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Abstract 
 
The aim of this study was to describe women’s experience of workplace bullying 
and its consequences. Adult bullying in the workplace is a growing problem, 
which is still relatively unexplored. The study is performed using a qualitative 
approach influenced by Grounded Theory. The study consists of four in-depth 
interviews. The interview form is semi-structured and includes three themes: the 
work environment, bullying and its consequences. Three common factors, called 
descriptive categories were found: work-place culture, silencing and patterns of 
reaction. The core category was value conflicts which relates to all of the 
descriptive categories. The results showed that the working place culture is 
shaped by the acts or omissions of management. A leader who chooses to deny a 
conflict contributes to the development of a culture that tolerates bullying. 
Consequently, it is shown that an inclusive and open climate in the workplace, 
together with stable management, counteracts the occurrence of bullying. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att beskriva några kvinnors upplevelser av 
arbetsplatsmobbning och dess konsekvenser. Vuxenmobbning på arbetsplats är ett 
växande problem som ännu är relativt outforskat. Studien är utförd med en 
kvalitativ ansats influerad av Grounded Theory. Studien är genomförd med hjälp 
av fyra stycken djupintervjuer. Intervjuformen är halvstrukturerad och omfattar 
tre teman: arbetsmiljö, mobbning och konsekvenser. Tre gemensamma faktorer, så 
kallade deskriptiva kategorier har framkommit: arbetsplatskultur, osynliggörande 
och reaktionsmönster. Kärnkategorin är värderingskonflikt till vilken de övriga 
kategorierna relateras. Resultatet visade att arbetsplatskulturen formas genom det 
som cheferna gör, eller inte gör. En chef som väljer att förneka att en konflikt 
finns medverkar till utveckling av mobbning. Slutsatsen är att ett tillåtande och 
öppet arbetsklimat med ett tryggt ledarskap motverkar uppkomst av mobbning på 
arbetsplats. 
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Vuxenmobbning på arbetsplatsen är ett växande problem som än så länge är relativt 
outforskat (Hallberg, 2004). Då mobbning är ett skamfyllt och ofta dolt problem kan man 
enligt Adams (1997) utgå från att arbetsplatsmobbning är kraftigt underrapporterat. Motviljan 
att erkänna och tala om mobbning finns både hos personer som blivit utsatta för mobbning 
och hos arbetskamrater och chefer som varit mer eller mindre passiva åskådare till 
mobbningen. Ibland är skam- och skuldkänslorna så starka att inte ens personer som är utsatta 
för mobbning vill erkänna för sig själva att det handlar om mobbning (Adams, 1997). 
 Enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån i Sverige (citerad i Hallberg, 2004) 
var förekomsten av arbetsplatsmobbning år 2000 omkring 4-5 procent av arbetskraften. Cirka 
250 000 personer om året uppgav då att de blivit utsatta för mobbning på sin arbetsplats i 
form av förtal, förföljelse och andra destruktiva handlingar. Av dessa var 10 000 – 30 000 
personer långtidssjukskrivna med stor risk för utslagning från arbetsplatsen. Enligt Hallberg 
(2004) förorsakar mobbning dels mänskligt lidande dels resulterar den i stora 
samhällsekonomiska kostnader.  
 Forskning om mobbning på arbetsplats domineras av skandinaviska forskare 
med bland annat Ståle Einarsen, psykolog vid samhällspsykologiska institutionen på 
universitet i Bergen, Norge, och Heinz Leymann, docent i arbetspsykologi, Sverige – tidigare 
verksam på arbetarskyddsstyrelsen. Einarsen (2000) har bland annat fokuserat på samband 
mellan mobbning och olika typer av ledarskap; mellan mobbning och olika typer av 
rollkonflikter och mobbning och vikten av att kunna påverka sitt arbete. Avsaknad av 
ledarskap främjar uppkomst av mobbning (Rayner, 1997; Einarsen, 2000). Leymann menar 
att mobbning och trakasserier primärt beror på arbetsorganisationen och sociala problem i den 
och att personlighetsegenskaper är av underordnad betydelse vid mobbning.  Det är bara 
tillfälligheter och olyckliga omständigheter som avgör vem som blir föremål för mobbningen 
(Leymann citerad i Einarsen, 2000).  Både Einarsen och Leymann hävdar att på arbetsplatser 
där konfliktstrategi saknas kan långvariga mellanmänskliga konflikter växa till trakasserier 
(Einarsen, 2000). 
 För att förstå mobbningsprocessen till fullo måste man se bortom relationen 
mellan förövare och offer. Man behöver se mobbningsprocessen i ett större socialt och 
organisatoriskt sammanhang. Det räcker inte att identifiera offren. En undersökning utförd av 
Jennifer, Cowie och Ananiadou visar att passiva åskådare på en mobbningsarena också är 
berörda av mobbningen.  Man får inte bortse från den passiva åskådarens roll i sammanhang 
där mobbning förekommer (Jennifer, Cowie & Ananiadou, 2003).   

Den forskning som hittills presenteras förklarar i huvudsak mobbning på två 
sätt. Den ena förklaringen grundar sig på att mobbaren anses ha en aggressiv personlighet 
medan mobboffret uppfattas ha ett mer ängsligt personlighetsmönster. Den andra förklaringen 
grundar sig på fördelningen av makt och inflytande i socialt samspel (Fors, 1994). 

I homogena arbetsgrupper dominerar ett likhetstänkande, som motverkar ett 
kreativt och öppet samtalsklimat. Om någon i gruppen avviker från gruppens norm, antingen 
en kompetent, drivande person eller en ängslig och sårbar person, blir denne lätt ett 
mobboffer. Mobbningen börjar initialt med att omgivningen förändrar bilden av den mobbade 
så att han eller hon ska bli betraktad som konstig. Det handlar många gånger om projektion – 
mobbaren får bära skulden för arbetsplatsens problem (Hallberg, 2004). 

Begreppet mobbning på arbetsplats används på ett flertal sätt, både när det 
handlar om innehåll och omfattning. Einarsen, Raknes, Matthiesen & Hellesöy (1998) menar 
att mobbning som begrepp har rötter tillbaka i socialpsykologisk forskning på 1920-talet. Med 
en mobb menade man då en grupp människor som mer eller mindre oprovocerat gick lös på 
ett offer eller utförde ett organiserat överfall. I den skandinaviska samhällsdebatten 
introducerades ordet av den svenske läkaren Heinemann i slutet av 1960-talet (Heinemann 
citerad i Einarsen, m fl. 1998). Heinemann använde begreppet mobbning och gruppvåld mot 
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en avvikande individ. Heinemann iakttog barn på skolgården och lade märke till att vissa 
barn, enstaka individer blev utnämnda till hackkycklingar av en grupp andra barn. Heinemann 
hade i sin tur lånat begreppet från Konrad Lorenz bok om aggression, där begreppet 
mobbning används om grupper av djur som angrep en inkräktare eller ett avvisat, svagt djur 
från flocken. I den tidiga användningen av ordet står alltså begreppet mobbning enligt 
Einarsen m fl. (1998) för gruppvåld mot ett ensamt offer. Senare användning av ordet har inte 
bara begränsat sig till gruppvåld utan används mer allmänt om situationer där en eller flera 
människor upplever sig regelmässigt utsatta för andras aggressioner och plågsamma 
handlingar.    
 En del forskare har försökt att ersätta ordet med andra begrepp. Så har till 
exempel den svenske forskaren Heinz Leymann (1986) använt sig av begreppet psykiskt våld. 
Med det syftade han på en situation som riskerar att ge psykiska följdverkningar för 
individen. En annan svensk forskare, Ingela Thylefors (1987) använder sig av begreppet 
syndabock. Då en eller flera personer under en period utsätts för negativa handlingar från en 
eller flera individer. Ordet syndabock härstammar från Gamla Testamentet där det berättas om 
hur judarna som tradition bekände sina synder samtidigt som de lade händerna på en levande 
bocks huvud och sedan skickade ut den i öknen. På detta sätt överfördes synderna på bocken. 
Den norske professorn, Svein M. Kile (1990) använder sig av begreppet livsfarligt ledarskap i 
de fall då konflikten i första hand står mellan chef och arbetstagare. Med livsfarligt ledarskap 
menade Kile, en ledares långvariga och uthålliga trakasserier av en eller flera arbetstagare, 
oftast kännetecknade av förtäckta eller öppet genomförda nedvärderande handlingar. Kile 
(1990) bortser inte från att också chefer kan känna sig mobbade av sina medarbetare, men 
menar att chefens plikt och rättighet att vägleda, kritisera, styra osv. ger särskilda möjligheter 
till maktmissbruk och förtryck. 
 Mobbning kan ta sig många olika uttryck – trakasserier, plågsamma handlingar, 
mobbning, livsfarligt ledarskap, psykiskt våld, utstötning av syndabockar, sexuella 
trakasserier, allvarliga personmotsättningar, individrelaterade konflikter. Begreppen är många, 
liksom åsikterna om orsakerna (Einarsen, Raknes, Matthiessen & Hellesöy, 1998). Vad man 
fokuserar på och lägger vikt vid varierar likaså. Bakom orden menar dock Einarsen m fl. 
(1998) att det finns en gemensam uppfattning, nämligen att en eller flera människor, under en 
längre tid känner sig utsatta för starkt negativa handlingar från en eller flera personer, 
handlingar som påverkar individens självbild och självrespekt. Einarsen m fl. definierar 
mobbning när en eller flera personer under en längre tid känner sig utsatta för negativa 
handlingar från en eller flera andra personer i en situation, där den som drabbas har 
problem med att försvara sig mot dessa handlingar (Einarsen m fl. s.18). Centralt i denna 
definition av mobbning är att det råder en obalans i styrkeförhållande mellan offer och 
mobbare. Principen om obalans mellan partnerna är viktig för att avskilja mobbning från 
andra hårda och långdragna konflikter eller intressemotsättningar mellan två likvärdiga parter. 
Mobbningsprocessen kännetecknas just av offrets känsla av underlägsenhet och bristande 
förmåga att försvara sig (Einarsen, Raknes, Matthiesen & Hellesöy, 1998). 
  Stigma används i sociologiska teorier som begrepp för mänskliga särdrag. Ett 
stigma består av en speciell relation mellan attribut och ett mönster (stereotypt). Den 
ursprungliga betydelsen av stigma är det kroppsliga märke, som grekerna gav personer som 
tecken på något ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status. Erving Goffman, 
(1972) urskiljer tre typer av stigma: Kroppsliga missbildningar, fläckar på den personliga 
karaktären och tribala stigma, det vill säga sådana betingade av stamtillhörighet, religion, 
nation eller ras. 
 En avvikelse är inte en bestämd egenskap utan betecknar en relation. Inom 
samtliga dessa olika typer av stigma återfinns samma drag: En individ som normalt skulle ha 
accepterats i det vanliga sociala samspelet, har ett drag, en egenskap som inte kan undgå  
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uppmärksamhet och som får dem av oss som möter honom att vända sig bort från honom och 
bortse från de krav på gemenskap som hans övriga egenskaper kunde ha motiverat. Han 
besitter ett stigma, han avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar (Goffman, 
1972). Stigmatisering är när omgivningen belastar individer eller grupper av individer med 
ansvar för vad de råkat ut för eller det de är, på ett sätt som dels är orättfärdigt dels kränker 
den egna identitetsuppfattningen. Individen försvarar sig, men stämplingen blir lätt en 
självuppfyllande profetia. Stigmatisering innebär att en individ attribueras  personligt ansvar 
för uppkomna situationer med hänvisning till dennes karaktärsegenskaper (Leymann, 1989).  

Det finns ett starkt behov hos människor att förstå och förklara saker som händer 
i världen. Teorin kring detta fenomen kallas attributionsteorin. Att attribuera kan översättas 
med ”att tillskriva”. Leymann (1986) beskriver (1986) hur man med hjälp av olika 
forskningsmetoder har granskat vad det är människor tillskriver som orsak till olika 
beteenden. I princip kan orsaken till mänskliga beteenden tillskrivas antingen människans inre 
egenskaper alltså hennes personlighet, eller den situation hon befinner sig i. Man har funnit att 
människor i allmänhet har en benägenhet att tillskriva sitt eget beteende till situationen – jag 
gjorde så för att situationen var sådan. Däremot tillskrivs andra människors beteende deras 
personlighet – hon gjorde så för att hon är sådan. Det är alltså olika saker som blir till 
information beroende på om  man själv agerar eller om man ser någon annan agera.  

Förmågan till empati utgör en viktig egenskap när man ska förstå människor 
som blivit mobbade, som till exempel att kunna se situationen såsom den mobbade själv ser 
den. Omgivningen som möter en person som är drabbad av mobbning förklarar i regel dennes 
agerande med personlighetsegenskaper, men om empati finns så kan man lättare sätta sig in i 
dennes upplevelser och på så sätt bättre förstå och hjälpa denne. Leymann menar att vi 
behöver kunskaper om attributionsteorin för att förstå inte bara den utsattes agerande utan 
även omgivningens agerande (Leymann 1986).   
 Människor förfogar över ett antal försvarsmekanismer som är lätta att ta till vid 
extra belastning. Projektion anser Thylefors är ett vanligt försvar som innebär att en 
omedveten och oacceptabel impuls eller föreställning förläggs till någon annan. Vid 
syndabocksstämpling är det negativa perspektivet av jaget som avvisas och tillskrivs någon 
annan. Man slipper skuld och ansvar för innehållet i projektionen och man kan vidmakthålla 
bilden av sig själv eller den egna gruppen som god (Main citerad i Thylefors, 1999). 
   Följder uppstår, då allmänna försvar mot ångest eller personligt lidande som 
till exempel projektion eller förnekande används av hela grupper. Main menar att projektiva 
processer alltid innebär att någon annan påverkas i något avseende. Försvaret har inte bara en 
individuell betydelse utan har också ett värde för att förstå beteende i olika sociala 
sammanhang. De projektiva processerna är primitiva försök att lämna ifrån sig inre 
spänningar genom att ge andra människor delar av den egna personligheten. Begreppet 
projektiv identifikation klargör samspelet vid projektiva processer. En enkel projektion 
innebär att man lättar på ett inre tryck genom att tillbakavisa delar av sig själv och förlägger 
dessa hos andra. Vid projektiv identifikation använder man mottagarna mer aktivt än den 
ensidiga projektionen (Thylefors, 1999).  

Arbetet är av stor betydelse för de flesta människors upplevelse av identitet och 
egenvärde. Arbetet och upplevelser i arbetssituationen påverkar också starkt en rad andra 
aspekter av en människas liv, såsom familjeliv och att känna tillfredsställelse med livet 
(Einarsen, Raknes, Matthiesen & Hellesöy, 1996). Att det finns samband mellan mobbning 
och psykisk och fysisk ohälsa framkom av en undersökning som Einarsen m fl. (1996) 
genomfört. I studien framkom att personer med goda sociala relationer upplevde mindre 
ångest och färre hälsoproblem. I denna studie framgick också att bra socialt stöd verkar 
positivt på folks hälsa, medan dåligt socialt stöd gör individen sårbar för belastningar och 
krav i arbetslivet. Undersökningen fokuserade också på personlighetsfaktorer såsom social 
ångest och självbild. Einarsen m fl. (1996) menar att de i undersökningen fått belägg för att 
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arbetstagare som utsatts för mobbning har mer kroppsliga och psykiska hälsoproblem än 
andra och att de också har låg självaktning eller hög social ångest. Frågan om personligheten 
verkligen har någon betydelse för om man blir ett offer är kontroversiell (Einarsen, Raknes, 
Matthiesen & Hellesöy, 1996). 

Leymann (1988) skriver att de människor som mobbas har inga gemensamma 
personlighetsdrag. Människor kan vara försagda och timida och kan mobbas. De kan vara 
aggressiva och påträngande och kan mobbas. Det kan vara förslagna och listiga och kan ändå 
mobbas. Däremot tycks vilket som helst personlighetsdrag duga fint att reta sig på om 
konflikten har nått en viss nivå. 

Både Einarsen och Leymann hävdar att på arbetsplatser där konfliktstrategier 
saknas kan långvariga mellanmänskliga konflikter växa till trakasserier (Einarsen, 2000). 

Syftet med denna studie är att beskriva några kvinnors upplevelser av 
arbetsplatsmobbning och dess konsekvenser. 

 
 

Metod 
 
Grounded Theory är en kvalitativ forskningsmetod, som ibland förkortas GT, och beskrevs 
ursprungligen av sociologerna Barney Glaser och Anselm Strauss 1967 i boken The 
Discovery of Grounded Theory Strategies for Qualitative Research (Hallberg, 1998). 
Metoden har sina rötter i symbolisk interaktionism och innebär att den framväxande teorin 
skall grundas i det insamlade materialet. Det vetenskapliga synsätt som interaktionismen 
framhåller, innebär att den sociala miljön och fenomen i densamma studeras utifrån aktörens 
perspektiv och i den miljö som fenomenet förekommer i (Olsson & Sörensen, 2002). 
 Grounded Theory har som syfte att skapa teoretiska begrepp ur det insamlade 
materialet som kan förklara både processer och sociala fenomen, vilket innebär att den är 
teoriskapande. Metoden handlar om att formulera eller upptäcka en bakomvarande teori och 
inte verifiera en teori. Metoden beskrivs därför som induktiv. Men Strauss har under senare 
tid framställt metoden som induktiv/deduktiv då det sker en snabb växelverkan mellan 
induktion och deduktion, det vill säga abduktion, då man bekräftar den skapande teorin med 
nytt insamlat material. Då syftet med Grounded Theory är att skapa en teori är det viktigt att 
forskaren börjar med så få förutfattade meningar som möjligt inom det område som ska 
studeras (Olsson & Sörensen, 2002). Samtidigt som forskaren inte försöker att sätta sin 
förståelse inom parentes (Hallberg, 1998). 
 Analysmetoden består av tre steg; öppen kodning, axial kodning och selektiv 
kodning, i praktiken överlappar de varandra. Öppen kodning innebär att data granskas rad för 
rad eller stycke för stycke och innebörden identifieras och namnges (substantiva koder). 
Substantiva koder med liknande innehåll sammanförs därefter i mer abstrakta kategorier. 
Axial kodning innebär att varje kategori utvecklas och beskrivs genom att dess egenskaper 
identifieras. Selektiv kodning innebär slutligen att en kärnkategori identifieras och övriga 
kategorier relateras till den. Kärnkategorin är central och har en överordnad betydelse 
(Hallberg, 1998). 
 Det avgörande för vårt val av Grounded Theory som metod i denna studie är att 
den är en metod som ger frihet, genom att använda ett logiskt och kreativt tänkande, komma 
åt flera olika nivåer av samband i data. Själva ämnets komplexivitet kräver analys på flera 
nivåer. Grounded theory ger stor möjlighet för frihet och flexibilitet. 
 
Deltagare 
 
Intervjupersonerna var fyra kvinnor som blivit utsatta för mobbning i arbetslivet. De 
intervjuade kvinnorna var mellan 31-45 år vid mobbningstillfället. Under mobbningsperioden 
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arbetade en kvinna som läkarsekreterare på en vårdcentral, en kvinna arbetade som 
vikarierande undersköterska på en akutmottagning, den tredje kvinnan arbetade som personlig 
assistent i en kommunal verksamhet och den fjärde kvinnan är utbildad fritidsledare men 
arbetade under mobbningsperioden som butikschef inom dagligvaruhandeln. Samtliga 
kvinnor hade svårt att ange exakt tidpunkt för när mobbningen påbörjades. 
Mobbningsperioden varierade från två till tio år. 

Deltagarna valdes ut enligt bekvämlighetsurval, (Svartdal, 2001) vilket innebär 
att deltagarna i förväg är selekterade. Kvinnorna kontaktades dels via bekanta, dels via ett 
anslag (se bilaga 2) som sattes upp på ett antal arbetsplatser inom vård och utbildnings 
sektorn.   Anslaget resulterade i kontakt med en kvinna, medan övriga kontakter etablerades 
via bekanta. Kontakt togs också med en facklig organisation, vilket inte gav något resultat.   
 
 
Mätinstrument 
 
I studien användes kvalitativa djupintervjuer som instrument. Intervjuerna genomfördes som 
samtal. Meningen var att deltagarna skulle känna sig avslappnade för att lättare kunna prata 
om sina upplevelser. Under intervjuerna användes tre teman med halvstrukturerade frågor 
(Denscombe, 1998). Dessa teman var: mobbning, arbetsmiljö och konsekvenser (se bilaga 1).  
  
 
Tillvägagångssätt 
 
Studien inleddes med att deltagarna kontaktades via telefon eller mail för bokning av tid och 
plats. Via telefon informerades kvinnorna om deras roll, syftet med studien och hur lång tid 
intervjun förväntades ta. Samtliga intervjuer med deltagarna utfördes på deras fritid. Tre av 
intervjuerna ägde rum i offentliga lokaler, i avskilda rum, medan en intervju genomfördes 
hemma hos en av oss. Under intervjuerna användes bandspelare. Deltagarna garanterades 
anonymitet och de godkände att intervjuerna bandades. Längden på intervjuerna varierade 
mellan 45 och 80 minuter.  
  Deltagarna upplystes om att deras medverkan var frivillig, att de när som helst 
kunde dra sig ur och att det som de sa enbart skulle användas i forskningssyfte 
(informationskravet). De informerades också om samtycke, att delta i studien och att de hade 
rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor som de deltog. De hade rätt att avbryta när de 
ville (samtyckeskravet). Vidare informerades kvinnorna om att deras uppgifter skulle 
garanteras största möjliga konfidentialitet, genom att de medverkande och deras 
personuppgifter ska förvaras så att inga obehöriga kunde ta del av dem 
(konfidentialitetskravet). Slutligen informerades deltagarna om att det material som 
framkommit under intervjuerna endast får användas i forskningssyfte (nyttjandekravet) 
(Forskningsrådet, 1999).  
 
 
Bearbetning och analys 
 
Analysen i studien är influerad av Grounded Theory. Den inleddes med att intervjuerna skrevs 
ut i sin helhet. Detta resulterade i 34 datorskrivna sidor, enkelt radavstånd. Samtliga intervjuer 
analyserades var för sig.  Först strukturerades materialet, vilket gjordes genom att betydelsen i 
varje stycke namngavs och kodades. Nästa steg i bearbetningen var att jämföra olika 
substantiva koder för att se vilka som hörde ihop och vilka som skiljdes åt. Syftet med detta 
var att finna kategorier. Varje kategori utvecklades sedan genom att dess egenskaper 
framträdde det vill säga det som var typiskt för kategorin. Dessa egenskaper bildade 
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subkategorier till kategorierna. Nästa steg i analysen blev sedan att fokusera på möjliga 
samband mellan kategorier och deras subkategorier. Därefter fogades materialet till en större 
helhet genom att förbinda kategorierna och deras subkategorier till varandra. Denna process 
resulterade i tre deskriptiva kategorier. Slutligen definierades en kärnkategori, till vilken det 
insamlade materialet kunde relateras. 
 

 
Resultat 

 
 
 

Värderingskonflikt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Kärnkategorin till vilken de deskriptiva kategorierna integreras 
 
 
Syftet med denna studie var att beskriva några kvinnors upplevelser av arbetsplatsmobbning 
och dess konsekvenser. Tre deskriptiva kategorier arbetsplatskultur, osynliggörande och 
reaktionsmönster har framkommit ur materialet. Kärnkategorin värderingskonflikt har 
framkommit till vilken de övriga kategorierna relateras. Värderingskonflikt tillhör också den 
centrala problematiken inom respektive arbetsplats.   

Värderingskonflikt 

Osynliggörande 
Utanförskap 

Bristande information 
Nonchalans 

Reaktionsmönster 
Självkännedom 

Socialt stöd 
Psykosomatiska symptom 

Arbetsplatskultur 
Makt 

Yrkeskategori 
Ledarskap 
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Arbetsplatskultur 
Makt, yrkeskategori och ledarskap bygger upp den här kategorin. Tre kvinnor ansåg att om 
personalpolitiska åtgärder sattes in, så skulle situationen ha förändrats till det bättre. En 
kvinna ansåg sig inte få den introduktionstid, som normalt gällde på arbetsplatsen. Hon fick 
två veckors introduktion istället för sex veckors introduktion.  Två av kvinnorna berättade till 
exempel att vikarier inte sattes in vid sjukdom, vilket medförde hög arbetsbelastning, med 
stress som följd. En kvinna berättar: 
 

”En kollega till mej hade varit borta i flera månader och dom hade inte satt in 
någon extra. Och jag som är en lojal och ambitiös person å alltid vill göra mitt 
yttersta å ställa upp då å hade jobbat jättemycket och när väl min kollega kom 
tillbaka då så gick jag totalt i väggen.” 
 
Flertalet kvinnor upplevde sig vara en belastning på arbetsplatsen när de blev 

sjuka. Två av kvinnorna berättar till exempel att stark psykisk påfrestning inte var en 
accepterad orsak till sjukskrivning. En kvinna riskerade att förlora sin anställning då hon blev 
sjuk. En annan kvinna, upplevde stöd från arbetsplatsen när hon blev fysiskt sjuk, men när 
hon blev sjukskriven för ”social stressreaktion” blev hon utfryst och var ”inget att räkna 
med”. 

Det finns en uppfattning, bland kvinnorna, att det förekom en 
yrkeskategoriindelning, där olika yrkesgrupper gavs olika status och rangordning. Vissa 
yrkesgrupper har förmåner medan andra får stå tillbaka. Till exempel berättar en kvinna: 
 

”… det liksom var inte värdefullt det här arbetet, sen kunde dom ta in då läkare, 
för dyra pengar, stafettläkare hyra in, det hade dom råd till, men…så fort det 
kom till……under alla dom här åren så var det nåt slags genomgående 
yrkeskategoriindelning, man var ingenting värd om man var undersköterska 
eller sekreterare.”  
 
En av kvinnorna berättade att det anses lite ”finare” att jobba på en 

akutavdelning, där det tilldelas mer resurser än till exempel på en geriatrikavdelning. Kvinnan 
berättade, att den allmänt vedertagna synen är, att geriatrik anses ha lägre status än 
akutsjukvård och är därför inte lika attraktivt att jobba med. 

 
   Samtliga kvinnor menar att ledningen kunde ha agerat annorlunda med 
arbetsplatsens problem. Ledningen var inte tillräckligt lyhörd och ville inte se problemen som 
fanns på respektive arbetsplats utan projicerade dessa på kvinnorna. En kvinna berättar: 
    

”Min chef då han sa hela tiden att det ligger hos mej… Det finns ingen ohälsa 
på vår arbetsplats. Det är du som är den svaga länken och du har psykiska 
bekymmer och mycket sånt där hela tiden för att trycka ner verkligen belysa det 
att det finns ingen ohälsa. ”  
 
Samma kvinna fick av sin chef höra att problemet låg i ”hennes uppväxt”, att det 

var ”kvinnans personlighet” det berodde på. Enligt chefen var kvinnan ”uppfostrad enligt 
mänskliga rättigheter, allas lika värde i samhället”. Kvinnan berättar: 

 
”…ja han uttryckte det att det hade med min värdegrund o göra att jag inte 
passade… inte den arbetsplatsen för att jag kunde inte finna mej i, hela tiden 
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var det en slags frustration för mej att jag hela tiden blev sopad under mattan 
och trampad på var jag än gick fick jag aldrig någon slags respekt. Å det var 
där problemet låg, jag fann mej inte i att bli behandlad på det sättet. Å det var 
det som låg mej i fatet.” 

 
En kvinna, som arbetade inom handel, upplevde att hon inte fick ”credit” för sin 

arbetsinsats. Hon blev inte heller betrodd i den utsträckning hon förväntade sig. Hon fick 
aldrig höra att hon gjort en bra insats, som då hon till exempel vänt ett negativt kassaresultat 
till ett positivt kassaresultat.  För att förhindra mobbning, menade en annan kvinna att chefen 
kunde ha förändrat personalgruppens sammansättning. Då chefen, enligt kvinnan, var 
”konflikträdd” skedde inte denna förändring. På en vårdavdelning, där en av kvinnorna 
arbetade, upplevde kvinnan att chefen borde ha större insyn över ting som introduktionstid 
och handledarrutiner. Samtliga chefer uppgavs sakna empati och lyhördhet. 
 
Osynliggörande 
Utanförskap, bristande information och nonchalans bygger upp den här kategorin. Att 
uppleva en känsla av ”vi och dom” är tydligt hos kvinnorna. En av kvinnorna som arbetade 
som butikschef beskrev en form av personalgemenskap gentemot företagsledningens 
gemenskap som fanns på annan ort. En annan kvinna som var yngst i sin arbetsgrupp, men 
hade fast anställning, berättar att hon på grund av sin ålder ansågs ha minst erfarenhet och 
därför utsågs till hackkyckling. Som ung sommarvikarie inom vården upplevde en tredje 
kvinnan otrygghet och utanförskap i förhållande till ordinarie personalgrupp, vilket medförde 
att kvinnan upplevde att sommarvikarierna stigmatiserades gentemot ordinarie personalgrupp. 
 

”… men det är precis som att när alla kanske tycker en sak…har bestämt sej..så 
att den är utanför så då var det någon som sa att då blir gruppen lite starkare 
också..” 

  
Framförallt två kvinnor upplevde bristfällig information på arbetsplatsen. 

Kvinnan som arbetade som butikschef upplevde att information, om till exempel när butiken 
skulle flyttas till andra lokaler, kom från personal och kundkrets innan ledningen informerade 
henne om beslutet. En av kvinnorna beskrev att hennes schema lades så att hon inte kunde 
delta på avdelningsmötena. 
 

”… å sen la hon alltid schema då så att alla möten kom jag inte med på . Jag 
skulle sitta i receptionen å jobba när dom hade avdelningsmöte. Lite konstiga 
förslag för att jag liksom inte skulle kunna opponera mig eller säga nånting.”   
 
Flertalet kvinnor uppgav att de blev bemötta utan respekt av chefen. 

Kommentarer som ”lilla gumman”, ”det är dig det är fel på” och ”dig kan man köra med” 
vittnar om hur kvinnorna kränktes verbalt. En av kvinnorna, som arbetade som 
läkarsekreterare på en vårdcentral, upplevde att hon blev orättvist behandlad, då hon inte blev 
erbjuden en plats på avdelningens årliga studieresa. Anledning till att hon inte fick följa med, 
förklarade chefen som att: ”du förstår väl själv att vi inte kan ta med dig, det här är ingen resa 
för sjukskrivna”. Kvinnan berättar: 

 

”… det var liksom aldrig nån diskussion om jag om vad JAG tyckte att jag 
klarade av eller det var liksom bara, så va de. Han gav henne en version om att 
det var dom gemensamt som hade beslutat, men mej en annan version att dom 
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skulle ifrågasätta honom som chef om han lät mig följa med. Det var hela tiden 
olika versioner…” 

  
 
 
Reaktionsmönster 
Självkännedom, bra/dåligt socialt stöd och psykosomatiska symptom bygger upp den här 
kategorin.  Ingen av kvinnorna arbetar kvar på sin respektive arbetsplats där mobbningen ägt 
rum. En kvinna är arbetslös, medan tre kvinnor har börjat studera varav två på högskolan och 
en på komvux.  

Samtliga kvinnor upplever ökad självinsikt. Den första kvinnan berättar att hon 
inte längre accepterar att bli nedtryckt och att hon idag har lättare att tala om vad hon tycker 
och känner. Kvinnan berättar: 

 
”Jag känner mej på något vis starkare, finner mej inte i att bli nedtryckt å 
lättare för att säga ifrån. Tala om vad jag vill, vad jag tycker. Så det kan hända 
att ju längre tiden går nu så får man mer perspektiv på det å det känns ju som 
att plötsligt har man fått ett liv tillbaka, så nu lever jag, nu är jag människa, nu 
vaknar jag inte varje dag med ångest i kroppen. Jag kan lära mej saker, jag är 
en lärande växande människa istället från att gå där i den instängda, 
nedtryckande miljön.”  
 
Den andra kvinnan upplever att hon har fått ett bättre självförtroende, sedan hon 

börjat studera på högskolan, men uppger också att hon, idag, känner ett utanförskap som hon 
inte tidigare varit medveten om.  
  

”… kanske är jag annorlunda…men det tycker jag att det är jag inte 
heller…men det är väl klart att det säkert har påverkat mej den här 
mobbningen…att det kanske blir att jag ställer mig lite utanför…att jag 
änna…har gett upp lite grand om hur jag ska söka kontakt. Att jag orkar inte, 
det är nåt som blivit lite trött om man säger så.”  

 
 Den tredje kvinnan anser inte att mobbningen medfört några positiva effekter. 
 

”…klart att jag är atmosfärkänsligare idag, att jag känner in omgivningen. Om 
att det ibland blir för jobbigt och då flyr jag från situationen. Har upptäckt att 
jag är konflikträdd. Jag ser inga fördelar med mobbningen, nackdelar är att 
kränkningen sitter kvar.” 
 
Den fjärde kvinnan uppger att: ”man inte behöver beblanda sig med andra 

människor om man inte behöver”. Kvinnan tror inte att mobbningen har påverkat henne som 
person, men berättar att hon i sitt skolarbete skriver mycket om företeelser som, enligt 
kvinnan, inte får hända i arbetslivet.   

Det sociala stödet varierar hos kvinnorna. Både när det gäller privat 
umgängeskrets och bland arbetskamrater. Två av kvinnorna är ensamstående. De har en 
relativt liten umgängeskrets. Båda kvinnorna har flyttat en del och har ingen större 
umgängeskrets i sin närhet att anförtro sig till. Det kontaktnät de har tillgång till använder de 
inte. De håller mycket inom sig själva. En kvinnan berättar:   
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”…jag har inte så väldigt stor umgängeskrets liksom…jag kan inte påstå att jag 
har det dära sociala nätverket som jag gärna skulle vilja ha, men jag klarar mej 
liksom.”   

       
Övriga två kvinnor lever i samboförhållanden. De har släkt och vänner i sin 

närhet. Kvinnorna upplever att de har bra stöd av familj och vänner. Flertalet kvinnor i 
studien upplevde att arbetskamraterna inte agerade som de önskade angående arbetsplatsens 
problem. En kvinna fick kommentarer som” bry dig inte om det där nu” och ”ta inte så illa vid 
dig”. Samma kvinna berättar: 

 
”Det där är intressant därför att ingen vågade ju säga nånting för dom var ju 
rädda om sitt eget skinn. För att inte själva hamna i blåsväder, så ingen 
ifrågasatte ju.” 
 
En annan kvinna berättar: 

 
”… jag tror inte att dom tyckte det va, jo, det var ju en som visste… och jag tror 
inte hon tyckte det var så farligt. Det var som att vi inte pratade samma språk, 
det blev änna som att nähä nu pratade jag inte svenska här…” 

 
Samtliga kvinnor upplevde både kroppsliga och/eller själsliga besvär i samband 

med mobbningen. Dessa yttrade sig bland annat som; ont i nacken, pankreatit, trötthet, 
nedstämdhet, panikångest, konstant oro, aggressivitet och humörsvängningar. En av 
kvinnorna fick av sin läkare höra att hon led av depression, vilket medförde att läkaren skrev 
ut antidepressiv medicin. 

 
”…fick ju gå på antidepressiva för jag hade ju depression och jag vet inte allt 
vad jag fick höra. Som jag aldrig haft före och inte nu heller.” 
 
Kvinnans symtom, såsom panikångest, olustkänslor och ont i nacken försvann i 

samband med att hon slutade sitt arbete. En annan kvinna som lider av reumatisk artrit fick 
förvärrade symptom av sin sjukdom på grund av den psykiska press som mobbningen 
medförde. Humörsvängningar och frustration uttrycker en av kvinnorna som det mest 
påfrestande. 

 
”Jag var väldigt grinig ibland när man kom hem ibland då. Ja… det kan man ju 
va. Sur och irriterad och tände till snabbt och så.”   

 
 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att beskriva några kvinnors upplevelser av arbetsplatsmobbning 
och dess konsekvenser. Resultatet kretsar kring kärnkategorin värderingskonflikt, till vilken 
de deskriptiva kategorierna integreras. Värderingskonflikt innebär att arbetsplatskulturen och 
de oskrivna reglerna formas genom det som cheferna gör eller låter bli att göra. En chef som 
väljer att förneka att en konflikt finns medverkar till utveckling av mobbning på en 
arbetsplats. Den kvalitativa studien visar, precis som Einarsen, Raknes, Matthiesen & 
Hellesöy (1996) skriver, att det råder en obalans i styrkeförhållandet mellan offer och 
mobbare och att långvariga brister i kommunikationen leder till mobbning och trakasserier.  
 Studien visar att kvinnorna bemöttes mindre bra av sina chefer då de var borta 
från arbetsplatsen, antingen de var lediga eller sjuka. Det ställde till ”besvär” på arbetsplatsen. 
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Leymann (1986) beskriver vikten av att kunna se situationen ur individens perspektiv, det vill 
säga att kunna känna empati. Det är viktigt, inte minst, för en ledare att ha kunskaper om 
attributionsteorin. Enligt Leymann innebär attributionsteorin, att när omgivningen möter en 
person förklaras i regel dennes agerande med personlighetsegenskaper, men om empati finns 
så kan omgivningen lättare sätta sig in i dennes upplevelser och på så sätt hjälpa denne. 
Kvinnorna i studien upplevde att cheferna saknade förmåga till empati. 
 I resultatet visas att erfarenhet och ålder hade betydelse vid mobbningen. En av 
kvinnorna upplevde att arbetskamraternas erfarenheter vägde tyngre än kvinnans, trots att hon 
egentligen, enligt kvinnan själv, inte var så oerfaren. Kvinnan hade ingen fast anställning utan 
hade arbetat som vikarie under en längre tid. Den andra kvinnan berättar att hon var yngst i 
arbetsgruppen, men hade fast anställning, och hon tror att åldern var en orsak till att chefen 
utsåg henne till hackkyckling. Enligt Leymann (1989) kan det tolkas som att erfarenhet och 
ålder blev en orsak till stigmatisering.  

Samtliga kvinnor i studien uppger brister i arbetsorganisationen och sociala 
problem i den som bidragande orsak till att mobbningen inleddes. Dåligt ledarskap, bristande 
lyhördhet, projicering av arbetsplatsens problem och stigmatisering är exempel på dessa. 
Detta överensstämmer med Einarsens (2000) och Rayners (1997) uppfattning, om att bland 
annat avsaknad av ledarskap påverkar klimatet på arbetsplatsen. I studien förklarar kvinnorna 
att problematiken satt i miljön och att problemen inte försvann i och med att de slutade på 
sina respektive arbetsplatser. Problemet projicerades bara till någon annan. Intervjuerna i vår 
studie visar att kompetenta och drivande personer som ”sticker ut” hotar arbetsplatsens 
normer och invanda kultur.  Tre av kvinnorna i studien arbetade inom vården som, enligt 
Hallberg, (2004) domineras av homogena arbetsgrupper. I homogena arbetsgrupper 
dominerar ett likhetstänkande (Hallberg, 2004) som kan motverka ett kreativt och öppet 
samtalsklimat. Om någon i gruppen avviker från gruppens norm, antingen en kompetent, 
drivande person eller ängslig och sårbar person, blir denne lätt ett mobboffer. Mobbning, 
menar Hallberg, börjar initialt med att omgivningen förändrar bilden av den mobbade så att 
han eller hon skall bli betraktad som konstig. Det handlar, enligt Hallberg, (2004) många 
gånger om projektion, mobbaren får bära skulden för arbetsplatsens problem. Enligt Goffman 
(1972) är avvikelse inte en bestämd egenskap utan betecknar en relation. Leymann (1988) 
skriver att de som mobbas inte har några gemensamma personlighetsdrag. Om konflikten når 
en viss nivå kan vilket som helst personlighetsdrag bli en orsak till mobbning, vilket bekräftas 
i vår studie.  

Trots mobbningens destruktiva effekter så visar undersökningen att det finns en 
väg tillbaka. Samtliga kvinnor i studien har tagit sig ur mobbningssituationen, genom att de 
lämnat sina arbetsplatser. Låt vara osagt om det är av fri vilja eller om situationen tvingat 
dem. Kvinnorna uppger att de uppnått ökad självinsikt, både med positiv och negativ 
innebörd. Thylefors (1999) tar upp begreppet projektion då hon menar att det negativa 
perspektivet av jaget avvisas och tillskrivs någon annan. I en konfliktsituation, har vår 
undersökning visat, använder sig såväl mobbaren som mobboffret av projektion. Att kunna 
lägga skulden på någon annan och slippa ta ansvar gör att man kan lämna ifrån sig inre 
spänningar. Projektionen fungerar därmed som ett försvar mot ångest.  I vår undersökning 
märkte vi att både mobbarna och kvinnorna utsåg en syndabock som ansvarig för att 
mobbningen ägt rum.  

Enligt Einarsen m fl. (1996) är arbetet av stor betydelse för de flesta människors 
upplevelse av identitet och egenvärde. Upplevelser i arbetssituationen påverkar också ett antal 
andra aspekter i en människas liv såsom familjeliv och att känna tillfredsställelse med livet. 
Einarsen, m fl. visar i sin studie att det finns samband mellan mobbning och psykisk och 
fysisk ohälsa. Detta syns också i vår studie då samtliga kvinnor uppger att de upplevt 
varierande psykiska och fysiska symptom i samband med mobbningen. Att ha ett bra socialt 
stöd verkar, enligt Einarsen, m fl. positivt på folks hälsa, medan ett dåligt socialt stöd gör 
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individen sårbar för belastningar och krav i arbetslivet. Vår studie visar att tre kvinnor inte 
upplevde sig ha ett tillräckligt bra socialt stöd på sin arbetsplats vare sig från arbetskamrater 
eller från chefen. En av dessa tre kvinnor hade bra socialt stöd hemma. Det verkar som om ett 
öppet och kreativt arbetsklimat skulle minska risken för mobbning i arbetslivet.  

Statistiskt sett borde vår studie ha gett fler intervjupersoner. Enligt SCB (citerad 
i Hallberg, 2004) uppger 250 000 personer i Sverige, år 2000, att de blivit utsatta för 
mobbning i arbetslivet. Skuld- och skamkänslor är troligen en orsak till att fler personer inte 
gjorde sig tillkänna i vår undersökning. Svagheten i vår studie kan ses som att underlaget var 
för litet. Vårt intresse har varit att fånga den subjektiva upplevelsen, och då är antalet inte av 
största dignitet. Vi tror det är nödvändigt att låta den drabbades röst komma till tals. Vi 
strävade efter att skapa en ömsesidig, förtroendefull relation mellan oss som forskare och dem 
vi intervjuade, och på så sätt förmedlade de intervjuade en valid beskrivning. Genom att 
använda väl utvalda citat i resultatet stärks validiteten i vår undersökning. Förmodligen är det 
så som Adams (1997) skriver att mobbning är ett skamfyllt och ofta dolt problem som är 
kraftigt underrapporterat. Det verkar finnas en motvilja att erkänna och tala om mobbning, 
både hos den som blivit mobbad, och hos arbetskamrater och chefer som varit passiva 
åskådare till mobbningen. Skuld- och skamkänslor är ibland också så starka att inte ens 
personer som är utsatta för mobbning vill erkänna för sig själva att det handlar om mobbning.  

Resultatet i vår studie visar att klimatet på arbetsplatsen och dess kultur i form 
av normer, värderingar och oskrivna regler, formas genom det som cheferna gör eller inte gör. 
En chef som väljer att förneka att en konflikt finns medverkar till utveckling av mobbning på 
en arbetsplats. Slutsatsen är att ett tillåtande och öppet arbetsklimat, såsom kreativa 
diskussioner och kvalificerat, tryggt ledarskap motverkar uppkomst av mobbning på 
arbetsplatsen.  
  Det som skulle vara intressant för framtida forskning inom detta område är att 
göra en större kvalitativ studie där man tar hänsyn till det komplexa sammanhang, i vilket 
mobbningen äger rum. Är vissa arbetsplatser mer disponerade för mobbning än andra? Skiljer 
sig ledarskapet och arbetsplatskulturen åt beroende på om arbetet bedrivs inom offentlig 
sektor eller i privat regi?  
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Intervjumall                                                                               Bilaga 1
  
   
Inledning: 
 

1. Kan du beskriva dig själv? 
       a.  Hur gammal är du? 
       b   Vad har du för utbildning? 
       c   Kan du beskriva ditt sociala nätverk 
       d   Hur ser din arbetssituation ut just nu? 
 
Mobbning: 
 

2. Beskriv när du blev mobbad första gången. 
3. Vilken sorts mobbning blev du utsatt för? 
4. Vad anser du utlöste mobbningen? 
5. Hur upplevde du mobbningen? 
6. Hur länge blev du mobbad? 
7. Hur reagerade omgivningen på att du blev mobbad? 
8. På vilket sätt upphörde mobbningen? 
9. Vad tror du kunde ha gjorts för att förhindra eller stoppa mobbningen? 

 
 
Arbetsmiljö: 
 

10. Vilken typ av arbetsplats jobbade du på?(Offentlig/privat stor/liten)    
11. Beskriv klimatet på din arbetsplats under mobbningsperioden?  
12. Vem/vilka anser du är ansvarig för att du blev mobbad? 
13. Beskriv din kontakt med arbetskamraterna under mobbningsperioden. 
14. Beskriv hur din chef agerade under mobbningsperioden 

 
Konsekvenser: 
 

15. Berätta hur det kändes att gå till arbetet? 
16. Vilken betydelse hade din familj och dina vänner under mobbningsperioden? 
17. Beskriv hur du mådde fysiskt och psykiskt under mobbningsperioden. 
18. Berätta hur du fick hjälp? (företagshälsovård/fackförbund) 
19. Hur har mobbningen påverkat dig som person? 

 
Avslutning: 
 

20. Hur tyckte du intervjun gick? 
21. Finns det något du vill lägga till? 
22. Har du några frågor? 
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                                             ÄR DU                                           Bilaga 2 
 
 

KVINNA ? 
 

HAR DU ELLER NÅGON I DIN NÄRHET VARIT UTSATT FÖR 
 

TRAKASSERIER 
 

ELLER MOBBNING PÅ ARBETSPLATSEN 
DET SENASTE HALVÅRET? 

 
 

FÖR ATT KALLAS MOBBNING MÅSTE DET FÖREKOMMIT 
FLERTALET GÅNGER ÖVER EN LÄNGRE TIDSPERIOD OCH DEN 
SOM ÄR UTSATT MÅSTE HA HAFT SVÅRIGHETER ATT 
FÖRSVARA SIG 
 
 
VILL DU DELTA I EN SMÅSKALIG STUDIE GENOMFÖRD AV 
2 HÖGSKOLESTUDENTER PÅ HTU:S BETEENDEVETENSKAPLIGA 
PROGRAM?  VI SKULLE VILJA ATT DU STÄLLER UPP PÅ EN 
INTERVJU SOM TAR 1-2 TIMMAR I ANSPRÅK. INGEN 
ERSÄTTNING UTGÅR. 
 
 
 
 
 

KONTAKTA VIA MAIL 
mobbning_arbetsplats@hotmail.com 
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