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Helena Blomberg är verksam som universitets-
adjunkt i sociologi vid Mälardalens högskola sedan 
2001 och vid Örebro universitet sedan 2003. Hennes 
huvudsakliga verksamhetsområde rör metodologiska 
frågeställningar kopplat till den kvalitativa forsknings-
traditionen, främst diskurs- och narrativ analys. Hon 
ingår även i Diskursgruppen vid Stockholms univer-
sitet, en tvärvetenskaplig forskargrupp som arbetar 
med olika diskursanalytiska ansatser. 

 – Du håller på att ta livet av mig! säger Elsa när hon berättar om sina 
erfarenheter som mobbad. Det är Elsas citering av vad hon säger till mob-
baren, i syfte att få mobbningen att upphöra. Det är ett exempel på hur 
en berättare kan dramatisera och återge sin historia i såväl tal som skrift. 
I Mobbning, intriger, offerskap analyseras och diskuteras hur berättare 
retoriskt organiserar sina berättelser för att förmedla vad mobbningen 
har inneburit för dem och hur de själva vill bli uppfattade, men även vad 
de vill åstadkomma med sitt berättande.
 Hur är det då möjligt att skapa sin mobbningsberättelse och presentera 
sig som mobbad? Vilka narrativa resurser och villkor möjliggör ett sådant 
berättande? Diskursen om vuxenmobbning med dess medföljande berät-
telser, associationer, ordval och metaforer kring mobbning, möjliggör 
men begränsar även berättandet. I fokus för studien är hur denna diskurs 
används som en resurs i berättelserna. Och hur förhåller sig berättarna 
till offerskapet som är en utmärkande del av diskursen? I denna studie 
visas hur berättarna (re)producerar, legitimerar, trotsar och nyanserar 
diskursen på olika sätt. 
 Med en närhet till berättarna och en diskursanalytisk ansats levandegörs 
hur berättarna framställer sig i sina identitetsarbeten. Tolv muntliga och 
tolv skriftliga berättelser har analyserats. Med bäring på flera områden 
bidrar studien med nya infallsvinklar på hur mobbning kan studeras och 
vilken betydelse berättelser har för individers identitetsskapande. Med 
influenser och analytiska begrepp från närliggande forskningstraditioner 
utvecklas även en narrativ ansats som tydliggör hur individers identitets-
arbeten kan studeras i berättelser.
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