering   Teman 

IP2  utsatt, utfrysning, påverkat arbete 
IP6  påverkat arbete  Påverkad arbetssituation 

 

Tabell 3 
Som åskådare:  
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Intervjuperson Meningskoncentrering   Teman 

IP5  Ilska mot mobbarna 
IP6  Obehagskänsla 
IP7  Brist på tydlighet                 Negativa känslor 
IP9  känsla av tystnad 
IP11  obehagligt  
 
Tabell 2 och 3 redovisar upplevelsen av mobbning både som åskådare och utsatt. Några av de 
pedagoger som blev intervjuade hade på något sätt upplevt mobbning på arbetsplatsen under 
sin tid som pedagoger, två av dem har varit offer, en av dessa har även varit en av de som 
mobbar. De övriga har varit åskådare och så även en av de som själv har blivit utsatt. De 
utsattas upplevelser har varit olika. Den ena blev uthängd på ett socialt nätverk och blev även 
utfryst på arbetsplatsen. Ord som ledsen och förbannad nämndes vid frågan om hur det 
upplevdes, det framkom även att pedagogen inte kunde jobba kvar på grund av händelserna. 
Den andra som har varit ett offer blev utsatt av sin dåvarande chef som gjorde allt för att 
pedagogen i fråga skulle sluta på jobbet, chefen ville bli av med pedagogen och ingen annan 
trodde på att det pågick. Situationen var extremt känslomässigt jobbig, senare så kom det fram 
att även andra pedagoger hade blivit utsatta av samma chef. Något som präglade båda de 
utsatta pedagogerna var att deras arbetssituation påverkades. 

Två av de intervjuade pedagogerna har upplevt att mobbning har pågått mot en chef, dessa 
blev väldigt berörda av detta på olika sätt, en skällde ut de kollegor som mobbade och den 
andra stod på chefens sida vilket gjorde att folk tystnade och dörrar stängdes när pedagogen i 
fråga kom, pedagogen i fråga kan än idag inte riktigt lita på vissa av sina kollegor. De övriga 
som har varit åskådare har sett pedagoger bli utfrysta på grund av att denna inte var som alla 
andra, den sågs som annorlunda, det har även handlat om pedagoger som inte har gått ihop 
varpå det hela har gått för långt och utvecklats till mobbning. Den pedagog som säger att den 
varit mobbaren drogs med i strömmen men slutade så fort denna insåg vad den gjorde då 
pedagogen blev äcklad av sig själv och sitt beteende. Det som känns mest väsentliga att 
nämna när det kommer till åskådarna är de negativa känslor som de känner mot den som 
utsätter någon av deras kollegor för mobbning, dessa känslor visar också på att det inte bara är 
den som blir utsatt som faktiskt blir påverkad utav händelsen. 

Under intervjuerna ställdes även frågan om man på någon av sina arbetsplatser har upplevt 
någon negativ behandlig som man inte ser som mobbning, de flesta av pedagogerna har 
upplevt detta bland kollegor. Något som påpekas är att skitsnack ofta förekommer men de 
som säger detta upplever inte att det är mobbning. Mycket handlar om att folk ser saker på 
olika sätt, på sättet man tilltalar och respekterar varandra och någons åsikter. De pedagoger 
som har upplevt negativ behandling har upplevt det genom tillrättavisning då kollegor ansåg 
att något gjordes fel, det som var negativt var att det hände framför barn på skolan. Det nämns 
även en kollega som gick på ledighet inte fick komma tillbaka och att det kändes som om det 
var riktad mot pedagogen personligen, samma pedagog känner även ibland att kollegor ibland 
ger henne skulden för vad ”hennes” barn gör. Många pedagoger menade att upplevelsen är 
subjektiv och att hur man väljer att hantera den avgör också om man ser det som mobbning 
eller och att detta skulle kunna vara anledningen till att de mött handlingar som de själva inte 
ser som mobbning fast andra kanske skulle kunna göra det, de menar att det handlar om 
vilken copingstrategi man använder sig av i olika situationer En av pedagogerna berättade om 
hur hon tillsammans med sin dotter tränat på att möta kränkande kommentarer med svar som 
mobbaren inte förväntat sig. Till exempel ”Tycker du att du har en bra telefon?” Då svarade 
hon att nej, det tyckte hon inte men det var den billigaste hon kunde hitta. Detta gjorde att 
byggde upp en trygghet och kunde hantera situationer på att annat sätt, idag hjälper hon andra 
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som blir mobbade. Även andra pratade om att mobbning är vad man själv upplever och det 
skulle då kunna vara så att de inte upplever vissa handlingar som mobbning för att de hanterar 
det på ett annat sätt än en person som skulle se en handling som mobbning. Detta anser vi 
visar på att coping är viktigt för hur man upplever och tar sig igenom en mobbningssituation. 

”… hon hade nog samma styrka som mig, för hon hanterade det jättebra. 
Alltså hon bröts aldrig ner heller […]vi tränade hon och jag på att svara 
mobbarna tvärtom mot vad de hade förväntat […] alltså när de sa tycker du 
den här jackan är fin så tränade jag, vad svarar du då? Jo du säger att nej, 
det var en ful det var den billigaste jag hittade…” 

 
 Skulle man se detta ur Rayner & Hoels (1997) perspektiv så faller många av de negativa 

behandlingar som de intervjuade pedagogerna tar upp egentligen under fenomenet mobbning 
men som nämnts så många gånger, även tidigare i detta stycke av texten, så är det en subjektiv 
upplevelse och beroende på hur man är som person kan någon tolka något som en negativ 
behandling medan en annan tolkar det som mobbning. 

”… systematisk kränkning eller liksom återkommande kränkning, vare sig den 
är fysisk eller psykisk […] att man får någon att må dåligt på något sätt…” 

”… min känsla av att folk tystnar när jag kommer […]en inre känsla på sätt 
och vis…”  

 
Hot mot professionell status 

I kategorin hot mot professionell status ställdes tre frågor. Den första frågan var om man 
någon gång har blivit förödmjukad inför andra på jobbet. Fråga nummer två i denna kategori 
handlade om man i sin yrkesroll har fått hot om konsekvenser om man inte utfört det som 
förväntats av en. Den tredje och sista frågan i kategorin var om man hade blivit anklagad för 
att inte engagera sig tillräckligt i sitt jobb. 

Tabell 4 
Har du någon gång blivit förödmjukad på jobbet? 
 

Intervjuperson Meningskoncentrering   Teman 

IP2  tillrättavisning 
IP6  Nedvärderande ord 
IP9  tillrättavisning 
IP10  klarar sig inte själv                  Underminering 
IP12  förlöjligad 
IP16  nedvärderande 
IP17  tillrättavisning 
  

Tabell 4 redovisar meningskoncentrering och teman för hur pedagogerna ansåg att de blivit 
förödmjukade på jobbet. Ett ord som återkom flera gånger hos olika pedagoger vid denna 
fråga var tillrättavisning, det som har tagit hårdast är när tillrättavisningen sker inför elever då 
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det blir en upplevelse av att trycka ner varandra inför eleverna. Man märkte att svaren pekade 
mycket mot en känsla av att bli underminerad, 

 
Tabell 5 
Har du i din yrkesroll fått hot om konsekvenser om du inte utfört det som förväntats?  

Intervjuperson Meningskoncentrering   Teman 

IP2  Från föräldrar 
IP7  Föräldrar    Utsatthet 
IP8  Föräldrar 

Tabell 5 redovisar meningskoncentrering och tema för pedagogernas svar om hot om 
konsekvenser om de inte utfört det som förväntats. Det stående temat hos de som har upplevt 
hot om konsekvenser är att det har skett ifrån föräldrar. Ingen av pedagogerna hade upplevt 
det från någon kollega men däremot hade tre av de intervjuade upplevt det från föräldrar till 
barn på någon av de skolor som de har arbetat på.  

 
 

Tabell 6 
Har du blivit anklagad för att inte engagera dig tillräckligt i ditt jobb? 

Intervjuperson Meningskoncentrering                   Teman 

IP2  Stötta   
IP8  Elev med kniv                    Anklagelser 

Tabell 6 redovisar meningskoncentrering och tema för pedagogernas svar om de har blivit 
anklagade för att inte engagera sig tillräckligt. De pedagoger som hade upplevt detta hade 
upplevt det på väldigt olika sätt men det som märktes på båda var att det var just anklagelser.  
En pedagog blev anklagad för att inte engagera sig tillräckligt på grund av rädsla att barnen 
som gjort fel i en situation inte skulle tycka om pedagogen om denna sa till. Den andra blev 
anklagad för att inte finnas till och stötta tillräckligt mycket i det dagliga arbetet.  

”… det har hänt många gånger, jag brukar försöka slänga det åt sidan för det 
handlar också om den som gör det. Oftast är det någon som vill offentligt 
tillrättavisa eller tala om något sådär…” 

”Jag minns bara när jag var på mina första skolor, eh så var det en elev som 
bad och få ringa hem och jag tog med den eleven till en sådan där telefonhytt 
som fanns i personalrummet. Och då kom dom där gamla rävarna och liksom 
talade om för mig att det där var minsann inte okej, här skulle inga elever 
vara överhuvudtaget. Inför eleverna och det tyckte jag också att det gör man 
inte…”  
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” … om man står i en klass och sen kommer det någon annan lärare eller 
vuxen person och så tar över, eller nu ska ni lyssna på henne eller något 
sådant där. Då kan man ju känna sig förödmjukad för att ungefär som jag 
klarar inte det här själv…”  

 
Hot mot personliga åsikter/hot mot person 

Den andra kategorin var hot mot personliga åsikter/hot mot person och i denna kategori 
ställdes fyra frågor. Den första frågan som ställdes var om man upplevt att det har spridits 
elaka rykten om en själv. Fråga nummer två i kategorin var om man hade upplevt att någon 
eller några hade underminerat en som person. Den tredje frågan var om man hade upplevt att 
någon kallat en kränkande saker. Den fjärde och sista frågan i kategorin hot mot personliga 
åsikter/hot mot person var om man någon gång hade känt sig hotad av någon eller några på 
någon av sina arbetsplatser. 

 
Tabell 7 
Har du upplevt att det har spridits elaka rykten om dig? 

Intervjuperson Meningskoncentrering   Teman 

IP2  taskiga saker sades bakom ryggen 
IP15  bara skvaller    Skvaller 

Tabell 7 redovisar meningskoncentrering och tema för pedagogernas svar på frågan om de har 
upplevt att de spridits elaka rykten om dem. En pedagog som intervjuades hade upplevt detta 
men menar på att denna inte bryr sig, får pedagogen höra att det händer så ställs de som 
spridit ryktena mot väggen, pedagogen väljer alltså att hantera situationen genom att 
konfrontera de som sprider ryktena. En annan pedagog hade hört andra prata om kollegor och 
förklarade att det blir som ringar på vattnet när det väl sätter igång. När det kommer till rykten 
så är det oftast skvaller mellan kollegorna. 

 
Tabell 8 
Har du upplevt att någon/några har underminerat dig som person? 

Intervjuperson Meningskoncentrering   Teman 

IP2  Skitsnack, otrevligt bemötande 
IP5  elak kommentar 
IP7  under stressade situationer              Förminskande 
IP9  förminskad 
IP10  samarbete, ta och inte få 

Tabell 8 redovisar meningskoncentrering och tema för svar på frågan om pedagogerna 
upplevt att någon/några har underminerat dem som person. Flera av de som intervjuades hade 
upplevt en känsla av att bli underminerad som person. Här nämner pedagogerna saker i 
slutändan präglas av rent dåligt bemötande. Något som nämns är hur energier från andra 
människor påverkar hur man känner sig, att vissa ger och tar medan vissa bara tar och att om 
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någon får en att känna sig förminskad så blir det lätt så att man tappar suget. En pedagog hade 
ont i magen varje dag innan jobbet under den tiden som denna blev utsatt för det som fick 
denna att känna sig underminerad vilket påverkade jobbet. 

Tabell 9 
Har du upplevt att någon har kallat dig kränkande saker? 

Intervjuperson Meningskoncentrering   Teman 

IP3  Elever 
IP4  Elever 
IP5  Åskådare 
IP8  Elever    Skällsord 
IP10  Elever 
IP11  Elever 
IP15  Elever 

Tabell 9 redovisar meningskoncentrering och tema för svar på frågan om någon av 
pedagogerna har upplevt att någon kallat dem kränkande saker. Alla personer, förutom en, 
som hade upplevt att någon har kallat dem kränkande saker hade inte upplevt det från kollegor 
utan från elever. I de fall de upplevt sig kränkta av elever har det handlat om skällsord av 
olika slag. En pedagog berättade att denna skulle bli arg om det kom ifrån en kollega, att 
känslan av att bli kränkt skulle bli värre då än om barn kallar en kränkande saker, speciellt om 
man vet att barnet har varit med om hemskheter. 

 
Tabell 10 
Har du någon gång känt dig hotad av någon/några på din arbetsplats? 

Intervjuperson Meningskoncentrering   Teman 

IP8  föräldrar och elever 
IP9  Elev                                              Utsatt yrke 
IP10   Föräldrar 

 

Tabell 10 redovisas meningskoncentrering och tema för frågan om någon av pedagogerna 
någon gång har känt sig hotade av någon/några på sin arbetsplats. Ingen av pedagogerna hade 
upplevt det från någon av sina kollegor men däremot svarade tre pedagoger att de har känt sig 
hotade av antingen föräldrar eller barn när de tyckte att deras barn inte behandlades rätt. Här 
tåls att tänka på vilket utsatt yrke pedagoger verkar ha.  
 

”… det har ja ju gjort, fast jag vet ju inte om slags elaka rykten sådär det vet 
jag inte ska säga. Men elaka saker så att man säger taskiga saker sådär 
bakom min rygg, att jag inte bryr mig…”  
  
”… jag och en kompis och så skulle hålla någon liten, vi hade varit på kurs 
och så skulle vi förmedla det där till de andra och då berätta om det som man 
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ofta gör då […] det här man skulle lära sig till musik [...] och vi skulle göra 
det likadant som vi hade haft det och då plötsligt är det en person […] som 
liksom går därifrån och säger åh jag mår illa av den här musiken så här kan 
man inte hålla på och bara går ut ur rummet […] det tyckte jag kändes lite 
sådär…”  

 
Isolering 

Som tredje kategori under intervjuerna fanns isolering, i denna kategori ställdes två frågor. 
Den första frågan var om man någon gång har känt sig utfryst på sin arbetsplats. Den andra, 
och också sista, frågan i kategorin var om man har upplevt att någon har undanhållit 
information som är viktigt för ens arbete 

Tabell 11 
Har du upplevt att du har blivit utfryst? 

Intervjuperson Meningskoncentrering   Teman 

IP2  Mobbad 
IP7  Ny på jobbet                       Grupperingar 
IP8  konflikt 
IP9  grupper 

Tabell 11 redovisas meningskoncentrering och tema för svar på frågan om någon av 
pedagogerna har upplevt att de har blivit utfryst. På en skola hade det, enligt den intervjuade 
pedagogen, funnits tydliga grupperingar och en annan berättade att på en tidigare arbetsplats 
stod personalen väldigt nära varandra så att det var väldigt svårt att komma in i gruppen som 
ny på jobbet. En av de som svarade ja hade känt det då denna blev mobbad och en annan 
pratade om en period då det fanns en konflikt på arbetsplatsen, pedagogen var inte ”med på 
tåget”, det som var jobbigast här var att pedagogen aldrig förstod vilket tåg hon skulle vara 
med på. Allt runt denna fråga kretsade kring någon sorts av gruppering.  

 
Tabell 12 
Har du upplevt att någon har undanhållit information för dig som är viktigt för ditt arbete? 

Intervjuperson Meningskoncentrering                    Teman 

IP2  Underminering  
IP3  Information om elever             Underminering 
IP10  Bakgrundsinformation                      

 

Tabell 12 redovisar meningskoncentrering och tema för svar på frågan om pedagogerna har 
upplevt att någon har undanhållit information från dem som är viktig för deras arbete. Här sa 
några av pedagogerna att det inte har hänt att någon har gjort det medvetet i så fall. Några av 
de intervjuade pedagogerna svarade dock ja. En påpekade att detta är ett sätt att underminera 
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genom att denna kanske får fel underlag medan de andra talade om olika sorters 
bakgrundsinformation som man kan behöva för att kunna göra sitt arbete på bästa möjliga 
sätt. I det stora hela så handlade det oftast om att organisationen styrs uppifrån men även här 
kändes det som en stor del präglades av underminering. 

”Jag har känt mig utfryst, inte av alla men jag har känt mig utfryst […] 
konflikt där man fick skit för att man inte var med på tåget och man inte visste 
vilket tåg man inte var med på och sådär […] dörrar som stängs och röster 
som tystnar och tre stycke fångade mig i korridoren när jag var ensam och sa 
vad de tyckte […] jag ignorerade dom och gick därifrån…” 
 

Press 

Kategorin som följde var press och under denna kategori ställdes två frågor till pedagogerna. 
Frågan om man har upplevt att man har haft deadlines som är omöjliga att hålla ställdes först. 
Den andra och så även sista frågan i kategorin var om pedagogerna hade upplevt överdriven 
press från någon/några på arbetet. 

Tabell 13 
Har du upplevt att du har haft deadlines som är omöjliga att hålla? 

Intervjuperson Meningskoncentrering                    Teman  

IP6  Omdömen                                          Stress  

Tabell 13 redovisar meningskoncentrering och tema för svar på frågan om pedagogerna har 
upplevt att de har haft deadlines som varit omöjliga att hålla. Några av pedagogerna svarade 
inte på frågan och av de resterade så svarade två stycken att de hade upplevt det men det blev 
inte mer specifikt än så då en ansåg dock att det berodde på denna själv och att det därför inte 
har med andra att göra. En annan pratade om att det kunde handla om omdömen, 
utvecklingssamtal eller dylikt som dragit ut på tiden och att man ibland faktiskt inte visste hur 
lång tid man hade på sig förrän när det skulle så gott som vara inne, den känslan som uppstod 
då sa pedagogen var väldigt dålig, en stor känsla av stress. 

 
Tabell14 
Har du upplevt överdriven press ifrån någon/några på din arbetsplats? 

Intervjuperson Meningskoncentrering                     Teman 

IP5  Extra elever, krävande 
IP11  Rektorn, delegering                    Överbelastning 

Tabell 14 redovisar meningskoncentrering och tema av svar på frågan om pedagogerna har 
upplevt överdriven press ifrån någon/några på sin arbetsplats. Några av pedagogerna svarade 
nej men sa att om de kände press så var det från sig själva. De som svarade ja menade mer på 
att det handlade om att det är ett väldigt stressigt jobb och att man ofta jobbar själv. En 
pedagog nämnde att rektorn på den skola som denna nu jobbar på verkar delegera ut hela sitt 
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jobb till lärarna på skolan och sa att det känns fel eftersom lärarna har tillräckligt att göra utan 
extra uppgifter som egentligen inte är deras att göra. Att känna den press som verkar finnas 
hos vissa av deltagarna beror på en överbelastning. 

 
”… händer ju i frågan om liksom du vet, utvecklingssamtal och omdömen och 
sådant, att det ska vara klart eller en utvärdering ska vara klar eller lämnas in 
[…] ibland kan det vara så att det här skulle du ha rapporterat in igår så gör 
det idag och det kan vara en fredagseftermiddag…” 

Destabilisering 

Den sista kategorin som vi utgick ifrån var destabilisering och här ställdes tre frågor. Frågan 
som ställdes först var om man upplevt att man har blivit fråntagen ansvar av någon kollega. 
Fråga nummer två var om man upplevt att man har blivit påmind om fel som man tidigare har 
gjort. Den tredje och sista frågan var om målet för en uppgift hade ändrats utan att man hade 
fått reda på detta. 

Då inga av pedagogerna hade upplevt att de har blivit fråntagna ansvar av någon kollega så 
finns det därför ingen tabell till denna fråga. Dock så hade det hänt en pedagog men det var en 
omorganisering som riktades mot hela verksamheten vilket inte kan ses som riktat mot 
pedagogen i fråga.  

 

Tabell 15 
Har du upplevt att du har blivit påmind om fel som du tidigare har gjort? 

Intervjuperson Meningskoncentrering                     Teman 

IP8  Skitsnack 
IP10  Samarbete 
IP12  Självkänsla                                                                        Coping 
IP14  Eftertanke                      

 

Tabell 15 redovisar meningskoncentrering och tema av svar på frågan om pedagogerna har 
upplevt att de har blivit påminda om del de tidigare har gjort. De pedagoger som hade upplevt 
att de blivit påminda om fel som de tidigare gjort hade alla väldigt olika upplevelser. Den ena 
upplever det ibland även nu då den pedagog som nämner detta inte riktigt verkar kunna släppa 
situationen, en annan upplevde det under ett samarbete med en annan pedagog. Utöver det så 
sa pedagogerna att det kan handla om vem man arbetar med och hur den personen ser på sig 
själv, det beror helt enkelt på självkänslan, man nämnde även att det ibland kan vara befogat 
att bli påmind om vad man har gjort för fel. Hur man hanterar situationen, ens copingstrategi, 
spelade in mycket vid denna fråga. 

Ingen hade upplevt att målet för en uppgift hade ändrats utan att de blivit informerade om 
det och därför finns det ingen tabell till denna fråga heller. Om målet för en uppgift har 
ändrats utan att man har blivit informerad om så menade man att det i så fall kommer uppifrån 
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i organisationen och alltså inte är riktat mot en personligen utan mot hela verksamheten. Ingen 
av pedagogerna hade alltså upplevt det personligen. 

”… det var nämligen så att det var en lärare som stod och pratade skit om en 
förälder i en korridor och jag tog det med henne och jag tog det med rektorn 
[…] jag tyckte hon borde få en reprimand och det fick hon och det ligger 
fortfarande i fatet. Det får jag höra då och då faktiskt.” 

Den allra sista frågan som ställdes var om pedagogerna tror att det existerar mobbning i deras 
yrke idag.  

Tabell 16 
Tror du att mobbning existerar bland pedagoger? 

Intervjuperson Meningskoncentrering   Teman 

IP2  Makt, position 
IP6  Större skolor ju större risk 
IP7  Stressad arbetsmiljö 
IP8   Utsatt 
IP11  Dold            Makt 
IP13  Utbildning, personlighet, kunskap 
IP14  Självförtroende 
IP15  Udda, ensam           
IP17  Mänskligt beteende  

Tabell 16 redovisar meningskoncentrering och tema för svar på frågan om pedagogerna tror 
att mobbning existerar bland pedagoger. De pedagoger som svarade på frågan hade en sak 
gemensamt, de alla tror att det existerar. Att mobbning existerar bland pedagoger var alltså 
alla eniga om, de tror inte att det finns ett undantag på grund av det arbete man har valt utan 
att även pedagoger, trots att de ska föregå med gott exempel, bara är mänskliga. En av de 
intervjuade pedagogernas svar var följande: 

 
”ja, det gör det bland alla vuxna människor. Jag tror att mobbning handlar om vem man är 
inuti och vårt behov av att tillhöra en grupp. Mobbning mellan barn är de som blir utsatta de 
som avviker och är udda, hos vuxna handlar det mer om makt och position, man vill ’plocka 
ner en’. Jag tror att man skickar ut signaler som säger ’det är okej att hacka på mig’. Jag 
tror att stöd och ens bakgrund spela in hur man hanterar situationen.” 

 
Diskussion 

Analys  

De sjutton pedagoger som deltagit i undersökningen definierar begreppet mobbning på ett 
relativt lika sätt. Något som vi tror beror på att begreppet mobbning är så pass omtalat och 
nämns ofta som psykisk eller fysisk kränkning eller att man återkommande och strukturerat 
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underminerar en eller flera andra individer. Som pedagog så anser vi att man borde ha någon 
slags förkunskap om mobbning eftersom skolan är ett forum där mobbning förekommer och 
pedagogerna ska jobba mot mobbning. Pedagogernas definition av begreppet är väldigt likt 
den definition som författarna har valt att använda sig av i uppsatsen. Pedagogerna säger att 
mobbning är en upprepad utsatthet av någon med kränkande beteende och utfrysning som sätt 
att mobba. Løkke Vie et al. (2010) definierade ju, som tidigare nämnts, mobbning på 
arbetsplats som en situation där en person är på mottagarsidan av negativa handlingar från en 
eller flera andra i en situation. Precis som pedagogerna definierar författarna mobbning som 
en dålig behandling. Det finns även likheter i den andra definitionen vi använde oss av från 
arbetsmiljöverket. I kungörelsen så skriver man om kränkande särbehandling som 
återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda 
arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens 
gemenskap (Arbetsmiljöverket, 1993). Pedagogerna, i liknelse med denna definition av 
kränkande särbehandling, tog upp att mobbning var ett kränkande beteende och nämnde även 
utfrysning, blir man utfryst så kan man ju tänka att man ställs utanför gemenskapen som är 
något som arbetsmiljöverket nämner. Det verkar som om definitionen av mobbning är relativt 
underförstådd och att man de pedagoger som intervjuades hade en bra koll på vad mobbning 
faktiskt innebär. 

Trots att pedagogerna hade koll på vad mobbning innebär så verkade de fem kategorierna 
av mobbning som frågorna utgick ifrån, och de frågor som fanns inom varje kategori, inte 
vara så vanligt att se som mobbning utan istället som en negativ behandling. Rayner och Hoel 
(1997) nämnde ju olika slags mobbningsbeteenden på en arbetsplats som de har delat in i fem 
olika kategorier. Kategorierna är, som skrevs i inledningen, hot mot professionell status, hot 
mot personliga åsikter/hot mot personen, isolering, press och destabilisering. Ett exempel på 
att pedagogerna verkar se detta mer som negativ behandling utanför mobbningens ramar är 
att, när frågan om man har upplevt någon negativ behandling som man inte anser är 
mobbning, så svarade några av pedagogerna att det förekommit skitsnack men att de inte ser 
detta som mobbning, ser man dock till de kategorier av mobbning som vi utgick ifrån i vår 
undersökning så finns frågan om man har upplevt att det har spridits elaka rykten om en, detta 
kan i många fall faktiskt ses som skitsnack vilket alltså i de kategorier som vi använt oss av, 
är mobbning. Här skulle man alltså, utifrån de kategorier av mobbning som vi använder oss 
av, säga att det faktiskt förekommer mobbning i någon form även om det är indirekt. Varför 
pedagogerna inte ser detta som mobbning är svårt att säga men man kan tänka att de, då de 
arbetar med barn, är mer insatta i den ”direkta” mobbningen som sker mitt framför den som 
blir utsatt och att de därför inte riktigt kan greppa att det finns beteenden och situationer som 
andra kan se som mobbning. Däremot så nämner en pedagog att hon har blivit utsatt för förtal 
på en sida på internet så här känns det ändå som att steget mellan kategorierna och 
definitionen av mobbningen är rätt så diffus, kanske är det därför man säger att mobbning är 
en subjektiv upplevelse då en person kan uppfatta något som mobbning medan en annan 
uppfattar det som en negativ behandling.  Pedagogerna som intervjuades ansåg att mobbning 
existerade och hälften av dem hade på något sätt upplevt det, antingen som åskådare eller som 
offer och förövarna i dessa fall var kollegor eller chefer.  

Enligt Spector och Fox (2005) så kan det finnas saker i arbetsmiljön som kan leda till att 
ett aggressivt beteende uppstår. Stressfulla omständigheter kan leda till att en person får 
negativa känslor och tar ut sin ilska på andra. Många gånger nämner pedagogerna att det är ett 
stressfullt jobb de har och att man oftast arbetar själv. Kanske kan det vara så att när det blir 
för stressigt på de skolor som pedagogerna arbetar på så kan det hända av vissa människor 
inte riktigt kan hantera situationen och därför går på en kollega istället, låter sin ilska gå ut 
över någon annan. Det kanske inte är riktat mot pedagogen som person utan att man känner en 
maktlöshet över den situationen som man har hamnat i.  
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Om man ser till de copingstrategier som Lazaurus och Folkman (1984) tar upp så finns det 
två typer av copingstrategier, den problemorienterade/aktiva och den emotion-
orienterade/passiva strategin, så kan man utifrån vår studie se att vissa pedagoger som har en 
mer problemorienterad strategi kan i vissa fall känna sig mindre träffade av att någon negativ 
behandling riktas mot dem. En av de intervjuade pedagogerna tog även upp att ett starkt 
socialt nätverk är viktigt. Vi anser att om man har en mer problemorienterad strategi så kan 
det kanske betyda att man som utsatt inte blir lika påverkad som någon som har en emotion-
orienterade strategi, eftersom man då kanske ser situationen som ett problem som det finns en 
lösning på. Vi anser även att det faktum att man ha ett starkt socialt nätverk är en annan sak 
som kan som utsatt kanske inte påverkas på samma sätt som någon som inte har ett bra 
nätverk av människor kring sig. Man kan även se coping i andra ställen i undersökningens 
resultat. I några av intervjuerna så framkom det att personerna tyckte det var viktigt hur man 
själv hanterade en situation. Att det går att lära sig att se det som något som går att lösa och att 
det finns verktyg för att hantera olika situationer som kan upplevas jobbiga, detta går hand i 
hand med det som Lazarus och Folkman (1984) skrev. Av de frågor som ställdes om vad man 
hade upplevt så nämnde många att de har upplevt en känsla av att bli underminerad av någon 
på sin arbetsplats. Det framkom att många av de saker som enligt kategorierna ses som 
mobbning inom pedagogernas yrke ofta kommer uppifrån ledningen och att det är på så sätt 
de känner till exempel press och att målet för en uppgift ändras, det handlar då inte om dem 
som personer utan att högre uppsatta inom organisationen helt enkelt tar beslut som de måste 
följa. Man kan även se underminering ibland när pedagogerna pratar om sina chefer och 
speciellt pedagogen som pratar om den chef som utsatte både henne och andra för mobbning. 
Lochan Dhar (2012) har visat att det finns ett antal bakomliggande faktorer till att mobbning 
uppstår på en arbetsplats. En av anledningarna handlar om den maktposition man har på 
jobbet. Chefen till den pedagogen som blev utsatt kanske kände sig hotad av pedagogen i 
fråga då denna får stor respekt av de flesta på sitt jobb, både vuxna och barn. Att då sitta i en 
maktposition och ha möjligheten att få någon att känna sig mindre kan ha lockat denna chef 
till att utföra det som denna gjorde mot pedagogen och även mot andra pedagoger senare. Vad 
anledningen till att chefen ville ha bort pedagogen i fråga från hennes tjänst kommer vi aldrig 
att få veta men det är en spekulation som är värd att tänka på.   

När det kom till hot och upplevelsen av att bli kallad kränkande saker så förekom detta 
bland några av de intervjuade pedagogerna men att det då handlade om att bli utsatt av barn 
och föräldrar och alltså inte av någon kollega. Något som därför känns väsentligt att belysas 
är att pedagogyrket i vissa stunder är ett väldigt utsatt yrke. Detta resultat är något som senare 
skulle kunna leda till vidare undersökningar, hur utsatta lärare är och hur eleverna idag 
behandlar sina lärare. Detta känns av stor vikt att undersöka då man ska kunna känna sig trygg 
på sin arbetsplats som pedagog och känna att man formar de barn man arbetar med till bra 
människor.  

Urval och bortfall  

Vårt urval var väldigt selektivt då vi visste vad för individer vi ville intervjua, man kan därför 
utan tvekan säga att urvalet är representativt för vår uppsats. Att alla deltagande är kvinnor 
beror på att majoriteten av pedagogerna i grundskolan är kvinnor och det kan därför vara 
relativt svårt att få tag på manliga representanter. Trots att urvalet är väldigt representativt så 
är det samtidigt väldigt litet vilket påverkar det resultat vi ha fått fram i och med att de 
individer som deltagit i undersökningen är för få för att kunna generalisera på en population. 
Sedan så ligger vår fokus i studien på den subjektiva upplevelsen, något som inte går att 
generalisera eftersom det är en personlig upplevelse. Studiens externa validitet blir påverkad 
genom att studien kan vara missvisande då den är så pass liten.  
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Varför det var så få som valde att ställa upp på intervjuer kan man egentligen bara 
spekulera om men det finns några tankar som känns av vikt här. Då mobbning många gånger 
kan vara ett väldigt känsligt ämne så kan det vara så att många inte riktigt vågar delta i en 
sådan undersökning. Man kanske har en rädsla för vilka frågor som ska dyka upp och tror att 
man måste svara på alla frågor. Det kan vara så att man själv just nu befinner sig i en 
mobbningssituation, antingen som förövare eller offer och därför känner att det träffar för 
nära och det blir då extra känsligt. Att undersökningen dessutom bestod av intervjuer där man 
sitter öga mot öga med den som ställer frågorna skulle också kunna ha en fot med i spelet.  
Det är mycket möjligt att man känner att ämnet är tabubelagt inom yrket annat än när det 
kommer till mobbning mellan elever och att man därför inte riktigt vill gå in på det.  

 
Styrkor och svagheter 

Vi anser att vår undersökning svarar på den fråga som vi har velat få svar på. Frågan var ”Hur 
definierar pedagoger mobbning och hur upplever pedagoger mobbning och 
mobbningsbeteenden?”. Eftersom det handlar om en subjektiv upplevelse och undersökningen 
är liten så är den externa validiteten låg. Då det är just den subjektiva upplevelsen som vår 
fokus har legat på så är det omöjligt att generalisera och se hur det ser ut för en hel 
population. Och även om det hade varit möjligt så anser vi att det är för få deltagare för att 
kunna generalisera.  Däremot anser vi att studien har hög intern validitet då vi under studiens 
gång bland annat och har funderat mycket kring våra intervjufrågor och delat in dem i olika 
kategorier. Vi har även varit tydliga med att redovisa hur vi gått tillväga för att analysera 
materialet. 

  Hot mot trovärdigheten i vår undersökning kan vara till exempel att de som blir 
intervjuade inte svarade sanningsenligt utan kände att de inte kunde vara helt ärliga när de satt 
ansikte mot ansikte med oss som intervjuade. Finns även en risk att de har svarat utifrån vad 
de anser är ett önskvärt beteende på en arbetsplats. Kanske hade det för att minska detta hot 
varit bättre att skicka ut enkäter där full anonymitet kunna utlovats. När det kommer till att 
generalisera resultatet av vår undersökning till en population så anser vi att det kan bli svårt 
eftersom vi enbart genomfört tio intervjuer, det är för få deltagare. Sedan är det svårt eftersom 
det handlar om just dessa pedagogers subjektiva upplevelse av mobbning och vad de själva 
har upplevt. En annan svaghet som vi finner finns i denna uppsats är att i vissa intervjuer har 
vi inte kunnat urskilja några teman då svaren var väldigt generella och det var därför svårt att 
analysera fram hur det kändes, upplevdes eller varför de ansåg att de hade blivit utsatta. Vi 
tror att många av svaren varit generella för att detta, enligt oss, kan vara ett känsligt ämne för 
vissa individer. Har man själv blivit utsatt så kan individen exempelvis känna skam för at ha 
blivit utsatt och därför inte vill berätta om det. Men det kan ju också vara så att man svarar det 
som man anser är önskvärt, pedagoger jobbar mot mobbning bland elever. Vi anser att det 
skulle krävas mycket av en pedagog att säga att han/hon utsätter någon annan pedagog för 
mobbning eftersom det går emot det som man strävar mot inom skolan. Sen kan det ju faktiskt 
också bero på att alla individer inte känner sig trygga att dela med sig av ett så känsligt ämne 
som mobbning är. Kanske hade det varit lättare att få andra svar om man gått ut med enkäter.  

 

För vidare forskning 

Eftersom det verkar som om många upplever någon form av negativ behandling i sitt arbete 
som pedagog så kan det vara av vikt att vidare undersöka fenomenet. En fältstudie med 
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objektiv observation av arbetsmiljön skulle kunna vara utvecklande. Det känns även viktigt att 
undersöka hur utsatta pedagoger är i sitt yrke utifrån sina relationer till elever och föräldrar då 
detta är något som under vår undersökning har kommit fram som väldigt drabbade relationer.  
Det är viktigt att undersöka dessa saker då pedagoger är en del av de människor som formar 
det som senare ska bli vår framtid och de ska kunna säga sig trygga i det arbete de gör för att 
kunna hjälpa barnen så bra som de bara kan. Då många av pedagogerna nämnde att mycket 
handlar om hur man hanterar situationer både då de sker och även efteråt så skulle det även 
kunna vara intressant att undersöka just vilken copingstrategi de som känner sig utsatta och de 
som inte känner sig utsatta använder för att se om det har en påverkan hur man hanterar 
handlingar och situationer baserat på hur man mår och hur utsatt man känner sig. 
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