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Abstract 
 
Helena Blomberg (2010): Mobbning, intriger, offerskap – att tala om sig 
själv som mobbad i arbetslivet. Örebro Studies in Sociology 13, 288 pp. 
 
This thesis is a study of bullying narratives, mainly co-produced in a process 
of ongoing interaction. The focus is on how narrators rhetorically organize 
their storytelling and identity work by using discursive resources. The em-
pirical material consists of 12 interviews with, and 12 written stories by 
people who have been exposed to workplace bullying plus information 
from three websites about bullying, and previous research.  

The overarching aim of the study is to identify how a bullying discourse 
is produced, reproduced, challenged and negotiated in bullied persons’ narra-
tives. Specific aims are to determine how bullying is portrayed publicly, 
how narrators with experience of being bullied build their stories, how the 
narratives stand in relation to victimization, what makes it possible to talk 
about vulnerability and what are its limits, and finally to develop a narrative 
approach. 

Theoretically and methodologically, the study has its basis in narrative 
analysis, discursive psychology, conversation analysis, and metaphor analy-
sis. The study shows how the narrators categorize themselves as active, com-
petent, and consensus seeking. They resist being victimized, but by their use 
of the interpretative repertoire and a standard story of bullying, they never-
theless become indirectly victimized. What’s at stake, in the narratives, is 
the question of guilt, which they rhetorically evade by the use of different 
metaphors. These metaphors depict bullying as a mystery, a lifelong source 
of suffering, a transformation, a learning experience, a battle, a contagious 
virus, and a trap. The narrators are constrained by the narrative conditions, 
the interpretative repertoire, standard story, and narrative form and content 
– a story of good and evil when creating their own story. The narrative 
conditions at the same time set the limit for expressing oneself in the identi-
ty work. This also means we are part of the production and reproduction 
of the bullying discourse when I, as a researcher, and the narrators use the 
repertoire and the standard story in mutual understanding. 

Keywords: narrative analysis, discursive psychology, metaphor analysis, 
interpretative repertoire, rhetorical resources, victimization, workplace 
bullying, identity work.  
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FÖRORD 
Mobbningsberättelser är något som ni kommer att ta del av i denna av-
handling. Avhandlingsarbetet i sig kan beskrivas som en berättelse, där olika 
karaktärer har haft betydelse för händelseförloppet. Att skriva en avhand-
ling kan på så vis ses som en kollektiv process, snarare än en persons verk. 
Jag tar dock på mig ansvaret för allt som slutligen står skrivet i denna bok.  

De viktigaste karaktärerna i min berättelse är de personer som skriftligt 
och muntligt har bidragit med sina erfarenheter av att ha varit utsatta för 
mobbning på sin arbetsplats. Utan er hade det inte varit möjligt att synliggöra 
mobbning och hur man kan tala om det. Ett stort tack! 

Ett annat tack vill jag rikta till Björn Eriksson, som erbjöd mig att delta i 
forskningsprojektet om vuxenmobbning och inledningsvis ansvarade för 
handledarskapet. Du utgjorde startskottet till mitt intresse för mobbnings-
forskning! 

Mats Börjesson är en av mina inspirationskällor till skrivandet och till 
det narrativa perspektivet. Du har med en skarp intellektuell blick visat 
vägen och givit mig stöd och råd i såväl uppgång som motgång. Det är myck-
et din förtjänst att jag lyckats driva och ro detta avhandlingsprojekt i land. 
Du är helt fantastisk som handledare, kollega och vän. Jag är dig evigt tack-
sam. 

Andra handledare under processens gång har varit Mikael Carleheden 
och Rolf Lidskog. Mikael har bidragit med betydelsefulla kommentarer 
kring upplägg och innehåll. Rolf, som med sin noggrannhet och blick för 
akademiskt hantverk ur fler olika vetenskapliga perspektiv, har varit ett 
stort stöd i slutet av avhandlingsarbetet. Tack till er båda! Tack också 
Sandra Torres för ditt stöd. Odd Lindberg, tack för att du såg till att jag 
kom iväg till Montreal 2008 för att presentera avhandlingsprojektet. 

Ett särskilt tack går till Sigtuna Stiftelsen samt Harald och Louise Ek-
mans forskningsstiftelse, som gav mig ett forskarstipendium bestående av 
en veckas vistelse i deras vackra och inspirerande miljö, som möjliggjorde en 
hel del skrivande i avhandlingens slutfas. Jag vill också tacka Hector Pérez 
Prieto, som vid slutseminariet gav viktiga synpunkter för ett fortsatt skri-
vande. 

Arbetet med avhandlingen har skett i två olika forskningsmiljöer, vid so-
ciologen i Örebro och vid samhällsvetenskapliga avdelningen på Mälarda-
lens Högskola. Det högre seminariet i Örebro har varit ett forum för olika 
sociologiska diskussioner, som har bidragit till att tydliggöra mitt veten-
skapliga perspektiv. Tack alla sociologer! Diskursseminariet vid Mälardalens 
Högskola har på andra sätt utvecklat mitt perspektiv och analytiska för-
måga. Tack alla deltagare vid DA-seminariet! Ett speciellt tack vill jag rikta 
till den dåvarande diskursgruppen, kärnan för DA-seminariet, Mats Börjes-



son, Thomas Wahl, Sara Erlandsson, Anita Nordzell, Jonas Stier, Andreas 
Ryve och Håkan Landqvist för er läsning och granskning av mitt manus 
under 2009. Ett tack går också till min chef Pia Lindberg, för att ha under-
lättat de praktiska detaljerna vid avhandlingsarbetet – ett rum på Mälarda-
lens högskola och en bärbar dator…. 

Till kollegorna på Mälardalens högskola, tack för konstruktiva samtal 
och trevliga lunch och fikastunder! 

Doktorandseminariet i Örebro har också haft stor betydelse för mitt av-
handlingsprojekt. Tack Jenny Ahlberg, Jenny Gustafsson, Louise Svensson, 
Irja Holtter, Anders Petersen, Jofen Kihlström, Marie Öhman, David Red-
malm, Monica Johansson, Karin Gustafsson, Maja Lilja, Susanna Larsson, 
Melker Labory, Jan-Magnus Jansson, Martin Alm och Susanna Lundberg 
för era värdefulla och konstruktiva synpunkter samt för ert stöd. 

Och så finns det speciella doktorandkollegor och vänner, som har varit 
helt ovärderliga! Louise Svensson är en av dem, utan vår vänskap, våra 
erfarenheter av gemensamma intervjuer och våra diskussioner om dokto-
randlivet och livet i stort hade jag förmodligen inte blivit klar. Du har med 
din ödmjukhet och lyhördhet kommit med stöd och råd när arbetet har 
kört fast och kommit med glada tillrop när det har rullat på bra. Sara Er-
landsson är en annan av de speciella, du har med en analytisk blick bidra-
git till betydelsefulla diskussioner och öppenhjärtligt delat med dig av dina 
doktoranderfarenheter och märkliga drömmar. En annan speciell vän och 
kollega är Annica Engström, du har bidragit till givande diskussioner kring 
analytiska spörsmål och om stort och smått i livet, samt korrekturläst manu-
set. Irja Holtter, tillhör också skaran av de speciella, som hela tiden har 
trott på mig och har bidragit med en sista läsning av manuset. Sist ut i 
skaran är Marie Nelson, som också kan tillskrivas ytterligare två kategori-
er – nämligen som granne och barndomsvän. Du är alltid glad och tar dig 
tid att diskutera allt från föräldraskap till analytiska och grammatiska 
frågor. Tack till er alla! 

Mina föräldrar har lyssnat intresserat och visat sitt varma stöd för mitt 
avhandlingsarbete på olika sätt. Tack för ert stöd och er uppmuntran! Tack 
släkt och vänner, för ert intresse, era frågor och era hejarrop. 

Mitt allra största och varmaste tack går till min livskamrat Benny och 
vår dotter Sanna. Ni har varit med på denna, ibland, något gungiga och 
svårnavigerade resa. Ni är en viktig påminnelse om att livet är mer än av-
handlingsarbete. Tack för att ni finns! 

 
Helena Blomberg 
Västerås Hösten 2010 
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KAPITEL I. 

1. Introduktion 

Inledning 
– Du kan aldrig gissa vad jag var med om i helgen! – Nej, vad då? Berätta! 
Dessa igenkännande repliker har vi alla använt för att göra en poäng av att 
vi har något spännande, förvånansvärt eller roligt att berätta. Att återbe-
rätta händelser man har upplevt är något vi ständigt gör till vardags. Själva 
berättandet av olika upplevelser, händelser och känslor är viktigt för oss. 
Det verkar finnas ett behov av att få prata av sig. Det är så viktigt att en 
del av oss bloggar om våra liv eller författar böcker om den egna barn-
domsuppväxten och hur det har påverkat vägval i livet. Det säger något 
om oss själva som individer, men också om den kulturella och sociala kon-
texten: att vi lever i ett pratsamhälle.  

Ett pratsamhälle är den beskrivning språkforskaren Cameron ger av vårt 
samhälle. Hon menar att det har skett förändring under de senaste 50 åren 
som betonar vikten av att vara bra på kommunikation både privat och i 
arbetslivet.1 Det märks bland annat i jobbannonser som lyfter fram social 
kompetens och förmågan att samarbeta som viktiga inslag hos den arbets-
sökande. När det gäller privatlivet, finns det olika självhjälpsböcker, kurser 
och så vidare för att ha möjlighet att utveckla och förbättra sin kommuni-
kationsförmåga i relationer. Cameron talar i sammanhanget om det tera-
peutiska tänkandet som, i en freudiansk anda, har influerat vårt sätt att 
prata och prata om oss själva i olika berättelser. Själva sökandet efter att 
förbättra kommunikationsförmågan språkligt och skriftligt kan vara ett 
resultat av en psykologiseringsprocess. Det finns även en association mel-
lan att vara en god kommunikatör och att vara en god människa, som i sig 
är en tradition som sträcker sig tillbaka till Aristoteles tid.2

Giddens tar i likhet med Cameron avstamp i behandlingskulturen och 
självhjälpsrörelsen i beskrivningen av självet i det senmoderna samhället. 
Självet i det senmoderna samhället ska förstås som ett reflexivt projekt, vil-
ket individen själv ansvarar för. I självets reflexiva projekt ägnar sig indivi-
den åt ett kontinuerligt utvärderande, utforskande och förbättrande av 

 En sådan asso-
ciation för tankarna till att berättandet och pratandet i själva verket kan 
handla om att vi vill visa vilka är. Det är genom berättelser vi kan berätta 
om våra liv, bli bekräftade och socialt accepterade i den kontext vi befinner 
oss i.  

                                                      
1 Cameron, Deborah. (2000). Good to talk? London: Sage, s. 31-32, 38. 
2 Cameron (2000:38, 31). 
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självet. Berättelsen som individen skapar om sig själv är en förutsättning 
för självets reflexiva projekt, där en biografisk kontinuitet möjliggör ett 
reflexivt tänkande och uppfattning kring den egna identiteten.3

Det är alltså bland annat genom berättandet och berättelsen som vi kan 
konstruera identiteter av oss själva inför andra, men även inför oss själva. 
Det är ett identitetsarbete som sker i berättandet, men vi söker även andra 
vägar till att bekräfta vilka vi är. Vi har väl alla åtminstone sneglat eller till 
och med fyllt i kvällstidningens ”Testa dig själv lista”, allt från ”sådan är 
du som kärlekspartner” till ”vilken irriterande eller besvärlig typ du i olika 
grad kan vara”. Förutom behovet av att prata av sig, finns det ett behov av 
att söka efter vem man är och hur man kan tänkas bli uppfattad av andra. 

 

Apropå besvärlig, så kan man läsa följande annonsering i Aftonbladet 
om en föreläsning av skådespelaren och mångsysslaren Alling samt av psy-
kologen och konfliktkonsulten Lindén4: ”Besvärliga människor, varför är 
vissa människor så svåra att tas med?” Föreläsarna utlovar, förutom att 
inspirera hela personalgruppen, även att ge praktiska råd. Det finns enligt 
föreläsarna en problematik kring besvärliga människor och de ämnar pre-
sentera någon form av lösning eller förslag till hur dessa besvärliga männi-
skor kan hanteras. Vilka är då dessa besvärliga människor? Uppenbarligen 
finns de, eftersom det arrangeras föreläsningar och skrivs böcker om kate-
gorin besvärliga människor. Ett axplock ur sådan litteratur ger en före-
ställning om vilka som kan kategoriseras som besvärliga människor och det 
är bland annat personer som inte passar in i sammanhanget, är allmänt 
otrevliga, aggressiva, kalla, fientliga eller oförstående.5

                                                      
3 Giddens, Anthony. (1991/1997). Modernitet och självidentitet. Självet och sam-
hället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos, s. 68-69, 94-96, 214. 

  Kategorin besvärli-
ga människor förknippas alltså med olika negativa egenskaper som gör det 
trögt att kommunicera eller nå konsensus i interaktioner. Det finns socialt 
accepterade berättelser om dessa besvärliga människor i vår samhällskon-
text. Sådana berättelser, om besvärliga människor, kan bestå av en oförstå-
ende svärmor, en aggressiv granne, en oförstående chef eller en samarbets-
ovillig arbetskollega, som var och en förstås utifrån sin specifika kontext 
mellan berättare och lyssnare. Det är inte konstigt att talet, eller berättel-
ser, om besvärliga människor återfinns inom vår tids samhälle när det läggs 

4 Alling, Morgan & Lindén, Lennart. (2007). Arbetsliv i förändring. Besvärliga 
människor. Aftonbladet, 2007-09-26. 
5 Se bland annat Markham, Ursula. (2000). Konsten att samarbeta med besvärliga 
människor. Stockholm: Egmont Richters förlag AB; Rosenberg, Tiina. (2004). 
Besvärliga människor: kommunikation till varje pris! : teatersamtal med Suzanne 
Osten. Stockholm: Atlas.  
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stor vikt vid att kunna kommunicera. Det kan bero på att vi mer eller 
mindre sätter likhetstecken mellan att vara en god människa och en duktig 
kommunikatör. Det i sig föder berättelser om dessa besvärliga människor 
som tycks sakna det grundläggande: att kunna kommunicera och nå en 
slags ömsesidig förståelse i samtalet.  

Berättelser som handlar om en oförstående chef eller en samarbetsovillig 
arbetskollega kan, beroende av sitt sammanhang, glida över i andra berät-
telsevarianter. Jag åsyftar här varianter som whistle blowing eller mobb-
ning. I sådana varianter av berättelser finns det besvärliga människor, men 
gränsen är hårfin gällande vem som egentligen är den besvärliga typen: den 
som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen, den som blir utsatt 
för mobbning eller den som utsätter andra människor för oetiska och krän-
kande handlingar.  

I den här avhandlingen studeras vuxnas berättelser om erfarenheterna av 
att ha varit utsatt för mobbning på arbetsplatsen. Skälet till det är att det 
finns en relativt stark uppfattning om hur man till vardags talar om den 
mobbade: som speciell, avvikande på något sätt, besvärlig eller som någon 
som inte passar in. Det vill säga att den mobbade skulle bryta mot eller 
avvika från normen på arbetsplatsen. Det är i sig ett resonemang som kan 
skapa legitimitet för hur kollegor tar sig rätten att använda mobbning för 
att bli av med en kollega. Att tala om vuxna mobbade personer som speci-
ella eller som de som utgör problemet på arbetsplatsen, är något jag har 
mött när jag har talat om mitt avhandlingsprojekt i olika sammanhang. 
Intresset i avhandlingen är därför att studera hur mobbade personer själva 
talar om och begreppsliggör sina mobbningserfarenheter i berättelser. Det 
är genom berättandet som de kan skapa och förmedla en presentation av 
sig själva. Avhandlingen driver ytterligare ett spår: att metodologiskt bidra 
med en narrativ ansats som har sitt ursprung i flera närliggande forsknings-
traditioner.  

Låt oss gå vidare och se vad som tas upp i två skriftliga mobbningsberät-
telser. I en berättelse av en kvinna6

Jag blev till och med ifrågasatt inför folk som kom upp till 
museet med föremål vilka då givetvis tyckte att jag var en 
besvärlig person. (…) Jag försökte med jämna mellanrum få 
chefen att göra något men hon blev allt mer avig. Efter ett fö-
remålsmöte sa hon till mig: "att jag skulle kunna slå dig på 
käften!". Hon tyckte för övrigt att jag bara såg allting i "svart 

, som jobbade på ett museum, går det 
att läsa följande: 

                                                      
6 Skriftlig berättelse hämtad från den första webbsidan om mobbning som folkhäl-
soproblem: http://web.telia.com/~u85507520/ 2006-03-15. 

http://web.telia.com/~u85507520/�
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eller vitt" eller så tyckte hon att jag "var så dramatisk". Dessa 
tongångar hörde jag också från mina arbetskamrater som 
tyckte att jag skulle "ställa in mig i ledet" eller så fick jag väl 
"byta galoscherna", alltså byta jobb. Jag utsattes för hot och 
utpressning av olika slag. Jag blev förolämpad både enskilt 
och publikt.  

I denna skriftliga berättelse är det den mobbade som är den besvärliga 
typen. I ovanstående utdrag av berättelsen, i första meningen, kan man 
urskilja att den mobbade talar om sig själv som en besvärlig person i rela-
tion till hur andra kollegor och museibesökare uppfattar henne. Berätta-
rens återgivning av chefens och kollegornas uttalanden: ”jag skulle kunna 
slå dig på käften”, ”ställa in sig i ledet”, ”byta galoscherna” ger en bild av 
hur besvärlig hon anses vara. Dessa uttalanden i berättelsen skapar inte 
bara en bild av hur en besvärlig person kan bli behandlad på en arbets-
plats, utan även hur en mobbad person kan stå ensam mot alla kollegor. 
Det handlar om att som besvärlig person och i det här fallet, en mobbad 
person, bli utelämnad och förvisad om hon inte rättar in sig i ledet och 
accepterar kollegornas spelregler och blir en av dem. Upplevelsen av att bli 
helt utelämnad och förvisad skriver Gauffin om i sin bok Dömda, brända 
och glömda (2006). Hon beskriver ingående sina erfarenheter som utsatt 
och syftet med hennes bok är att ge en röst åt långtidssjukskrivna och per-
soner som blivit kränkta på sin arbetsplats. 

Vi tycker att vi kommit långt och ändå bränner vi fortfarande 
häxbålen, dock utan att tända på. Avundsjuka, rädsla och 
den goda mobben står tyst och tittar på, allt för lika dåtidens 
flammor bränns det ännu för den man eller kvinna som står 
där. Utelämnad utan möjlighet till upprättelse eller rättegång 
står man där ensam mot chefen. Vart tog de vägen som bad 
mig att säga ifrån? Vart sprang de? Själv blev den utsatte 
förvisad, under häxprocessernas tidevarv från socknen, i dag 
från arbetsplatsen, likheten finns (…)7

I citatet ovan illustrerar Gauffin en utsatthet i häxprocessen som idag går 
igen i en mobbningsprocess. Det som är Gauffins främsta poäng med den-
na jämförelse är att fenomenet tycks ha förekommit i andra skepnader och 
med annat begreppsligt namn under historiens gång. Det är ett fenomen 
som handlar om utsatthet och att bli förvisad från ett socialt sammanhang, 
där avsaknad av en upprättelse, ger en föreställning om att den utsatta inte 
har fått göra sin röst hörd eller att ingen har tagit någon notis om den ut-

 

                                                      
7 Gauffin, Ann-Sofi. (2006). Dömda, brända och glömda. Visby: Books-on-Demand, 
s. 79. 
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sattas röst. Det är alltså inget nytt fenomen enligt Gauffin, men när sätts 
utsattheten och förvisningen i relation till begreppet mobbning eller vad 
gör berättelsen om mobbning och kategorin mobbad möjlig i vår tid?  

När fenomen, men även händelser, objekt, och känslor, ska kategorise-
ras handlar det bland annat om att presentera en beskrivning av fenomenet 
som någonting. Antingen som något bra eller dåligt eller som någonting 
stressigt, alternativt mindre stressigt8. Det vill säga att fenomenet kan pre-
senteras utifrån sina olika kvaliteter, men också ställas i relation till dess 
motsats. Det är bland annat när man kan ringa in vad ett fenomen inte är 
som det blir möjligt att urskilja vad det faktiskt är, genom att studera vad 
som är frånvarande i fenomenet.9 Utifrån de korta beskrivningarna av 
mobbade själva i ovanstående berättelsesekvenser kan man förvissa sig om 
att mobbning inte innehåller kvaliteter som godhet, respekt och social ge-
menskap för den mobbade. Det handlar snarare om respektlöshet och soci-
al isolering. Förutom att presentera ett fenomen som någonting, behövs det 
även en trovärdig lansering av kategorin. Det är inte så att kategoriseringar 
eller utsagor genast eller alltid får genomslagskraft som sanna, riktiga eller 
osanna versioner. Det som bland annat gör beskrivningar av kategorier 
trovärdiga och socialt accepterade är om de framstår som fakta och som 
om de verkligen existerar. Med andra ord, att beskrivningen är retoriskt 
organiserad så att den ger en bild av att vara baserad på fakta. En sådan 
retorisk organisering kan vara att beskrivningen baserar sig på uttalanden 
som ”fakta visar på att”, ”forskning inom ämnet säger att”, ”många män-
niskor har iakttagit att”, ”fler kvinnor än män anser att”, det vill säga utta-
landen som tycks vara neutrala eller gör anspråk på trovärdighet då bland 
annat forskare påstår något eller att en berättare uppger att fler personer 
har iakttagit eller upplevt en och samma sak.10

Hur ser det då ut gällande mobbningsbegreppets lansering? Om vi går 
till en historieskrivning som har gjorts av en del forskare

 

11

                                                      
8 Potter, Jonathan. (1996). Representing Reality: Discourse, Rhetoric and Social 
Construction. London: Sage, s. 111. 

 och som har 

9 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva. (2008). Strultjejer, arbetssökande och samar-
betsvilliga. Kategoriseringar och samhällsmoral i socialt arbete. Stockholm: Liber, 
s. 42. 
10 Potter (1996:112 -ff). 
11 Märk väl att jag själv använder retoriken kring trovärdighet och övertygelse i 
historieskrivningen kring mobbning. Forskare jag refererar är: Agevall, Ola. (2004). 
The production of meaning in bulling relationships. Paper for The Society for the 
Study of Social Problems. 54th Annual Meeting. August 13-15; Larsson, Anna. 
(2008a). ”Mobbningsbegreppets uppkomst och förhistoria. En begreppshistorisk 
analys.” Pedagogisk Forskning i Sverige, 13(1), 19-36. 
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kommit att bli en accepterad beskrivning i forskningssammanhang, beto-
nas läkaren Heinemann som en viktig person i lanseringen av begreppet. 
Heinemann är den person som anses vara först med att tala och skriva om 
begreppet mobbning i Sverige. Första gången han nämner och diskuterar 
mobbning, är i en debattartikel i tidskriften Liberal Debatt, från 1969, där 
han behandlar apartheidfenomenet och vad han i artikeln kallar mobb-
ningsbeteendet. Han beskriver hur hans adoptivson dagligen utsätts för ut-
frysningar och andra former av gruppvåld. Heinemann utesluter inte rasis-
tiska aspekter kring detta gruppvåld, men relaterar främst fenomenet till 
det engelska ordet mobbing. I sin teoretiska förklaring av uppkomsten av 
mobbning hämtar han inspiration från Lorenz forskning kring djurs bete-
ende. Heinemann ser en koppling mellan fåglars aggressiva gruppbeteende 
som reflexmässigt uppstår i en flock och människans beteende vid lynch-
mobbning. Ett aggressivt gruppbeteende hos fåglar syftar till att gå på en 
artfrände för att bevara den egna arten, vilket människans våldshandlingar 
också till viss del handlar om.12

Jag ville lansera ett nytt ord för ett begrepp som vi oftast ignorerar: grup-
pens gemensamma aggressivitet mot någon eller några som provocerar den 
eller drar på sig dess ilska. Ett neutralt engelskt uttryck stod till buds: ordet 
mobbing. Den försvenskade formen blev mobbning. (…) Mobbning har 
större bredd och täcker in hela skalan från ett mer godartat småretande till 
en aggressiv massattack.

 Han skriver några år senare:  

13

Det som kan ha möjliggjort Heinemanns lansering av begreppet mobbning 
är en samhällskontext som är öppen och mottaglig för en sådan diskussion. 
En annan viktig del är att han i egenskap av läkare uttalar sig om mobb-
ning som ett gruppbeteende av aggressivitet hos människor. Att vara läkare 
är att tillhöra en kategori som inger legitimitet och tyngd, då han som lä-
kare är trovärdig och berättigad att kunna föra ett sådant resonemang. 
Han stödjer även sitt resonemang om det djuriska gruppbeteendet hos 
människan med en hänvisning till Lorenz.

 

14

                                                      
12 Heinemann, Peter-Paul. (1969). ”Apartheid”, Liberal Debatt, s. 9-11. 

 Heinemann innehar ytterligare 
en position som skapar trovärdighet, nämligen att som förälder få se sitt 

13 Heinemann, Peter-Paul. (1972). Mobbning. Gruppvåld bland barn och vuxna. 
Stockholm: Natur & Kultur, s. 7-9. 
14 Heinemann (1969:9-11). 
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barn bli utsatt för en sådan aggression.15

Det är dock viktigt att poängtera att mobbning som begrepp har kom-
mit att ta störst plats inom vardagligt språk, snarare än inom forskning. 
Det är främst inom skolans värld och bland barn som begreppet mobbning 
fått fäste under slutet av 1960- och början av 1970-talet

 Han är således en trovärdig talare 
som gör faktaanspråk genom att dels vara ett vittne, dels att vara expert på 
hur människor fungerar. Han blir ett språkrör som banar väg för en social 
acceptans av begreppet mobbning. En annan betydelsefull aspekt som Hei-
nemann betonar är att låneordet, mobbing, är ett neutralt begrepp, som 
han försvenskar till mobbning. Det är ett ord han fyller med innebörd. 

16, eftersom det är 
där samhällsdebatten om fenomenet startar17. Agevall menar att när be-
greppet gjort sitt inträde i det vardagliga språket, saknas en tydlig innebörd 
av begreppet vilket har skapat en slags flytande och diffus definition av 
mobbning. Agevall påpekar även “(…) the term was already leading a life 
of its own in the ordinary language”18. Det finns således ett begrepp som 
används i vardagliga samtal för att illustrera olika former av konflikter 
eller bråk. Mobbning har blivit ett slags modeord i Skandinavien för att 
namnge olika negativa eller oetiska handlingar i olika sociala situationer19

Det jag vill poängtera är att det finns en retorisk organisering av talet 
som gör vissa kategoriseringar mer trovärdiga än andra, vilket också kan 
associeras med vad som är socialt accepterbart att tala om i samhället. 

. 
Dessa två aspekter, en diffus definition av begreppet och att det mer eller 
mindre förekommer i tid och otid inom vardagligt språk, innebär att be-
greppet blir problematiskt att använda forskningsmässigt. Definitionen av 
mobbning är omdiskuterad inom mobbningsforskning, vilket diskuteras 
längre fram i avhandlingen.  

                                                      
15 Potter (1996:114) Potter skriver om category entitlement, ett analytiskt begrepp 
som handlar om kategorier som har en legitim grund eller ett berättigat att uttala 
sig om olika aspekter som vederbörande kan göra utifrån sin kategoritillhörighet i 
ett givet sammanhang. För ett annat illustrativt exempel av begreppet category 
entitlement se Börjesson, Mats. (2004). “Lådvinsalkoholism. Kategorier som me-
ningsgivare.” Kulturella perspektiv, 2, 12-24. Begreppet category entitlement 
kommer utvecklas längre fram i texten, se kapitel tre. 
16 Olweus, Dan. (1991). Mobbning i skolan –vad vi vet och vad vi kan göra. Stock-
holm: Liber, s. 1. 
17 För en konstruktionistisk analys av Heinemanns debatt artikel från 1969 se 
artikeln av Larsson, Anna. (2008b). ”Mobbning: ett socialt problem i tiden.” I 
Claesson, Pipping, Git. (Red). Texter till Thomas. Festskrift till Thomas Kihlberg 
april 2008, s. 94-109. Göteborg: Livréna. 
18 Agevall (2004:2). 
19 Olweus (1991:4). 
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Samtidigt bör det också framhållas att det inte finns något språk som är 
befriat från retorik. Det är snarare så att retorik här betraktas som känne-
tecknande för hur individer interagerar och når samförstånd, med andra 
ord är retorik en del av vardagsspråket.20 Vad som är gångbart att tala om, 
vilka berättelser om livet och vilka kategorier som görs möjliga är bundet 
till vår historiska och sociala kontext. Det vill säga att kategorier skapas 
genom olika tillgängliga diskurser och berättelser som cirkulerar inom en 
kultur.21

Ett illustrativt exempel är Hepworths studie om den sociala konstruk-
tionen av anorexia nervosa: hur självsvältande kvinnor betraktades som 
helgon i en tidsperiod där religionen hade tolkningsföreträde om verklighe-
tens beskaffenhet. Senare, under slutet av 1800-talet, i och med vetenska-
pens framväxt och sekulariseringen, kom vetenskapen att positionera sig 
mot kristendomens förklaring av fenomenet självsvält. Inom medicinen 
betraktades självsvält som ett medicinskt problem, med andra ord en sjuk-
dom, som fick namnet anorexia nervosa. Sjukdomen drabbade främst kvin-
nor, vilket innebar att kategorin anorexia nervosa kom att förknippas med 
kvinnliga, men också individualistiska kännetecken. Kategorin anorexia 
nervosa kom således att bli tillgänglig för kvinnor att identifiera sig med.

 Det är viktigt att betona att kategorier och de verklighetsuppfatt-
ningar som omsluter kategorierna skapas och legitimeras i interaktion mel-
lan olika parter under en tidsperiod. Det kan dels handla om en interaktion 
på en samhällelig nivå, där parter kan positionera sig mot eller med andra 
parters ställningstaganden av något fenomen, dels om parter i en tal –
interaktion. Det handlar alltså om parter i olika sociala praktiker som rör 
sig på olika nivåer och inom en historisk, social och kulturell dimension.  

22

Om Heinemanns lansering av mobbningsbegreppet bland barn är början 
till en diskurs om mobbning, när blir då kategorin mobbad tillgänglig även 

 
Det är genom olika diskurser som kategorier skapas, legitimeras och re-
produceras över tid, men vad som förknippas med kategorin kan också 
förhandlas och förnyas. Diskurser både möjliggör och begränsar vilka ka-
tegorier som är tillgängliga för människor att kategorisera andra eller till-
skriva sig själva en kategoritillhörighet.  

                                                      
20 Potter (1996:106). Se även Billig, Michael. (1996). Arguing and thinking. A 
rhetorical approach to social psychology. Cambridge: University Press.  
21 Davies, Bronwyn & Harre, Rom. (2006). “Positioning: The Discursive Produc-
tion of Selves.” In Wetherell, Margaret., Taylor, Stephanie & Yates, J. Simeon. 
(Red). Discourse Theory and Practice. A reader. London: Sage, s. 262; Potter, Jona-
than & Wetherell, Margret. (1992). Mapping the language of racism. Discourse 
and the legitimation of exploitation. New York: Columbia University Press, s. 78. 
22 Hepworth, Julie. (1999). The social construction of anorexia nervosa. London: 
Sage. 
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för vuxna? En möjlig eller tänkbar förklaring till det kan sökas i filosofen 
Hackings resonemang om hur vissa fenomen blir en bestämd kategori i och 
med att de först betraktas som ett socialt problem och därefter blir föremål 
för forskning23. Vad är då ett socialt problem och vad kvalificeras som ett 
socialt problem? Sociologen Lindgren menar att stora delar av den sociolo-
giska teoribildningen kring sociala problem handlar om att lyfta fram pro-
blematiska egenskaper som förknippas med det aktuella problemet. Pro-
blematiska egenskaper är essenser som tillskrivs olika fenomen, situationer 
och förhållanden, vilka ofta beskrivs i termer av hotfullhet och risktagan-
de. Ofta gestaltas dessa problematiska egenskaper utifrån den kvantitativa 
forskningstraditionen som belyser vilken spridning eller hur omfattande det 
sociala problemet är, utifrån starka uttryck som ”farlig”, ”viktig” eller 
”skadlig”. Sådana uttryck och kvantitativa formuleringar skapar en upp-
fattning om att det råder en slags konsensus angående det aktuella sociala 
problemet: att fenomenet förekommer och att det är förknippat med en 
allmän fara.24 Ett exempel på socialt problem, som har uppmärksammats i 
mediasammanhang under 2000-talet, är vilka konsekvenser datorspelande 
för med sig. Det kan föra med sig ett spelberoende som hindrar den spe-
lande att behålla sina nära relationer, och/eller kan innebära en ekonomisk 
skuldsättning om det satsas pengar i spelandet, vilket i sig är ångestska-
pande25. Då ett sådant socialt problem uppmärksammas och blir studieob-
jekt för forskning, konstitueras kategorierna spelberoende eller spelmiss-
brukare som tillgängliga kategorier att identifiera sig med eller mot. Hack-
ing menar att när vi har ett namn på ett fenomen får vi uppfattningen av 
att det finns en sådan bestämd person, att det finns sådana människor i vår 
omgivning.26

Lindgren poängterar att man kan se sociala problem som en följd av oli-
ka gruppers eller enskilda individers ihärdiga sätt att i olika sammanhang 

 Eller uttryckt annorlunda: när vi har ett namn på ett fenomen 
hittar vi också människor som stämmer in på kategorin. Det innebär att 
det finns en växelverkan mellan hur vi interagerar och vilka kategorier som 
är språkligt tillgängliga. 

                                                      
23 Hacking, Ian. (2000). Social konstruktion av vad? Stockholm: Thales, s. 43-44. 
24 Lindgren, Sven-Åke. (1993). Den hotfulla njutningen. Att etablera drogbruk som 
samhällsproblem 1890-1970. Stockholm: Symposion Graduale, s. 40. 
25 Vid en googling på kategorin spelmissbrukare, fick jag 54 700 träffar, där det 
förekommer artiklar, råd, stöd, forum och så vidare. För en sociologisk diskussion 
kring missbruk se Kihlström, Jofen. (2007). Böjelser och begär: En kritik av bero-
endebegreppet. Akademisk avhandling. Örebro Studies in Sociology nr 8. Örebro: 
Örebro Universitet. 
26 Hacking (2000:44). 
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och forum driva sin uppfattning om ett fenomen. Det är genom att ut-
trycka sitt missnöje och framföra sina klagomål gällande det aktuella fe-
nomenet, som de kan göra anspråk på hur det som socialt problem behö-
ver åtgärdas. Det gäller, enligt Lindgren, att sådana anspråk offentliggörs 
och formuleras som skadliga eller oönskade missförhållanden. En strategi 
för detta är att få gehör för sin sak i offentliga och politiska sammanhang 
genom att påvisa hur personliga bekymmer kan bli allmänna problem. Som 
exempel nämner han samhällsekonomiska kostnader och faran av att fe-
nomenet kan drabba vem som helst. Ett erkännande av gruppers och indi-
viders anspråksgörande skapar inte bara legitimitet för gruppen utan även 
för det aktuella sociala problemet. Det kan vara ett erkännande i form av 
att politiker ger förslag på reformer och ett etablerande eller inrättande av 
olika myndighetsinstanser med inriktning på att arbeta med olika lösning-
ar. I exemplet ovan med spelmissbrukaren kan man se ett sådant erkän-
nande i och med riksdagens motion om att skriva in spelmissbrukare inom 
socialtjänstlagen och att jämställa spelmissbruk med andra former av miss-
bruk som alkohol och narkotika.27

Hur ser det då ut gällande mobbning som ett socialt problem? Vilket er-
kännande och skapande av legitimitet återfinns inom mobbningsproblema-
tiken? I likhet med fallet med spelmissbrukaren återfinns diskussionen om 
mobbning bland vuxna i offentliga sammanhang; exempelvis i fackliga 
tidskrifter och senare även i dagspress, från 1995

  

28. Begreppet vuxenmobb-
ning introducerades av pionjären och den psykologiskt inriktade forskaren 
Leymann år 198629

                                                      
27

, han kom också att bli en inspirationskälla för interna-
tionella forskare att intressera sig för fenomenet. Det är viktigt att betona 
att uppmärksamheten kring mobbning bland vuxna på sätt och vis kom-
mer både från forskning och från grupper eller enskilda personer, som lyfter 
fram mobbning som ett socialt problem. Leymann skriver om sin forskning 
och ordet mobbning på sin hemsida. Han valde att använda ordet mobb-
ning från forskningstraditionen kring barns mobbning när han 1981 upp-
täckte att exakt samma fenomen fanns bland vuxna på deras arbetsplat-

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08
&bet=So518 2008-09-08, Motion 2007/08: So518 Socialtjänstlagen och spelmissbruk. 
28 Se förekomsten av mobbning som begrepp inom olika tidningar från olika år 
mellan 1965-2004 i Språkbanken; http://spraakbanken.gu.se/ Vuxenmobbning nämns 
första gången 1995, dessförinnan handlar det mobbning bland barn, men vuxen-
mobbning förekommer mer frekvent i pressen under 2000-talet. I skrivande stund 
(2010), har Maciej Zarembas uppmärksammat vuxenmobbning i en artikelserie i 
Dagens Nyheter 2010-05-30; ”Mobbarna och rättvisan”.  
29 Leymann, Heinz. (1986). Vuxenmobbning. Om psykiskt våld i arbetslivet. Lund: 
Studentlitteratur. 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=So518�
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=So518�
http://spraakbanken.gu.se/�


 HELENA BLOMBERG Mobbning, intriger, offerskap I 19 
 

ser.30 Detta kan jämföras med hur förståelse för fobi som begrepp har ut-
vecklas över tid. Fobi som diagnos har spritts och exporterats till andra 
områden, gällande exempelvis såväl spindelfobi som hissfobi.31

Om vi återgår till fallet med spelmissbrukaren, som kanske ligger oss 
närmare i tiden som en relativt sett nyare kategori än kategorin mobbad, 
konstituerades det alltså ett namn eller en kategori för vuxna individer att 
identifiera sig med eller ta avstånd från under den ovan nämnda tidsperio-
den och framåt.  

 Leymann 
var först med att importera grundtanken om mobbning från Heinemann 
och andras forskning om barnmobbning till det fenomen han beskriver: 
vuxenmobbning. En annan variant som utvecklats är nätmobbning. Mobb-
ningsbegreppet används således i många sammanhang och med olika fo-
kus. I denna avhandling studeras enbart vuxenmobbning. Här betonas inte 
de organisatoriska förutsättningarna för mobbningens förekomst, utan själva 
organisationen/arbetsplatsen blir här endast relevant i den utsträckning som 
berättarna själva tar upp den i sitt berättande. Fokus är hur mobbade per-
soner kan skapa och förmedla en presentation av sig själva samt hur de be-
greppsliggör sina erfarenheter.  

I och med nationell forskning och arbetsmiljöverkets föreskrift om krän-
kande särbehandling som kom 1993, fick vuxenmobbning legitimitet som 
ett socialt problem. Ett problem som lanseras med problematiska egenska-
per med inslag som: missförhållande på arbetsplatsen som skapar ohälsa, 
långtidssjukskrivning vilket är kostsamt för den enskilde individen men 
även innebär stora samhälleliga kostnader, samt oetiska och omoraliska 
handlingar som får den utsatta att tappa tron på sig själv och livet.32 Trots 
att vuxenmobbning betraktas som ett socialt problem idag, finns det fort-
farande ett visst tabu när det gäller att våga ”ta i mobbningsproblemati-
ken” bland aktörer på arbetsplatser, fackföreningar och inom politiska are-
nor33

                                                      
30 

. Jag betraktar de intresseföreningar som verkar för att stoppa mobb-

http://www.leymann.se/svenska/11120s.html 2008-05-20. 
31 Alwood, Carl Martin & Bärmark, Jan. (1996). ”Forskningsproblem i forsk-
ningsprocessen.” VEST, 2(9), 9-31. 
32 AFS 1993:17. Kränkande särbehandling i arbetslivet. Arbetsmiljöverket. Se bland 
annat Strömvirveln. Tidning för anställda och förtroendevalda i Norrköpings 
kommun. Nr 2 april 2006. ”Ensam och utfrusen –tema om mobbning på jobbet”, s 
3-8. 
33 Erfarenheter jag har gjort i samband med att ha undervisat i en uppdragskurs om 
mobbning och konflikter under 2006-2007, där deltagarna utgjordes av fackliga 
företrädare, chefer, representanter från intresseföreningar. 

http://www.leymann.se/svenska/11120s.html�
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ning, vilka bildats under 2005 och 200734

Låt oss för ett ögonblick återgå till Hackings resonemang om kategori-
skapande. Hacking menar att kategorier ständigt reproduceras med en viss 
modifikation, samt att kategorier är en del av verkligheten. Han framhåller 
att det finns en poäng med att betrakta sociala konstruktioner av fenomen 
som en växelverkan mellan kategorier, praxis och hur människor interage-
rar med varandra.

, som en reaktion på att det sak-
nas kunskap om hur problemet ska lösas och hanteras inom arbetsplatser 
och myndighetsinstanser. Dessa intresseföreningar fortsätter att väcka all-
mänhetens intresse och sprida den kunskap de har om mobbning, vilken 
delvis är förankrad i forskning, men viktigast av allt: de lyfter fram de pro-
blematiska egenskaperna som tidigare har lanserats i samband med mobb-
ning och poängterar att mobbning är ett samhällsproblem. Det handlar 
med andra ord om en social mobilisering som sker med hjälp av tillgängli-
ga narrativa resurser.  

35

Knowledge and its material embodiments are at once products of social 
work and constitutive of forms of social life; society cannot function with-
out knowledge any more than knowledge can exist without appropriate so-
cial supports.

 Jag anser också att det finns en poäng med en sådan 
växelverkan då det är ett sätt att, i denna studie, studera hur kunskap om 
mobbning produceras och reproduceras. Istället för att tala om växelspel, 
talar jag om samproduktion för att illustrera dels hur flera olika aktörer 
gör anspråk på att lyfta fram mobbning som ett socialt problem, dels för 
att betona hur vetenskap och dess verksamheter legitimeras. Begreppet sam-
produktion används inom ett växande forskningsfält om vetenskapens och 
teknologins inflytande över exempelvis identiteter eller kategorier inom 
olika sociala praktiker, diskurser, samhälleliga normer och konventioner. 
Själva begreppet indikerar att det förekommer flera parter som kan betrak-
tas som oskiljaktiga i skapandet av hur världen uppfattas och hur veten-
skapens samt teknologins representationer ger vägledning eller förkroppsli-
gar det sociala liv vi lever. Jasanoff skriver:  

36

Jasanoff menar att det också behövs andra parter eller aktörer som legiti-
merar forskningen. En samproduktion handlar alltså om hur vi tillsam-

 

                                                      
34 De intresseföreningar jag åsyftar är Föreningen Stopp och OMM: organisationen 
mot mobbning. 
35 Hacking (2000:46, 47, 49, 50). 
36 Jasanoff, Sheila. (2006). “The idiom of co-production.” In Jasanoff, Sheila. 
(Red). State of Knowledge. The co-production of science and social order. Rout-
ledge: New York, s. 2-3. Det växande forskningsfältet kallas i internationella ter-
mer för The field of science and technology studies, (S&TS).  
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mans förmedlar uppfattningar och berättelser om vad mobbning är; genom 
sättet vi talar, tänker och skriver om fenomenet. Med influenser av Jasa-
noff, ska samproduktion inom denna studie förstås som en ständigt pågå-
ende indirekt eller direkt interaktion mellan olika parter i legitimeringen av 
mobbning som ett socialt problem och vilken kunskap som produceras om 
mobbning. Generellt sett kan de parter som samproducerar kunskap om 
mobbning utgöras av 1) de mobbade själva som berättar sin historia för 
forskare, journalister och/eller via Internet, 2) intresseföreningars verksam-
het via nätet, som ger råd och stöd till mobbade och deras anhöriga, 3) 
forskare som skriver om och presenterar sina forskningsresultat för andra 
forskare inom mobbningsfältet och till det övriga samhället, 4) tjänstemän, 
fackliga företrädare, politiker som tar del av berättelser av personer inne i 
mobbningsproblematiken samt forskningsresultat som i sin tur gör olika 
ställningstaganden i tal och skrift, men också 5) gemene man som läser om 
mobbade personers offerhistorier i tidningar, böcker, via nätet och/eller 
filmatiseringar och genom dessa olika källor får vissa idéer eller uppfatt-
ningar om mobbning och använder sådana uppfattningar om mobbning 
vidare i interaktion med andra, samt 6) media som en egen viktig aktör i 
sammanhanget, som lyfter debatten om mobbning i arbetslivet. Dessa olika 
parter legitimerar inte bara varandras verksamheter och berättelser, utan 
verbaliserar också hur vi kan förhålla oss till och tala kring mobbning. Det 
är diskursen om mobbning som sätter ramar för pågående samtal om 
mobbning, både dess möjligheter och begränsningar. Det handlar även om 
att talet om mobbning ständigt nyproduceras och omförhandlas, vilket gör 
att innehållet i diskursen utmanas och förändras.  

Mitt empiriska material är en del av samproduktionen om mobbning, 
där jag i egenskap av forskare tillsammans med intervjupersonerna sam-
producerar muntliga berättelser37

                                                      
37 Det bör noteras inledningsvis att jag och min kollega Louise Svensson gjort 10 av 
sammanlagt 12 intervjuer tillsammans, men jag har valt att i min skriftliga fram-
ställning betona hur jag ställt vissa frågor; hur jag lagt fokus på min interaktion 
med intervjupersonen. 

. En annan viktig röst är den som hörs i 
de skriftliga berättelser som också ingår i min empiri. Såväl de muntliga 
som de skriftliga mobbningsberättelserna är centrala för att se hur diskur-
sen om mobbning realiseras i talet om mobbning. Det som är av intresse i 
föreliggande narrativa studie är att lyfta fram berättelsens betydelse i stu-
derandet av hur vi talar om mobbning, där jag betonar aspekter som: Vad 
ska en socialt accepterad berättelse om mobbning innehålla? Vilket är be-
rättargreppet inom en mobbningsberättelse? Hur förhåller sig berättarna 
till ett offerskap när de beskriver sina mobbningserfarenheter? 
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För att inledningsvis ge en kort inblick i berättelseforskning, kan man 
urskilja att det finns olika retoriska inslag i berättelser för att övertyga en 
lyssnare om berättelsens innehåll och poäng. Främst rör det sig om ett 
berättargrepp som är igenkännande, det vill säga att berättaren använder 
en struktur på sin berättelse som är övertygande och skapar intresse samt 
förståelse hos lyssnaren.38

Avhandlingens teoretiska och metodologiska ansats, som tar sin utgångs-
punkt i socialkonstruktionism, avser komma fenomenet nära inpå genom 
att studera mobbningsberättelser. En sådan ansats skiljer sig från domine-
rande nationell och internationell forskning inom mobbningsfältet, vilken i 
huvudsak består av kvantitativt inriktade studier utifrån en psykologisk 
forskningstradition. Det gör att avhandlingen kan bidra med ett annat 
perspektiv och därmed ge en annan vinkling av mobbningsproblematiken. 
Denna sociologiska studie ska ses som ett bidrag till mobbningsforskningen 
och har för avsikt att genom empirinära och språkliga analyser visa hur vi 
talar om och faktiskt förhåller oss till fenomenet, samt hur olika aktörer 
legitimerar, utmanar, producerar och reproducerar diskursen eller berättel-
sen om mobbning. I avhandlingsprojektet används det analytiska begreppet 
tolkningsrepertoar, för att se hur en mobbningsdiskurs kan realiseras och 

 Berättargreppet kan även relateras till vad själva 
berättelsen handlar om, det vill säga om berättelsen handlar om seglings-
bravader eller om en skilsmässa. Det finns i sådana olika berättelser vissa 
inslag av vad en lyssnare förväntar sig att få höra, givet hur interaktionen 
mellan berättaren och lyssnaren gestaltar sig och hur samtalskontexten ser 
ut. De förväntade inslagen kan vara vilka ord berättaren använder sig av 
och hur berättaren positionerar sig i förhållande till andra karaktärer och 
fenomen i berättelsen. I en skilsmässoberättelse förväntas inslagen handla 
om en positionering gentemot den andra parten, möjlig otrohet, besvikelse, 
bitterhet, befrielse, frihet eller ensamhet. Min poäng är att i studiet av 
mobbningsberättelser blir det relevant att studera vad som faktiskt tas upp 
om mobbning och hur en positionering till bland annat mobbaren sker, 
men också hur man talar om mobbning i sitt berättargrepp. Det vill säga 
vad en berättare använder för retoriska resurser i berättandet för att vara 
övertygande i konstruktionen av sig själv som mobbad. Det blir alltså en 
balansgång mellan att analysera berättelsens innehåll och dess form. Det är 
inte enbart innehållet, vad personerna berättar som är aktuellt, utan också 
formen: hur de berättar sin berättelse.  

                                                      
38 Potter (1996:118, 170-173); Bruner, Jerome. (2001). ”Selfmaking and worldmak-
ing.” In Brockmeier, Jens & Carbaugh, Donal. (Red). Narratives and Identity. 
Studies in Autobiography. Self and Culture. Philadelphia, PA, USA: John Benja-
mins, s. 28-31. 
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ordnas i tal och skrift. Kort kan sägas här att en tolkningsrepertoar hand-
lar om vilka ord, talesätt, metaforer och beskrivningar som är förenade i 
varandra och tillsammans innehåller olika sätt att berätta om ett feno-
men.39

Syfte  

 I exemplet med spelmissbrukaren, som diskuterades tidigare, flore-
rar beskrivningar som exempelvis: beroende av spel, svårt att behålla sina 
nära anhöriga, ekonomiskt skuldsatt och upplever ångest. Det är beskriv-
ningar som utgör olika resurser för att kunna återge sin berättelse som 
spelmissbrukare. Det innebär att tolkningsrepertoar som begrepp kan ses 
som en resurs när vi berättar om oss själva eller andra. Det är i betraktel-
sen av mobbningsrepertoaren, som en resurs, som det blir möjligt att se hur 
berättare förhåller sig till en sådan repertoar. Med andra ord, hur man som 
berättare kan ta avstamp från tolkningsrepertoaren av mobbning för att 
alternativt kunna utmana, förnya och reproducera den. Framför allt blir det 
centralt att studera hur repertoaren används när berättare talar om sig 
själva som mobbade. 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att skapa kunskap om hur 
mobbningsdiskursen kommer till uttryck i berättelser och visa hur berättel-
ser kan studeras genom en sociologisk och diskursanalytisk ansats. Det 
övergripande syftet kan delas in i fem olika delsyften.  

Det första delsyftet är att undersöka vilka samhälleliga och kulturella 
berättelser och därmed också förklaringar till mobbning som förekommer, 
genom att identifiera hur olika aktörer talar om fenomenet samt hur de 
stödjer sig på varandras versioner. Frågeställningen som behandlas här är: 
Vilken tolkningsrepertoar av mobbning kan identifieras i texter skapade av 
olika aktörer? 

Det andra delsyftet är att identifiera hur berättare framställer sig själva i 
samtalet och hur de organiserar sitt berättande och därmed förmedlar sina 
erfarenheter av mobbning. Viktiga frågeställningar i relation till det andra 
delsyftet är: Vad karakteriserar berättargreppet i en mobbningsberättelse? 
Vilka retoriska resurser används för att skapa övertygelse och dramaturgi i 
berättelsen om sig själv som mobbad? 

Det tredje delsyftet i avhandlingen är att kartlägga mobbningsberättel-
sens form och innehåll i relation till offerskap och andra liknande typer av 
berättelser. Frågeställningar förenat med det tredje delsyftet är: Hur förhål-
ler sig berättarna till ett offerskap i relation till mobbning? Utifrån perspek-
tivet att betrakta en berättelse som social handling, vilken handling syftar 
då berättelsen till? 
                                                      
39 Potter & Wetherell (1992:90-91). 
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Det fjärde delsyftet är att urskilja vad som både möjliggör och begränsar 
utsatta och sårbara gruppers egna berättelser. Frågeställningen knuten till 
det fjärde delsyftet lyder: Vilka narrativa villkor möjliggör ett berättande 
om en utsatthet – och vilka gränser är förknippade med dessa villkor?  

Det femte delsyftet är att utveckla en narrativ ansats som kan användas 
vid studier av olika berättelser. Frågeställningar som behandlas här är: Hur 
kan man analytiskt gå tillväga för att identifiera: om och hur berättare i sin 
narrativa framställning använder standardiserade berättelser som före-
kommer i sociala och kulturella sammanhang? Hur kan man analytiskt 
förena berättelsens innehåll och form i en ansats? 

Disposition 
I avhandlingens andra kapitel presenteras tre aktörer som är viktiga i en 
samproduktion och i en etablering av mobbningsforskning som ett veten-
skapligt fält. Det är tre aktörer som dels legitimerar det vetenskapliga fältet 
och dels legitimerar mobbning som ett socialt problem. En mycket viktig 
aktör utgörs av de mobbade själva, vilka vittnar om fenomenets existens. 
En annan betydelsefull aktör är media, i form av artiklar i facktidningar 
och dagstidningar samt olika intresseföreningars hemsidor på Internet som 
når ut till allmänheten. Vetenskapen och forskarna, utgör den tredje vikti-
ga aktören i sammanhanget, de har inflytande och makt att bestämma 
vilka yttranden som kan användas för att beskriva mobbning. Vad som 
ingår i mobbningens tolkningsrepertoar diskuteras och summeras löpande 
utifrån de kunskapsanspråk om mobbning som aktörerna gör. 

Avhandlingens teoretiska och analytiska grund i berättelseforskning är 
både en teori och metod i sig, vilket gör det svårt att särskilja dessa i en 
skriftlig framställning av min narrativa ansats. Teoretiserandet kring berät-
telser utgör även ett metodologiskt grepp, då mina teoretiska och analytis-
ka utgångspunkter är mina metodologiska verktyg. Det innebär att kapitel 
tre och fyra bör ses som en helhet i denna narrativa studie. Kapitel tre in-
troducerar mitt vetenskapliga förhållningssätt i den diskursiva ansatsen. 
Därefter presenteras narrativ analys med betoning på vad som känneteck-
nar mitt narrativa perspektiv. Det är ett performativt perspektiv på berät-
telser och kan sägas vara en ansats som hämtar inslag från olika, men när-
liggande forskningstraditioner som samtalsanalys, diskursiv psykologi, 
metaforikanalys och narrativ analys. I kapitel fyra, Narrativ analys i prak-
tiken, fokuseras hur det empiriska materialet har skapats och dess brokig-
het, avhandlingens metodologiska vägval, samt hur analysarbetet har gått 
till. 

Kapitel fem, Intrigens karaktärer, ger en första inblick i mobbningsbe-
rättelserna. Centralt i analysen är hur berättare använder olika relevanta 
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kategorier som retoriska resurser i sin positionering till mobbningsreperto-
aren, i förhållande till andra karaktärer, till det berättade och till mig som 
forskare. Användandet av tid på olika sätt och en detaljrikedom i berät-
tandet är andra viktiga retoriska resurser som analyseras. Hur berättare 
använder tid i berättandet är något som återkommer i flera analyskapitel, 
eftersom tidsanvändning är en viktig del av hur en berättare kan framställa 
sig själv i berättandet.  

I kapitel sex, Mobbad? Jag? presenteras och diskuteras nya inslag av 
narrativa resurser som skapas i berättelser av hur personer dramatiserar 
och berättar om sin insikt och upplevelse av att vara mobbad. Dessa nya 
inslag handlar om mobbning som smygande, osannolikt och obeskrivbart. 
I kapitlet diskuteras också hur mobbning är ett möte med en obegriplig 
verklighet. Ett annat viktigt inslag som diskuteras är hur berättare beskri-
ver en brytpunkt från mobbningen och arbetsplatsen. Själva begreppet 
mobbning indikerar att mobbning är en process som sker över tid. Mobb-
ning som process är en viktig del i tolkningsrepertoaren och i standardbe-
rättelsens innehåll. De konkreta retoriska resurserna som analyseras är: 
tidsanvändning, tolkningsrepertoaren av mobbning, självcitering, citering, 
självkategoriseringar, kategoriberättigande och pronomenanvändande.  

I kapitel sju, Värderande återblickar: varför? Och hur går livet vidare? 
handlar om livet efter mobbningen. Det som diskuteras är hur fyra olika 
metaforer utgör en viktig resurs för dels vad berättarna vill förmedla, dels 
hur dessa metaforer kan stärka berättelsens innehåll och berättargrepp. 
Centralt i kapitlet är även hur berättare använder självkategorier, katego-
riberättigande och hur de positionerar sig till det berättade. Det vill säga 
hur de på olika sätt värderar vad de har varit med om och vilka självkate-
goriseringar de gör i berättandet. 

I kapitel åtta, Mobbningens metaforiska byggstenar diskuteras tre meta-
forer som i mer eller mindre utsträckning förekommer och utgör viktiga 
byggstenar inom mobbningsberättelser. Det är metaforer som avser att visa 
andra sidor eller glimtar av intrigen i deras narrativa framställningar. Cent-
ralt är att analysera hur metaforer delvis finns invävda i språkbruket och 
kan utgöra en del av berättargreppet, men även hur metaforer som strid, 
smitta och låsning är resurser som kan förstärka berättelsens innehåll och 
vad berättarna vill förmedla.  

I avhandlingens sista och avslutande kapitel förs en sammanfattande 
diskussion om mobbningsberättelsen som offerskapets indirekta etablering 
och en väg till upprättelse. Här diskuteras även avhandlingens metodolo-
giska bidrag. Avslutningsvis diskuteras min del i en samproduktion, om 
hur avhandlingen både legitimerar, reproducerar och nyanserar diskursen 
om mobbning. 
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KAPITEL II.  

2. Tidigare mobbningsforskning: om  
samproduktion och etableringen av ett 
vetenskapligt forskningsfält 
I föreliggande kapitel presenteras hur mobbningsforskning har etablerats 
som ett vetenskapligt forskningsfält, en etablering som har skett och fortfa-
rande sker genom samproduktion mellan olika aktörer. Det handlar om en 
samproduktion mellan aktörer som dels kategoriserar och legitimerar 
mobbningsforskning, dels kategoriserar mobbning i arbetslivet som ett 
socialt problem.40 Det är aktörer som indirekt interagerar med varandra 
genom olika typer av texter med det gemensamma intresset: mobbning bland 
vuxna. Det innebär att aktörer använder varandras texter, uttalanden och 
ställningstaganden i en pågående diskussion. Det kan jämföras med Fairc-
loughs begrepp intertextualitet, som förenklat innebär hur texter bygger på 
andra texter, det vill säga hur vissa aspekter i en text integreras i en annan 
text eller andra texter. En text är aldrig isolerad från andra texter, samtliga 
förutsätter varandra.41 Hur texter integreras i varandra är även en förut-
sättning för att urskilja processen av hur ett fenomen eller subjekt konsti-
tueras.42

Förutom att illustrera aktörernas samproduktion och därmed ge en bild 
av tidigare forskning, syftar kapitlet även till att identifiera de socialt ac-
cepterade narrativa resurser om mobbning som möjliggörs. Dessa narrativa 
resurser bidrar till att skapa en schablonmässig mobbningsberättelse. Berät-

 Det är aktörer som influerar varandra i en indirekt interaktion, 
samtidigt som det givetvis även finns en uttalad och medveten samproduk-
tion mellan aktörer. Detta kapitel analyserar hur olika aktörer samprodu-
cerar kunskap om mobbning och därigenom också vuxenmobbningens 
diskurs. Fokus i samproduktionen är hur aktörerna presenterar vad mobb-
ning är och vilket innehåll och kännetecken de tillskriver mobbning. Fram-
för allt är det centralt att identifiera på vilka sätt aktörerna tar stöd av 
varandra för att skapa trovärdighet att föra fram sitt budskap. Aktuella 
analysfrågor är därför: vem är ett trovärdigt vittne? Hur berättar ett tro-
värdigt vittne? Vem är expert och hur berättar experter?  

                                                      
40 Det bör poängteras att jag är influerad av Jasanoffs (2006) begrepp samproduk-
tion, men gör min egen tolkning och användning av begreppet. 
41 Fairclough, Norman. (2003). Analysing discourse. Textual analysis for social 
research. London, New York: Routledge, s 47; Fairclough, Norman. (1999). Dis-
course and Social Change. Malden, USA: Blackwell Publishers, s. 85. 
42 Fairclough (1999:133). 
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telser om mobbning omfattas av diskursen om mobbning. Vilka berättelser 
är möjliga utifrån diskursen om mobbning?  

Kapitlet handlar om att identifiera hur diskursen om mobbning produ-
ceras, reproduceras och realiseras i texter. Diskursbegreppet är brett och 
innefattar flera olika diskursanalytiska ansatser, vilket diskuteras i kapitel 
tre. Men här vill jag nämna, att en diskurs står för ett speciellt sätt att tän-
ka och tala om ett fenomen. Den generella strategin i studien är att se hur 
diskursen förekommer på flera håll och kan identifieras som diskursiva 
regelbundenheter i olika sammanhang. Det innebär att vi aldrig kan ställa 
oss utanför diskurser, de finns med och formar vår verklighet.43 Ett sätt att 
analysera hur en diskurs konstitueras är genom att studera hur samprodu-
cerande aktörer tillskriver och legitimerar innehållet i en diskurs. Gilbert 
och Mulkay har introducerat begreppet tolkningsrepertoar genom sin stu-
die av hur en vetenskaplig diskurs konstitueras.44 I deras empiriska materi-
al, som består av vetenskapliga artiklar, inspelade formella möten, konver-
sationer vid fikapauser och intervjuer, analyseras en mängd olika ord och 
yttranden. De upptäckte att det finns två separata sätt att tala om hur ve-
tenskapligt arbete konstrueras och bedrivs. För att illustrera detta använder 
de begreppet tolkningsrepertoar, som presenteras i form av en empiristisk 
repertoar och en kontingent repertoar.45 Utmärkande för den empiristiska 
repertoaren är en formell neutral ton i språket, ett anonymiserande av 
forskaren: “And when the scientist did appear he or she was presented as 
forced to undertake actions by the demands of natural phenomena or the 
constraints of invariant rules.”46

                                                      
43 Foucault, Michel. (1971/1993). Diskursens ordning. Stockholm: Symposion, .s 
33, 38-39. 

 Medan den andra repertoaren i princip 
representerar det motsatta: användandet av ett informellt språk hos forska-
re när de beskriver sitt vetenskapliga förhållningssätt. Detta informella 
språk kännetecknas av hur tillfälliga eller slumpmässiga faktorer utanför 
den akademiska världen har influerat deras vetenskapliga arbete. Använ-
dandet av en kontingent repertoar som en resurs i samtal hos forskare kan 
exempelvis vara en beskrivning av ”vad som egentligen pågår” i forskar-
världen. Det är en användning av ord och beskrivningar som inte före-

44 Gilbert, Nigel & Mulkay, Michael. (1984). Opening pandora´s box. A sociologi-
cal analysis of scientist´s discourse. Cambridge: Cambridge University Press. 
45 Gilbert & Mulkay (1984:55 -ff). 
46 Potter, Jonathan & Wetherell, Margret. (1987). Discourse and social psychology. 
Beyond attitudes and behavior. London: Sage. 
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kommer i forskningsartiklar eller inom det empiristiska vokabuläret.47

Inom den diskursiva psykologin, med företrädare som Potter och 
Wetherell, används det analytiska begreppet tolkningsrepertoar. Begreppet 
passar väl in i deras handlingsorienterade ansats eftersom de inte resonerar 
utifrån abstrakta diskurser och hur de hänger samman. Det är en ansats 
som snarare analyserar hur diskurser legitimeras och reproduceras genom 
olika aktörer, vilket är aktuellt här. Det handlar om att visa hur språket 
som social handling får en direkt diskursiv inverkan på text och tal. Det 
innebär att studera hur diskurser används som en flexibel resurs, i en given 
kontext, i såväl tal som skrift. De definierar tolkningsrepertoar enligt 
följande:  

 Läng-
re fram i kapitlet diskuteras den empiristiska repertoaren något utförligare.  

By interpretative repertoire we mean broadly discernible cluster of terms, 
descriptions and figures of speech often assembled around metaphors or vi-
vid images. (…) Interpretative repertoires are pre-eminently a way of under-
standing the content of discourse an how that content is organized. (…) it is 
concerned with language use, what is achieved by that use and the nature of 
the interpretative resources that allow that achievement.48

En tolkningsrepertoar består av olika sammanhängande uppsättningar av 
de termer, metaforer och den storyline vi använder när vi talar och skriver 
om saker och händelser. En storyline kan definieras som en kortfattad ver-
sion av en berättelse, den betonar händelser, karaktärer, hur karaktärernas 
relationer ser ut, hur händelser utvecklas och hur slutet blir. Hydén exemp-
lifierar en typisk storyline genom omvändelseberättelsen. Berättelsens sto-
ryline handlar då om ett liv i synd med kriminalitet eller alkohol, som leder 
till en omvändelse genom ett möte med Gud eller någon person som ger 
nya insikter, vilket slutar i ett nytt och bra liv.

  

49

Det som ytterligare kan precisera en definition av storyline är att den 
ofta ses som dominerande.

 

50

                                                      
47 Gilbert & Mulkay (1984:55-57, 60-61). 

 Den är dominerande i det avseende, att när vi 
lyssnar till eller läser berättelser, så relaterar vi ofta till eller söker efter ett 
igenkännande förlopp, beroende på dess karaktärer och vilka relationer de 
har med varandra. I deckarlitteraturens genre förväntar vi oss ett brott, ett 
mord där snåriga intriger till slut får sin upplösning i att mördaren avslöjas 

48 Potter & Wetherell (1992:90-91). 
49 Hydén, Lars-Christer. (2007). Vad är en berättelse? Om narrativt inriktad forsk-
ning och forskning om narrativ. Tema Hälsa. Institutionen för medicin och hälsa. 
Linköping: Linköping Universitet, s. 9-10. 
50 Johansson, Anna. (2005). Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur, s. 
286. 
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av den listige detektiven. Jag anser därför att en storyline även kan betrak-
tas som ett standardiserat inslag i berättelser. 

Det analytiska begreppet tolkningsrepertoar innebär att det kan finnas 
ett antal olika sätt att framställa ett fenomen, vilket också är grundtanken 
hos Mulkay och Gilbert. Det innebär att det finns olika typer av berättelser 
om ett fenomen som är socialt accepterade. Om vi tar skolan som exempel, 
så kan man tala om skolan som en arena för mobbning, som en pedagogisk 
och lärande verksamhet eller som en plats för fostran till lönearbete. Alla 
dessa sätt att tala om skolan är omgärdade av en mängd uppsättning ord, 
metaforer och argument vilka är socialt och kulturellt definierade.51 Ett 
annat exempel är talet om jakt, det finns vissa som talar om jakt som vilt-
vårdande verksamhet och jakt som en viktig del av livet och identiteten.52 
Andra talar om jakt som djurplågeri, vilket skapar andra ordval och be-
skrivningar som exempelvis betonar hur fruktansvärd och ond människan 
är mot försvarslösa djur. Barnvaccinets tolkningsrepertoar är ytterligare ett 
exempel på skillnader mellan beskrivningar, metaforer och ordval. Medi-
cinskt skolade personer, som företräder och reproducerar den dominerande 
uppfattningen om vaccin i vårt samhälle, talar om vaccin som skyddar mot 
sjukdomar och vikten av att alla vaccinerar sina barn för att hålla sjukdo-
mar borta från samhället. Andra personer utmanar denna uppfattning ge-
nom att tala om vaccin som rent kvacksalveri och återberättar historier om 
hur barn kan bli vaccinskadade och få autism, koncentrationssvårigheter 
och så vidare.53 Dessa olika exempel visar på att tolkningsrepertoarer kan 
definieras som en resurs i berättandet. Potter och Wetherell anser att vi i tal 
och text, beroende av sammanhang, kan använda olika repertoarer för att 
förklara och rättfärdiga våra uttalanden och ställningstaganden.54

I de flesta studier som producerats efter Potter och Wetherell används 
begreppet i plural. Det innebär ett sökande efter vilka olika tolkningsreper-

  

                                                      
51 Edley, Nigel. (2001). “Maskulinity: Interpretative repertoires, ideological dilem-
mas and subject positions.” In Wetherell, M., Taylor, S & Yates, S.J. (Red). Dis-
course as Data A Guide for Analysis. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage 
Publications/The Open University, s. 197-202; Wetherell, Margaret. (1998). ”Posi-
tioning and interpretative repertoires: conversation analysis and post-structuralism 
in dialog.” Discourse and Society, 9(3), 378-412. 
52 Se bland annat Adelswärd, Viveka. (1997). ”Berättelser från älgpassen. Om 
metoder för att analysera jaktberättelsers struktur, poäng och sensmoral.” I Hydén, 
Lars-Christer & Hydén, Margareta. (Red). Att studera berättelser. Samhällsveten-
skapliga och medicinska perspektiv. Stockholm: Liber, s 198-230. 
53 Se bland annat artikel av Rees, Alan. (2008). ”Vacciner –rent kvacksalveri.” I 
Näringsmedicinsk tidskrift, 4. och jämför med informationsbroschyrer från BVC. 
54 Potter & Wetherell (1992:102).  
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toarer som nyttjas i texter, men framför allt handlar det om hur forskare 
kan urskilja hur individer i samtal kan växla mellan olika repertoarer.55 
Tolkningsrepertoarer som resurs i berättandet betyder att berättare använ-
der repertoarer i syfte att förmedla något. Det som är aktuellt då är att 
identifiera vilka beskrivningar och resonemang som kan utgöra en mobb-
ningsrepertoar, med andra ord vilka delar som kan ingå och vara samman-
länkade med varandra. Det finns således en skillnad mellan hur begreppet 
analytiskt kan användas i studier. I min narrativa ansats är det centralt att 
identifiera hur berättare kan använda en mobbningsrepertoar som resurs i 
sitt identitetsarbete att konstruera sig själv som mobbad, samtidigt kan en 
sådan användning ses som ett konstituerande av mobbningsdiskursen. När 
vi talar och tänker gör vi det genom diskurser, med dess olika termer och 
ordval som har blivit tillgängliga genom historiens gång.56

Wetherell och Potter poängterar vikten av att analysera de sociala prak-
tiker vilka legitimerar och konstituerar repertoarerna som sanna och rikti-
ga versioner av verkligheten.

 Det innebär att 
diskurser föregår oss, reproduceras, produceras, förhandlas och utmanas.  

57

Detta kapitel beskriver tre aktörer som i samproduktion etablerar och 
legitimerar tolkningsrepertoaren mobbning: vetenskapen, media samt de 
mobbade själva. Jag gör inte anspråk på att göra en historieskrivning över 
hur det hela började eller att ange exakt vilka texter och aktörer som har 
influerat vem, i detta ständiga flöde av information och produktion av 
texter. Leymann ges dock ett visst utrymme för att ha introducerat och influ-
erat forskning kring mobbning i arbetslivet. Det trots att det innan Ley-
mann har förekommit texter under 1970-talet av exempelvis Brodsky

 Fokus är alltså hur vi producerar och repro-
ducerar våra föreställningar eller uppfattningar om något fenomen, inte om 
en tolkningsrepertoar är en sann eller falsk avspegling av världen. 

58

                                                      
55 Det finns ett flertal studier som använder tolkningsrepertoarbegreppet som ett 
analysverktyg i skilda forskningsämnen som exempelvis Walton, Marsha, D. et al. 
(2002). ”Romance and friendship in pre-teen stories about conflicts: ’we decided 
that boys are not worth it’.” Discourse Society, 13(5), 673-689; Teräsahjo, Timo & 
Salmivalli, Christina. (2003). “’She is not actually bullied.’ The discourse of ha-
rassment in student groups.” Aggressive Behavior, 29(2), 134-154. 

, som 
har sina rötter inom psykiatrin. Jag gör nedslag i Leymanns och andra 
forskares texter, vilka är mest citerade eller/och kan presentera olika aspek-
ter av vad som studeras i mobbningsproblematiken, när det gäller veten-

56 Edley (2001:198). 
57 Winther-Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise. (2000). Diskursanalys som 
teori och metod. Lund: Studentlitteratur, s. 116. 
58 Se Brodsky, Carroll. (1976). The harassed worker. Lexington, MA: D.C. Health 
and Company.  
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skapen som en aktör. Det innebär att tidigare forskning i denna studie är 
en del av mitt empiriska material, det vill säga att forskning om mobbning 
utgör ett av studieobjekten.  

Innehållet i mobbningens tolkningsrepertoar presenteras och diskuteras 
löpande i texten utifrån olika aktörers kunskapsanspråk om mobbning. 
Det är viktigt att ringa in en tolkningsrepertoar, eftersom den är en analy-
tisk ingång för att förstå hur berättare talar om sina erfarenheter av mobb-
ning.59

Samproducerande aktörer: mobbning bland vuxna finns! 

 Det ger också en möjlighet att urskilja hur intervjupersonerna i min 
studie kan positionera sig med eller emot repertoaren eller alternativt ut-
mana den. Tolkningsrepertoaren ger olika narrativa resurser som berättare 
kan stödja sig på i sitt berättande. Kapitlet handlar således till stor del om 
att identifiera vilka narrativa resurser som kan användas i konstruktionen 
av sig själv som mobbad. Narrativa resurser kan också utgöras av en story-
line, det vill säga av standardiserade inslag i mobbningsberättelsen, en slags 
schablonberättelse. Kapitlet avslutas därför med hur en sådan schablonbe-
rättelse skulle kunna se ut utifrån mobbningsrepertoaren. Först presenteras 
dock en diskussion om aktörerna i samproduktionen och hur de är överens 
om att mobbning existerar på arbetsplatser. Därefter diskuteras mobb-
ningsdefinitionen, mobbningen som en process och hur det finns en oenig-
het i orsaksförklaringar till mobbning. Dessa orsaksförklaringar rör sig 
med varierande resonemang kring hur mobbning är ett arbetsmiljöproblem 
eller ett individuellt problem. Det blir i dessa resonemang aktuellt att dis-
kutera själva skuldfrågan till mobbningen. Vidare visas med vilka konse-
kvenser mobbning kan innebära för enskilda individer och hur en intresse-
förening inbjuder mobbade personer till att skriva just sin berättelse. 

I etablering och legitimering av mobbning, dels som ett forskningsfält, dels 
som ett socialt problem, är skapandet av trovärdighet viktigt. Forskare 
skapar sin trovärdighet genom att använda vetenskapliga metoder och teo-
retiska ansatser. Det vill säga de producerar sina forskningsresultat enligt 
vetenskapliga kriterier. Vetenskapen som aktör i samproduktionen är den 
som har företräde att bestämma vilka yttranden som kan sägas för att be-
skriva fenomenet mobbning. Vetenskapen har ett stort inflytande över hur 
verkligheten och dess representationer gestaltas och förmedlas. Vetenskapen 

                                                      
59 Se bland annat Andrews, Molly. (2002). “Memories of mother: Counter-narratives 
of early maternal influence.” Narrative Inquiry, 12, 7-27, för ett exempel på hur 
hon konstruerar en “stor berättelse” av forskares kritiska analyser av handböcker 
för föräldrar kring barn, barnuppfostran och handböckerna i sig, som en analytisk 
ingång för att förstå och analysera kvinnors berättelser om sina mammor. 
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behöver dock andra vittnen för att legitimera sin verksamhet. Att studera 
den vetenskapliga verksamheten i sig, som länge har varit aktuellt inom 
vetenskapsteoretiska studier, görs här med utgångspunkt i samproduceran-
de aktörer. Vetenskapens stora inflytande synliggörs framför allt genom att 
journalister och lekmän även använder faktainslag för att vara retoriskt 
övertygande med vad de vill förmedla. Det finns en historisk förankring i 
empiricismens utgångspunkt, att fakta är en produkt av observationer. 
Själva företeelsen, att observera, vad man kan iaktta med sina egna ögon, 
blir ett bevis på att ett fenomen existerar och vad som kan karakterisera 
fenomenet. Ju fler som kan iaktta samma fenomen, desto fler kan också 
vittna om dess existens. Själva idén med att fakta är en produkt av obser-
vation tas ofta för givet och är relativt grundläggande för förståelsen av 
forskningsarbete. Ta exempelvis uttrycken: söka efter sanningen, se poäng-
en med och så vidare, vilka finns inbyggda som metaforer inom såväl ve-
tenskapligt som vardagligt språkbruk.60 Inom vetenskapen används ett 
språkbruk som karakteriseras av objektivitet och neutralitet. Det är be-
skrivningar som kan uppfattas som en av naturen given verklighet: ”så här 
är det”. Detta är något som Mulkay och Gilbert menar är karakteristiskt 
för den empiristiska repertoaren som bidrar till ett konstituerande av den 
vetenskapliga diskursen.61

I vetenskapliga texter används ofta en empiristisk repertoar för att skapa 
övertygelse, men det är samproduktionen i sig som är viktig för att produ-
cera, reproducera och legitimera vuxenmobbning som diskurs. Det innebär 
att vetenskapen diskursivt behöver rekrytera andra aktörer för att legitime-
ra sin verksamhet. Dessa andra aktörer utgörs här av de mobbade själva 
som vittnar om sina erfarenheter av mobbning och media i form av dags-
tidningar, fackliga tidskrifter och Internet som sprider kunskap om mobb-
ning.

 Det innebär att forskaren anonymiseras i veten-
skapliga skrifter och resultaten av själva undersökningen blir istället det 
centrala. 

62

                                                      
60 Potter (1996:20-21). Min svenska översättning av looking for the truth och see-
ing the point är metaforer som fungerar bättre inom det engelska språket. I kapitel 
tre förs en utförligare beskrivning av metaforer och metaforikanalys, vilket är ett 
analysverktyg i min narrativa ansats. Se även Rosenberg, Alexander. (2005). Phi-
losophy of science –a contemporary introduction. New York: Routledge, för en 
fördjupad diskussion om empiricism. 

 

61 Se Mulkay & Gilbert (1984); Potter (1996). 
62 Jämför med Foucault (1971/1993:28-32), där diskuterar Foucault den betydelse 
utbildningen och utbildningssystemet har för att sprida, förändra och upprätthålla 
den makt och kunskap som diskursen omfattas av. Det handlar då också om en 
talordning, vem som får yttra sig och om vad som utestängs respektive förbjuds. 
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I inledningen nämndes att Leymann, under mitten av 1980-talet i Sveri-
ge, banade väg för det stora forskningsintresset om mobbning i arbetslivet, 
vilket bedrivs med framgång i bland annat Norge, Storbritannien, Finland, 
Tyskland, Australien och numera i USA.63

Omdefineringen av folks ondarta konflikter på jobben var en dialektisk pro-
sess mellom forskningen og mobbeofrene. Psykologen Heinz Leymann ved 
Arbetsmiljöinstitutet i Stockholm snappa opp ofrenes anklager og begynte 
med systematiske intervjuer. Begrepet `mobbing` lå klart til bruk fra skole-
barnforskningen. (…) Dialektikken besto i at mobbeofrene fikk et begrep av 
forskningen, som i sin tur ga dem mulighet til å omdefiniere sin situasjon, 
fra tilfeldige tapere til ofre for et arbeidsmiljøproblem. De turte å stå fram 
og ga igjen forskningen mulighet til datainsamling og empiri.

 Leymann introducerade sin 
forskning om mobbning med att beskriva hur mobbningsprocessen kan se 
ut och hur man kan identifiera olika mobbningsaktiviteter. Hans forskning 
kan ses som ett exempel på hur forskare och mobbade har ett utbyte av 
varandra. Sjøtveit menar att när Leymann år 1986 använder begreppet 
vuxenmobbning i sin första bok om temat mobbning, ger han också mob-
bade personer en uppfattning om fenomenet mobbning genom användan-
det av ett av forskningen konstruerat begrepp. Sjøtveit skriver:  

64

Det intressanta med Sjøtveit´s citat är att han urskiljer och uppmärksam-
mar att forskningen får sin legitimitet genom de aktuella studieobjekten 
och att studieobjekten, i det här fallet mobbade personer, får ett erkännan-
de av forskningen. Det är en viktig iakttagelse Sjøtveit gör av hur parterna 
är varandras förutsättningar i konstruerandet av att mobbning förekom-
mer bland vuxna. De mobbade är trovärdiga vittnen till fenomenet mobb-
ning, eftersom de har erfarit fenomenet. I viss mån fungerar de även som 

  

                                                      
63 Se bland annat Einarsen, Ståle. (1999). “The nature and causes of bullying at 
work.” International Journal of Manpower, 20(1/2), 16-27; Hoel, Helge & Beal, 
David. (2006). ”Workplace Bullying, Psychological Perspectives and Industrial 
Relations: Towards a Contextualized and Interdisciplinary Approach.” British 
Journal of Industrial Relations, 44(2), 239-262; Glasø, Lars et.al. (2007). “Do 
targets of workplace bullying portray a general victim personality profile?” Scandi-
navian Journal of Psychology, 48(4), 313-319; Liefooghe. Andreas, P. D. (2004). 
“Bullying at work: an introduction to the symposium.” British Journal of Guidance 
& Counselling, 32(3), 265-267; Sahlin, Denise. (2003). “Ways of explaning 
workplace bullying: A review of enabling, motivating and precipitating structures 
and processes in the work environment.” Human Relations, 56(10), 1213-1232; 
Barker, Michelle, Sheehan, Michael & Rayner, Charlotte. (1999). “Theoretical 
approaches to the study of bullying at work.” International Journal of Manpower, 
20(1/2), 11-15. 
64 Sjøtveit, Jon. (1992). Mobbing på arbeidsplassen som diskurs og som sosialt 
fenomen. Hovedfagsoppgave cand. Sociol. 87 ordning. Olso: Oslo Universitet, s. 6. 
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experter i samma avseende att de har mött fenomenet i verkligheten, men i 
detta kapitel tillskriver jag dem kategorin trovärdigt vittne. Experterna 
utgörs istället av forskare som vetenskapligt, utifrån en empiristisk reper-
toar skriver fram och forskar kring fenomenet. De tillskrivs kategorin ex-
perter då de på olika sätt studerar och samlar in kunskap om mobbning. 
Vittnen och experter bidrar tillsammans till ett erkännande av vuxenmobb-
ning som gör att vuxna mobbade personer kan organisera sig i olika intres-
seföreningar och själva berätta eller skriva sin berättelse i olika mediasam-
manhang. Leymann uppmärksammade detta erkännande efter publicering-
en av sin studie om psykiskt våld i arbetslivet. Han skriver:  

(…) gav oväntat starkt gensvar. TT sände ett nyhetstelegram till massmedia 
och rapporten blev omnämnd i de flesta svenska tidningarna samt i skandi-
naviska länders nyhetsprogram på TV. Ett flertal stora fack- och dagstid-
ningar gjorde breda reportage eller hade specialnummer. (…) Plötsligen blev 
det tillåtet att prata om psykiskt våld! Ett samhällsproblem som noggrant 
skyfflats under mattan blev moget att synas. (…) Tack vare journalisternas 
intresse att rapportera om forskningen har landskapet börjat bli så synligt 
att dess existens inte längre kan förnekas.65

Leymann tar i sin text stöd av det stora genombrottet i mediasammanhang 
för att visa att det inte existerar någon återvändo, fenomenet finns och är 
ett samhällsproblem. Forskning om mobbning i arbetslivet och mobbning 
som ett socialt problem får sin lansering och bekräftelse genom det stora 
intresset hos media. Eller uttryckt annorlunda: det är i mediasammanhang 
som experters och vittnens budskap kan sammanstråla för att visa ett fe-
nomens existens. 

 

Just att Leymann inledningsvis i en av sina böcker tar upp denna indi-
rekta interaktion66

Tjugotre år senare, och i en amerikansk kontext, utspelar sig samma 
scenario av samproduktion mellan forskning, media och de mobbade själ-
va. Tracy, Lutgen-Sandvik och Alberts skriver: 

 gör också att han kan gå vidare med sin forskning. Det 
är ett retoriskt grepp som mer eller mindre är vedertaget i forskningssam-
manhang: att som forskare påvisa och argumentera för varför ett studieob-
jekt är aktuellt att studera, samt betydelsen av dess samhällsrelevans. De 
flesta vetenskapliga studier, inte enbart om mobbning, inleds ofta med en 
sådan typ av aktualisering och motivering till varför forskning kring det 
valda ämnet bedrivs.  

                                                      
65 Leymann (19986:11-12). 
66 Leymann (19986:11-12). 
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(…) we use workplace bullying for several reasons. First, the label 
workplace bullying appears to be more practical and accessible to the work-
ing public than academically framed terms. As researchers, we were over-
whelmed with the media interest and participant response to our research. 
Second, abused workers identify with the term. (…) In, short the terms bul-
lying and target appear to be useful to the broader public and help the af-
fected workers name and make sense of their experience in preferred ways. 
In using these terms, we follow the lead of international researchers who are 
aiming toward a common language. (Einarsen et al., 2003a).67

Det nya inslaget, tjugotre år senare, är att forskarna kan luta sig mot en 
internationell forskning. De ansluter sig till och erkänner därmed också 
ledande forskares terminologi inom mobbningsfältet. Detta innebär att 
befintliga termer reproduceras och att samproducerande aktörer indirekt 
interagerar genom texter, vilket är centralt här. Mulkay & Gillberts veten-
skapsteoretiska studie

 

68 visar även att vetenskapen inte kan befinna sig 
bortom diskursen, utan kan utgöra ett föremål för forskning i lanseringen 
av dels ett socialt problem, dels legitimera sin egen verksamhet.69

Mobbning? En definitionsfråga 

 

Definitionen av mobbning är en omdiskuterad fråga inom forskningsfältet. 
Det är just definitionsfrågan angående huruvida vad eller vilka kriterier 
som ska ingå i begreppet mobbning, som diskuteras flitigt och ges stort 
utrymme. Det råder dock ingen enighet bland forskare och det är inte ovan-
ligt att forskare utvecklar och försöker nyansera definitionen av mobbning 
eller söker använda och/eller utveckla något annat begrepp. I dessa diskus-
sioner förs resonemang kring definitioner av trakasserier, mobbning och 

                                                      
67 Tracey, Sara J., Lutgen-Sandvik, Pamela & Alberts, Jess K. (2006). “Nightmares, 
Demons, and Slaves: Exploring the painful Metaphors of Workplace Bullying.” 
Management Communication Quarterly, 20(2), 148-186, s. 151-152. 
68 Mulkay & Gilbert (1984). 
69 Se även en annan diskursanalytisk studie kring lanseringen av ett socialt problem 
(diagnoser som DAMP, ADHD, osv.) som visar hur vetenskapen är en av aktörerna 
i konstituerande av diskursen Börjesson, Mats. (1999). ”A newspaper campaign 
tells.” Scandinavian Journal of Disability Research, 1(2), 3-25. 
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konflikter.70

Psychological terror or mobbing in working life involves hostile and unethi-
cal communication, which is directed in a systematic way by one or a few 
individuals mainly towards one individual who, due to mobbing, is pushed 
into a helpless and defenseless position, being held there by means of con-
tinuing mobbing activities.

 Trots att Leymann för fram begreppet vuxenmobbning före-
drar han att tala om psykiskt våld i arbetslivet, istället för att använda be-
greppet mobbning, vilket han menar är ett allt för diffust begrepp. Han 
definierar mobbning enligt följande:  

71

Ett viktigt inslag i innehållet är just att den mobbade ingår i en asymmet-
risk relation till mobbaren eller mobbarna. Innehållet i definitionen presen-
teras i form av ett teoretiskt språk som visar olika riktningar och positioner 
hos individer och synliggör ett aktörskap: att en eller flera individer syste-
matiskt riktar negativa handlingar mot en individ som tvingas till och hålls 
kvar i en försvarslös position vid fortsatta mobbningshandlingar.  

  

Systematiken i att vara utsatt för negativa handlingar under en längre tid 
och att den mobbade är maktlös inför mobbaren, är den vanligaste defini-
tionen av mobbning, trots oklarheter i vad som exakt ska ingå i definitio-
nen och hur man egentligen ska benämna fenomenet. Just själva makt-
aspekten drivs i flera studier, då man exempelvis talar om: ”spelet om mak-
ten”, ”maktkamp” eller ”ökat alternativt minskat handlingsutrymme”.72

                                                      
70 Se bland annat Einarsen, Ståle., Hoel, Helge., Zapf, Dieter & Cooper, Cary. L 
(Red). (2003) Bullying and Emotional Abuse in the workplace. International pers-
pectives in research and practice. London: Taylor & Francis; Randall, Peter. (1997) 
Adult Bullying. Perpetrators and Victims. London: Routledge; Eriksson, Björn., 
m.fl. (2002) Skolan – en arena för mobbning. En forskningsöversikt och diskussion 
kring mobbning. Stockholm: Skolverket; Salin (2003); Hallberg, Lillemor & 
Strandmark, Margareta. (2007). “The orgin of workplace bullying: experiences 
from the perspective of bully victims in the public service sector.” Journal of Nurs-
ing Management, 15, 332-341. 

 I 
Skandinavien används främst begreppet mobbning, som i engelska termer 
förekommer i varianter som bullying, mobbing, victimization, work abuse 

71 Leymann, Heinz. (1996). “The Content and Development of Mobbing at Work.” 
European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 165-184, s. 166. 
72 Se bland annat Hallberg, Lillemor & Strandmark, Margareta. (2004). Vuxen-
mobbning i människovårdande yrken. Lund: Studentlitteratur; Björk, Gunilla. 
(1995). Mobbning – ett spel om makt. Licentiatavhandling. Göteborg: Institutionen 
för social arbete, Göteborgs universitet; Svensson, Louise. (2010). Mobbning i 
arbete. Arbetsorganiseringens inverkan på handlingsutrymmet och mobbningspro-
cessen. Akademisk Avhandling. Örebro studies in Sociology 12. Örebro: Örebro 
Universitet. 
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och harassment.73

(…) the conceptual core of the term bullying at work rests on the subjective 
perception made by the victim that these repeated acts are hostile, humiliat-
ing, or intimidating and that they are directed at oneself. Following Niedl, 
subjective harassment is important not only as a perception of a very real 
pain suffered by the target. It is also an expression if how the victim perce-
ives his or her interaction with significant others in the workplace. As such, 
the subjective measurement of exposure to bullying may be the only ’objec-
tive’ measure of bullying at work. Yet, we need more information on both 
subjective and objective harassment at work. (…) Objective fact-finding may 
reveal that the alleged victim is not treated differently than others or even 
more preferentially than others. Treating bullying as a pure subjective phe-
nomenon meaning different things to different people may make it difficult 
to develop practical interventions for controlling or eradicating the prob-
lem.

 Oavsett vad man egentligen väljer att kalla fenomenet är 
själva definitionen eller innehållet byggt på de utsattas upplevelser. Einar-
sen, en av de ledande forskarna inom mobbningsfältet skriver och refererar 
till Niedl: 

74

I citatet ovan identifieras en samproduktion mellan forskning och mobba-
de, i och med att de mobbades subjektiva upplevelser utgör grund för en 
”objektiv” mobbningsdefinition som används i vetenskapliga studier. Det 
antyds även en viss problematik av att subjektiva upplevelser skulle vara 
det enda mätinstrumentet att tillgå, då texten ”talar direkt” till andra fors-
kare med uppmaningen ”we need more” – att det behövs mer forskning 
gällande både subjektiva och objektiva aspekter av mobbning i arbetslivet. 
Det finns en tilltro till det objektiva, att hitta fakta som inte baseras på 
subjektiva upplevelser och därmed kunna ställa sig utanför fenomenet och 
betrakta det. I texten visas en slags misstro till den mobbades definiering 
och upplevelse av fenomenet genom yttrandet: ”may reveal that the alleged 
victim is not treated differently than others or even more preferentially 
than others.” Det vill säga, att mer objektiv forskning skulle kunna avslöja 
att det påstådda offret inte behandlas annorlunda än andra, utan kanske 
snarare har mer förtur än andra. Samtidigt slår texten också vakt om bety-
delsen av att lyfta fram hur offret uppfattar och förnimmer sin smärta och 
interaktion med andra personer på arbetsplatsen.  

 

                                                      
73 Se Einarsen, Ståle. (2000). “Harassment and bullying at work: a review of the 
Scandinavian approach.” Aggression and Violent Behavior, 5(4), 379-401, för en 
tabell över definitioner och termer som används av olika forskare för att beskriva 
mobbning i arbetslivet. 
74 Einarsen (2000:398). 
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Från Leymanns ursprungliga definition om att en individ tvingas in i en 
hjälplös och försvarslös position av andra75, förekommer i Einarsens text, 
ett tal om en individ som the victim och the target.76

I Einarsens text ovan presenteras visserligen både en mätproblematik 
och betydelsen av att inkludera den mobbades uppfattning utifrån en empi-
ristisk repertoar och i psykologiska teoretiska termer, exempelvis som 
”subjective perception”, ”how the victim percives interactions”, ”subjecti-
ve measurement” och ”exposure to bullying”

 En sådan kategorise-
ring är inte ovanlig, eftersom hjälplöshet och försvarslöshet är vad som 
förknippas med att vara ett offer. Det intressanta i citatet är att individen 
som blir mobbad är den enda som kategoriseras. De individer som utför 
mobbningshandlingar är inte tydliga, de är mer anonyma och kategoriseras 
som signifikanta andra på arbetsplatsen. Som vi ska se längre fram talar 
flera forskare om den mobbade som offret, det möjliggör också i senare 
publicerade forskningsartiklar, användandet av kategorier som the perpe-
trator eller förövaren, vilka ingår och är del av berättelsen om ett offers-
kap. Eller uttryckt annorlunda: offerskapet ingår i mobbningens tolknings-
repertoar. 

77, vilket i sig skapar accep-
tans och övertygelse för forskningsproblemet. Men den språkliga orienter-
ingen, och handlingen i texten, att sträva efter att uppnå en objektivitet, 
skapar i sin tur ytterligare trovärdighet för forskaren och dennes forskning. 
Inom mobbningsfältet, som till stor del domineras av ett psykologiskt per-
spektiv med spår av en positivistisk hållning, är objektivitet honnörsordet 
för legitim och god forskning. Det räcker till viss del att ha vittnen som har 
upplevt fenomenet; men hur kan det göras mer vetenskapligt i forskarens 
termer? Ett sätt att inom mobbningsfältet få gehör för sin forskning är just 
att diskutera hur mobbning ska definieras och operationaliseras. I citatet 
motiveras även en praktisk nytta av att belysa fenomenet objektivt: att 
utveckla förebyggande åtgärder för att kontrollera eller få ett slut på 
mobbningsproblematiken. Ett sätt för forskningen att visa på en mer ”ob-
jektiv” sida av mobbningsproblematiken, är de studier som har fokuserat 
på bystanders eller vittnen till mobbningshändelser på arbetsplatser.78

                                                      
75 Leymann (1996:166). 

 Till-

76 Einarsen (2000:398). 
77 Einarsen (2000:398). 
78 Se exempelvis Vartia M. (2001). “Consequenses of workplace bullying with 
respect to the well- being of its targets and the observers of bullying.” Scandinavian 
Journal of Work, Environment & Health, 27(1), 63-69; Svensson (2010) som till 
viss del fokuserar på vittnen i sin avhandling. 
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tron till och strävan efter att nå en objektiv bild av mobbning är ett åter-
kommande tema i den psykologiskt orienterade mobbningsforskningen. 

Det har gjorts preciseringar av mobbningshandlingar, det vill säga fors-
kare har presenterat tydligt vad dessa negativa handlingar gentemot en 
individ kan bestå av. Einarsen och Hoel beskriver, i likhet med Zapf, en 
skillnad mellan personliga och arbetsrelaterade negativa handlingar. Einar-
sen et al. skriver: 

On the basis of empirical data from some 5,300 UK employees, Einarsen 
and Hoel (2001) differentiated between two main classes of bullying beha-
viors: work-related bullying and personal bullying. The former includes be-
haviours such as giving unreasonable deadlines or unmanageable work-
loads, excessive monitoring of work, or assigning meaningless tasks or even 
no tasks. Personal bullying consists of behaviours such as making insulting 
remarks, excessive teasing, spreading gossip or rumours, persistent criticism, 
playing practical jokes and intimidation.79

Citatet är ett exempel på hur man vanligtvis inom mobbningsfältet skriver 
fram sina resultat: det baseras på ett empiriskt kvantitativt rikt material 
där man gärna presenterar siffror och/eller procentsatser. Det är neutralt 
framskrivet, vilket retoriskt sett skapar faktaanspråk. Utifrån en psykolo-
gisk forskningstradition klassificerar forskarna olika mobbningsbeteenden 
för att nyansera mobbningsdefinitionen. Det är ju en nyansering eller preci-
sering av mobbning som behövs för att nå en objektiv bild av mobbning. 
Preciseringen handlar om hur man kan eller inte kan inkludera vissa hand-
lingar eller beteenden i mobbningsbegreppet. I citatet här lanseras i huvud-
sak två klassificeringar: arbetsrelaterad respektive personlig mobbning. Det 
intressanta är hur vissa handlingar antas vara arbetsspecifika och andra 
antas beröra personen i sig, men också hur dessa handlingar framställs. I 
beskrivningen finns ingen aktör som utför sådana handlingar eller en aktör 
som dessa riktar sig mot, däremot talar man om vad innehållet i handling-
arna består av. En sådan beskrivning skapar en objektivitet kring fenomenet 

 

                                                      
79 Einarsen, Ståle., Hoel, Helge., Zapf, Dieter & Cooper, Cary, L. (2003). ”The 
concept of bullying at work: the European tradtion.” In Einarsen, Ståle., Hoel, 
Helge., Zapf, Dieter & Cooper, Cary, L. (Red). Bullying and Emotional Abuse in 
the Workplace. International perspectives in research and practice. London: Taylor 
& Francis, s. 9.  
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mobbning, med andra ord konstrueras vissa handlingar som naturgivna 
och olika handlingar framstår som förklarande fakta.80

I en föreskrift mot kränkande särbehandling, vilken trädde i kraft 1994 i 
Sverige, och används och betraktas som ett politiskt ställningstagande kring 
mobbning, samlas begreppen vuxenmobbning, psykiskt våld, social utstöt-
ning, trakasserier och sexuella trakasserier under samma kategori nämli-
gen, kränkande särbehandling.

 

81 I en jämförelse med Einarsen och Hoels 
två uppdelningar av mobbningshandlingar82

Några exempel på kränkande särbehandling är: 

 som antingen är arbetsrelate-
rade eller direkt riktade mot personen i sig, formuleras följande i föreskrif-
ten: 

– förtal eller nedsvärtningar av en arbetstagare eller dennes familj, 

– medvetet undanhållande av arbetsrelaterad information eller lämnande av 
felaktig sådan, 

– medvetet saboterande eller försvårande av arbetets utförande, 

– uppenbart förolämpande utfrysning, åsidosättande behandling, negligering 
av arbetstagaren, 

– förföljelser i olika former, hot och skapande av rädsla, förnedringar (…) 
Förhållningssätten i kränkande handlingar präglas sammanfattande av grov 
respektlöshet och bryter mot allmänna heders- och moralbegrepp om hur 
människor bör bemötas. (…) För tydlighetens skull bör nämnas att tillfälliga 
meningsmotsättningar, konflikter och problem i samarbetsrelationerna i 
allmänhet bör ses som normala företeelser. (…) Kränkande särbehandling 
föreligger först när personalkonflikter förlorar sin prägel av ömsesidighet 
och när respekt för människors rätt till integritet glider över till icke etiska 

                                                      
80 Det finns givetvis även kvalitativa studier inom mobbningsforskningen, som 
söker presentera en kompletterande bild till de kvantitativt inriktade studierna, 
vilka dominerar. Se bland annat Hallberg & Strandmark (2004); Svensson (2010); 
Lutgen-Sandvik, Pamela. (2005). Water smoothing stones: subordinate resistance to 
workplace bullying. A dissertation. Arizona State University; Sheehan, Michael. 
Barker, Michelle & McCarty, Paul. (2004). “Analysing metaphors used by victims 
of workplace.” International Journal of Management and Decision Making, 5(1), 
21-34; Baillien, Elfi. et al. (2009). ”A Qualitative Study on the Development of 
Workplace Bullying: Towards a Three Way Model.” Journal of Community & 
Applied Social Psychology, 19, 1-16. 
81 AFS 1993:17, s. 5. 
82 Einarsen, Hoel, Zapf & Cooper (2003:9).  
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handlingar av ett sådant slag som nämnts här ovan samt när detta på ett 
riskfyllt sätt drabbar enskilda arbetstagare.83

I definitionen av kränkande särbehandling handlar innehållet främst om 
hur man inom mobbningsforskning klassar olika negativa handlingar som 
mobbning. I betraktelse av hur innehållet förmedlas i föreskriften saknas 
en aktör som utför dessa negativa handlingar mot en arbetstagare. Det gör 
att handlingarna framstår som objektiva beskrivningar, som på ett neutralt 
plan fungerar som en kartläggning av om det faktiskt handlar om krän-
kande särbehandling på en arbetsplats eller inte. Det finns även ett inslag 
av att normalisera samarbetsrelationers tillfälliga problem och konflikter 
som vanliga företeelser. Men med ett förbehåll glider definitionen över till 
kränkande särbehandling när en arbetstagare utsätts för sådana negativa 
handlingarna som har skissats upp i föreskriften. Det är således en gradfrå-
ga när det tillfälliga övergår till att vara systematiskt. Vem avgör då denna 
gradfråga, den mobbade eller arbetsgivaren? Enligt föreskriften ligger ett 
stort ansvar på arbetsgivaren, men vad som sker i praktiken är svårt att 
uttala sig om. 

 

Det är viktigt i föreskriften och i den vetenskapliga definitionen, att fram-
ställa hur kränkande särbehandling och mobbning är systematisk och sker 
över tid och inte är rena tillfälligheter. Föreskriften som används av ar-
betsmiljöverket på regeringens uppdrag84 legitimerar och stödjer sig inte 
enbart på innehållet i en mobbningsdefinition utan tydliggör att fenomenet 
faktiskt förekommer och hur det kan identifieras. Deras kriterielista över 
negativa handlingar gör att mobbning, eller rättare sagt kränkande särbe-
handling, blir en administrativ kategori. Den enskilda individen kan således 
bli ett ärende för myndigheter och professionella.85

Föreskriften kan ses som ett exempel på eller ett resultat av hur en indi-
rekt interaktion mellan forskning och politiska aktörer används för att 
synliggöra och motverka kränkande särbehandling. Föreskriften är också 
relativt unik, då den i internationella sammanhang lyfts fram som det svens-
ka exemplet på att förebygga och komma till rätta med mobbningsproble-
matik. Hoel använder föreskriften som ett exempel, men han menar att den 

  

                                                      
83 AFS 1993:17, s. 6. 
84 Se http://www.av.se/lagochratt/afs/ 2009-09-07 och http://www.av.se/omoss/ 
2009-09-07 för en beskrivning av deras politiska uppdrag att följa upp arbetsmiljö-
lagen och hur föreskriften som författades av arbetarskyddsstyrelsen numera ingår i 
arbetsmiljöverkets uppdrag.  
85 Se bland annat Cedersund, Elisabet. (1992). Från personligt problem till admi-
nistrativt beslut. Att söka om ekonomiskt bistånd. Akademisk avhandling. Linkö-
ping: University of Linköping. SIC 33. 

http://www.av.se/lagochratt/afs/�
http://www.av.se/omoss/�
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långt ifrån fungerar väl i praktiken.86 I en skriftlig mobbningsberättelse 
stödjer sig Bosse87

Jag känner det nu än mer angeläget att skriva min berättel-
se. Läser återigen Arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter AFS 
1993:17 som gäller ’kränkande särbehandling’. Texten som 
jag ständigt återkommer till ger en bra beskrivning av det 
som hänt, även arbetsgivarens skyldigheter, jag suckar, var-
för kan den inte användas? Varför fungerar inte lagstiftning-
en? Varför denna rättslöshet? 

 på utdrag från föreskiften och ser likheter med sina egna 
erfarenheter, men uppvisar också en förtvivlan över att föreskriften inte får 
en praktisk genomslagskraft. Bosse skriver i sin berättelse: 

Innehållet som förmedlas i föreskriften kan alltså vara ett sätt för individer 
att identifiera sin situation och vad de har varit med om, även om den inte 
har den funktion i arbetslivet, som den var menad för. Det är också en del 
av ett indirekt samproducerande av kunskap om mobbning, att texter om 
mobbning blir tillgängliga för andra för att kunna bekräfta och sätta ord 
på sina erfarenheter. Andra texter och källor för information är de som 
finns på nätet. Låt oss vända blicken till hur mobbningsdefinitionen för-
medlas på en av de första hemsidorna om mobbning från senare delen av 
1990-talet.88 Det är en mobbningsdefinition som mer eller mindre orda-
grant även återfinns på en webbsida hos intresseföreningen Stopp som 
bildades under 2005. Jag citerar några valda delar av sidan som har rubri-
ken. ”Hur ser mobbning ut?”89

Utfryst 

 

Du blir en icke-person. Folk hälsar inte. De reser sig och går när du kommer 
in i till exempel lunchrummet eller så tystnar alla och byter samtalsämne.” 

Kontroll 

                                                      
86 Keynotespeaker på the 5th International conference. Hoel, Helge. (2006). “ The 
limits of regulations: Assessing the effectiveness of the Swedish regulations against 
workplace bullying.” In O´Moore Mona, Lynch Jean, Smith Murray (Red) Pro-
ceedings: 5th International Conference on Bullying and Harassment in the 
Workplace –“The Way Forward” 15th -17th June 2006, Trinity College Dublin, s 
4 -ff. Se även Hoel, Helge & Einarsen, Ståle. (2009). ”Shortcomings of antibullying 
regulations: The case of Sweden.” European Journal of Work and Organizational 
Psychology, First published on: 06 March 2009 (iFirst) 
87 Bosse är ett fingerat namn.  
88 http://www.stina-thorin.se/mobbning.html 2006-02-19  
89 http://www.foreningenstopp.se 2007-06-26 Det är min kursivering i citatet. 

http://www.stina-thorin.se/mobbning.html�
http://www.foreningenstopp.se/�
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Du blir ständigt kontrollerad. När du går till och från arbetet blir du kon-
trollerad. Du har ständigt någon som ’hänger’ över dig och som alltid 
kommer med kommentarer om hur du sköter ditt arbete. Antingen arbetar 
du för mycket eller så arbetar du för lite. Det spelar ingen roll vad du gör, 
för ingenting duger.  

Adm.straffsanktioner 

Du blir fråntagen dina arbetsuppgifter och kan placeras i ett tomt rum utan 
några arbetsredskap som till exempel telefon/fax och tvingas till att utföra 
fullständigt meningslösa arbetsuppgifter. Du får arbetsuppgifter som ligger 
långt under dina kvalifikationer. (…) 

Hot 

Du får höra att: ’Gör du inte som jag/vi säger är risken stor att du blir fri-
ställd.’ eller ’Passar inte galoscherna är det bara att byta.’(…) 

Texten på hemsidan kombinerar rubriker som har en neutral ton och kan 
relateras till föreskriften och i innehållet riktas språket direkt till läsaren 
med orden: du blir och du får, vilket följs upp med konkreta beskrivande 
exempel av hur kollegor agerar och inte agerar. Det kan vara lättare att 
identifiera sina erfarenheter med en text riktad mot individen, i du-form. 
Texten tar formen av en checklista eller vad kvällstidningarna kallar en 
testa-dig-själv-lista. Det som saknas är en summering av hur många kriteri-
er som måste vara uppfyllda för att man ska få räkna sig som mobbad, 
något vi är vana vid från kvällstidningen. Ett sådant uppräknade och av-
prickande av kriterier har ett ursprung i psykiatrins DSM, Diagnostic and 
statistical manual of mental disorders90. Detta har inflytande på hur vi 
förväntas och ska uppfatta och kategorisera oss själva som drabbade av 
exempelvis depression, stress, personlighetsstörning och så vidare. I likhet 
med Cameron, som menar att det terapeutiska tänkandet har influerat vårt 
sätt att berätta om oss själva91

Mobbning som process 

, kan spåret av DSM i kvällstidningen och på 
hemsidan om mobbning vara en ytterligare del av en psykologiseringspro-
cess i samhället.  

Det råder en enighet i definitionsfrågan om mobbning, vilket Leymann 
uttrycker på följande sätt:  

                                                      
90 Se exempelvis Campbell, Robert, J. (1996). Psychiatric Dictionary. (7th edition). 
Oxford: Oxford University Press. 
91 Cameron (2000). 
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Vi bär oss stundom mycket illa mot varandra. Och då tillgriper vi just något 
ur denna samling av tarvligheter. Det är inte det som är poängen. Vi måste 
lära oss att skilja mellan det tillfälliga och det systematiska. Det är det sys-
tematiska som är psykiskt nedbrytande. Det är poängen. Och det är en stark 
poäng.92

I denna text frångås en neutral ton från forskarens sida och istället riktar 
sig texten till läsaren som en medmänniska. Det görs försök att etablera ett 
vi genom att relatera till hur vi brukar handla och agera mot varandra, 
men talar också till ett vi som måste lära sig att se en skillnad på handling-
ar som är tillfälliga eller systematiska. Att ibland göra misstaget av att såra 
någon, eller tillfälligt ha en konflikt med någon framställs, i texten, som 
något normalt. Det handlar om hur det tillfälliga normaliseras, byggs upp i 
texten och sätt i kontrast till det systematiska som då abnormaliseras.

 

93

Leymann introducerar ett autentiskt fall av mobbning i en artikel som 
han relaterar till i sin beskrivning av mobbningsprocessens fyra faser.

 
Och det är just det systematiska som betonas i mobbningsforskning, ge-
nom att beskriva mobbningen i ett förlopp eller faser. 

94

                                                      
92 Leymann (1986:25). 

 
Första fasen utgörs av en kritisk situation eller händelse som startar själva 
mobbningen. En sådan händelse, i det autentiska fallet om Leif, handlar 
om att arbetskamraterna är avundsjuka på Leifs lön. Denna fas är mycket 
kortvarig och nästa fas börjar när arbetskollegor och/eller chefen öppet 
stigmatiserar vissa handlingar. Den andra fasen utgörs således av själva 
mobbningshandlingarna och stigmatiseringen av personen, vilket vanligtvis 
pågår varje dag och under en längre tid. Inom denna fas blir den asymmet-
riska relationen mellan den mobbade och dess mobbare tydlig. I det auten-
tiska fallet blir Leif först förlöjligad till att slutligen bli betraktad som en 
fiende. Den tredje fasen inträder när ledningen eller personalavdelningen 
på arbetsplatsen kopplas in för att det är problem och mobbningen av per-
sonen blir då officiell. Ofta tenderar ledningen att ta över mobbarnas före-
ställningar och fördomar av den mobbade, vilket gör att problemet indivi-
dualiseras. Med andra ord, man skuldbelägger den mobbade personen till 
att vara problemet på arbetsplatsen, vilket också är fallet med Leif. Ley-
mann betonar att det inte är ovanligt att den mobbades egenskaper kom-
mer i fokus. Den fjärde och sista fasen innebär uteslutning från arbetsplat-
sen. Leymann menar att mobbning på arbetsplatsen ofta slutar med att den 

93 Potter (1996:194-197). 
94 Leymann, Heinz. (1990). ”Mobbing and Psychogical Terror at Workplaces.” 
Violence and victims, 5(2), 119-126. Se även Björk (1995) som också talar om 
olika faser i mobbning. 
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mobbade lämnar arbetsplatsen på ett eller annat sätt. Men stigmatiseringen 
tar ofta inte slut i och med det: 

In the Scandinavian countries, the most dangerous situations that give rise 
to further stigmatizating are long-term sick leave, no work provided (but 
still employed), relocation to degrading work tasks, and psychiatric treat-
ment.95

Det finns en struktur i händelseförloppet som pekar i nedåtgående riktning 
för den person som stigmatiserats som mobbad. En nedåtgående riktning 
som gör den mobbade och dennes sätt att vara till själva problemet, där 
berättelsen slutar med den mobbades uteslutning från arbetsplatsen och en 
fortsatt stigmatisering vid långtidssjukskrivning med mera. Innehållet i 
mobbningsprocessen handlar om hur en människa systematiskt bryts ned 
och hur mobbarna går fria i och med att problematiken görs till den mob-
bades egen. Detta är en mobbningsproblematik som, enligt Leymann, får 
allvarliga konsekvenser för den enskilda individen under såväl processens 
gång som efter dess slut.

 

96

Ett annat sätt att tala om förloppet eller processen är: mobbning är en 
spiral. I en handbok för arbetslivet, Mobbningsboken, från 2002, återfinns 
en uttalad samproduktion mellan arbetsmiljöforum (som är en ideell och 
obunden organisation som arbetar för ett bättre arbetsliv), arbetsmiljöfo-
rums tidning Du & Jobbet, experter i form av forskare, de mobbade själva 
och personer som har arbetat med och mött många mobbade personer. 
Denna bok är ett exempel på en konkret och uttalad samverkan. Det vi har 
sett hittills av samproducerande aktörer är hur de indirekt interagerar med 
varandra. Boken inleds med ett kort vittnesmål av en mobbad person: 

  

’Jag vill ha ett vanligt arbetsliv – jag är bara 36 år’, säger Carina Widmark, 
sjukskriven sedan flera år på grund av mobbning. Men försäkringskassan 
har börjat tala om förtidspensionering.97

Den korta beskrivningen är talande för den problematik som sedan lyfts i 
boken: att det finns en vilja hos mobbade att komma tillbaka till ett funge-
rande arbetsliv och få upprättelse, att mobbade hamnar i en gråzon inom 
byråkratin samt att många drabbas. Med andra ord handlar boken om hur 

 

                                                      
95 Leymann (1990:122). 
96 Leymann (1990); Leymann, Heinz. (1989). När livet slår till: offersituationer, 
följdhändelser och psykiska problem. Stockholm: Natur och Kultur; Leymann, Heinz 
& Gustafsson, Annelie. (1994). Hur sjuk blir man av kränkande särbehandling i 
arbetslivet? Institutet för Psykosocial Forskning AB. 
97 Berlin, Eva & Enquist, Jan. (2002). Mobbningsboken. Stoppa mobbningen på 
jobbet. Växjö: Arbetsmiljöforum, Tidningen Du & Jobbet. s. 6. 
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ett personligt problem kan övergå till att bli ett samhällsproblem. Efter 
inslaget från ett mobbningsvittne varvas därefter texten med porträttbilder 
och texter av forskare som presenterar forskning och mobbades vittnesut-
sagor i stil med: 

1. Omkring nio procent eller 340 000 personer mobbas av arbetskamrater 
eller chefer vid något tillfälle under ett år, enligt en färsk SCB-undersökning.98

2. Den typiske mobbaren är en chef, visar ny norsk forskning. Samtidigt är 
det chefen som genom sitt exempel kan stoppa mobbningen. Medan forsk-
ningen om mobbning ligger nere i Sverige, finns det i Norge en grupp som 
granskar mobbning på arbetsplatserna. Den leds av Ståle Einarsen, psykolog 
och forskare vid universitetet i Bergen.

 

99

3. fredag 6 mars.  

 

Jag kan inte förstå att JAG ska fatta beslut nu angående min nyplacering!!! 
Hela mitt liv raserades av ett telefonsamtal och sedan har det fortsatt med 
andra saker. Jag orkar inte gå tillbaka till min grupp. Det kommer att bli 
skitprat.100

4. Jag tänker fortfarande på mobbningen varje dag, jag påminns. Folk säger: 
’Men visst var det så att du fick sparken?’ Det stämmer inte, jag sa upp mig 
själv. Chefen bor i samma område som jag, hon hälsar inte. Men hon har 
kvar sitt jobb, det är bland det värsta att hon aldrig ställdes till svars.

 

101

5. Ingen satsar på mobbade. Den som mobbas får ofta själv skulden och har 
lite hjälp att vänta av parter och myndigheter. (…) Mobbningsärenden har 
en tendens att hamna mellan stolarna. Arbetsgivaren har ansvaret för att 
mobbning förebyggs. Men arbetsgivaren har ofta svårt att se samband mel-
lan mobbning, stress och dålig arbetsmiljö. Det är lättare att skylla på den 
enskilde. Inte sällan mobbar också chefen.

 

102

En sådan uttalad och medveten samproduktion av medverkande vittnen, 
forskare och andra experter, med såväl text och porträttbilder i en samlad 
bok, fungerar väl i att etablera mobbning i arbetslivet som ett socialt pro-
blem. Aktörerna bidrar till en effektfull lansering av mobbningsproblema-
tiken genom sina sätt att som trovärdiga vittnen och experter tala om 
mobbning. Trovärdiga vittnen, de som har upplevt fenomenet, beskriver 
detaljrikt i dagboksform, eller med nedslag i datum och år, hur de undan 

 

                                                      
98 Ibid., s. 10. 
99 Ibid., s. 35. 
100 Ibid., s. 20. 
101 Ibid., s. 24. 
102 Ibid., s. 51. 
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för undan stöts bort från arbetsplatsen. Experters uttalanden om hur många 
personer som har blivit mobbade, presenterat i procent och/eller med siff-
ror vilket gör anspråk på en objektivitet och neutralitet. Det finns även 
forskning presenterad i en mer journalistisk anda, se citat två och fem, eller 
rättare sagt journalistik som stödjer sig på forskningsresultat. Det huvud-
sakliga budskapet i dessa två citat är tydliga: chefen blir identifierad som 
den klassiske mobbaren, den mobbade osynliggörs av myndighetsinstanser 
och blir ofta utpekad som syndabock. Dessa budskap går också igen och 
förstärks i citat fyra och delvis i citat tre av den mobbade som vittne.  

Syndabockstänkandet finns med som ett viktigt inslag i mobbningspro-
cessen inom flera publicerade texter med faktamässigt anspråk.103

Nästan alla svåra mobbningsfall följer samma mönster: en spiral med allt 
högre nivåer och allt vidare svängar. Tidningen Du & Jobbet har utarbetat 
mobbningsspiralen i samarbete med Anita von Schéele. Hon är socionom 
med tjugo års erfarenhet av mobbningsfrågor och har skrivit Arbetsmiljö-
verkets föreskrift mot kränkande särbehandling. – Till sin struktur är 
mobbningsfall till förväxling lika, säger hon.

 I mobb-
ningsspiralen, som är en modell för att förklara mobbning och återfinns i 
Mobbningsboken, kallas den person som blir mobbad för syndabock. 
Mobbningsspiralen talar om flera nivåer (nitton), istället för faser för att 
illustrera ett fiktivt händelseförlopp som kan äga rum vid mobbning. Berlin 
och Enquist skriver: 

104

Förutom att ta stöd av forskningsresultat och vittnesmål av mobbade, tar 
man i Mobbningsboken också stöd av en annan form av trovärdigt vittne: 
en socionom som, under en längre tidsperiod i sin profession har arbetat 
med mobbningsfrågor och människor, mött mobbade personer.

 

105 Stöd 
hämtas även utifrån hennes vittnesmål om att mobbningsfall till sin struk-
tur är påfallande lika, och mobbningsspiralen legitimeras. Återigen möjlig-
görs mobbning som kategori i relation till det normala, det vill säga åtskiljt 
från obetänksamhet och tillfällig elakhet. I likhet med Leymann106

                                                      
103 Se exempelvis Thylefors, Ingela. (1999). Syndabockar: Om mobbning och krän-
kande särbehandling i arbetslivet. Stockholm: Natur och Kultur. 

 beskrivs 
en struktur i själva händelseförloppet, men till skillnad från Leymann som 
fokuserar på mobbningens start, tar spiralen avstamp i en dålig arbetsor-
ganisation. Det vill säga en beskrivning av några nivåer innan mobbningen 
betraktas som ett faktum för den enskilda. Spiralen går från 1. Dålig arbets-

104 Berlin & Enquist (2002:26). 
105 Potter (1996:194-197). 
106 Leymann (1990). 
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organisation, 2. Osäkra chefer, 3. Olösta sakproblem, 4. Känslor av hot, 5. 
Irritation riktas mot personen, 6. Syndabock i kris, 7. Ledningen dras in, 8. 
Syndabockens personlighet ifrågasätts, 9. Motbeskyllningar, 10. Synda-
bocken sjukskrivs, 11. Ny syndabock söks, 12. Krav på rehabilitering, 13. 
Syndabockens kris förvärras, 14. Facken ställer inte upp, 15. Halvhjärtad 
rehabilitering, 16. Syndabocken sägs upp, 17. Uppsägningen i rättskarusel-
len, 18. Livslång rättshaverikamp och 19. Arbetsplatsens problem förvär-
ras.107

I mobbningsspiralen beskrivs mobbning som ett arbetsmiljöproblem, 
vilket bottnar i organisationer med osäkra chefer, där sakproblem inte blir 
lösta. Spiralen tar också upp en rättsprocess och en livslång kamp med 
rättvisan, vilket illustrerar en fortsatt problematik för den mobbade efter 
att ha lämnat arbetsplatsen. I likhet med Leymanns forskning

 

108

Oenighet vid orsaksförklaringar till mobbning 

 handlar 
mobbningsproblematiken lika mycket om vad som händer med individens 
liv efter att hon eller han har slutat på den aktuella arbetsplatsen. En viktig 
del i mobbningsrepertoaren är just mobbningen som process. Det vill säga 
att mobbning handlar om att bryta ned och stöta bort en individ under en 
tidsperiod, men också inslaget av hur mobbningen eskalerar genom olika 
typer av mobbningshandlingar. Det finns en given struktur och ett händel-
seförlopp, som kan beskrivas i olika fiktiva faser eller nivåer, vilket möjlig-
gör narrativa resurser för berättaren i skapandet av sin mobbningsberättel-
se. Detta öppnar upp för en storyline i mobbningsberättelsen, där det finns 
ett händelseförlopp, karaktärer och hur relationen mellan karaktärerna 
uttrycks och utvecklas, samt hur berättelsen vanligtvis slutar. Det innebär 
att innehållet av Leymanns forskning och beskrivningen av mobbningsspi-
ralen bidrar till att skapa standardiserade inslag i mobbningsberättelsen. 

Det förekommer en oenighet inom forskningsfältet när det gäller att för-
klara orsaken till varför mobbning uppkommer och reproduceras på ar-
betsplatser. Huvudspåret i oenigheten är att det finns två sätt att beskriva 
orsaker till mobbning: antingen som organisatoriskt problem, alltså ett 
arbetsmiljöproblem, eller som ett individuellt problem, där fokus är per-
sonliga egenskaper hos den mobbade och/eller hos mobbaren. Förekomsten 
av en oenighet och att man diskuterar olika orsaksförklaringar är ett ut-
tryck för mobbning som ett komplext och svåråtkomligt fenomen, vilket 
ingår som en viktig del i tolkningsrepertoaren. Andra inslag för att tala om 
mobbning som ett komplext fenomen är formulerat av Salin: 
                                                      
107 Berlin & Enquist (2002:27). 
108 Leymann (1990). 
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Thus, bullying is seldom explained by one factor alone, but is rather a mul-
ticausal phenomenon (Zapf, 1999). What is more, bullying can often be de-
scribed as a self-reinforcing or spiralling process, building on vicious circles 
(cf. Andersson & Pearson, 1999). (…) Thus, during the bullying process 
many different factors may interact and be part of the explanation.109

Då orsaksförklaringar diskuteras finns en öppenhet för att det är fler fak-
torer som interagerar i en mobbningsprocess, eftersom mobbning är ett 
fenomen som har flera orsaksmässiga grunder. Det finns möjliga förklar-
ingar på olika nivåer att beakta: individuella, grupp, organisatoriska och 
samhälleliga faktorer.

 

110 Nationell forskning av Hallberg och Strandmark 
ansluter sig till att orsaksförklaringen av mobbning ligger i att se helheten: 
allt från arbetsgruppens dynamik till hur gruppen påverkas av samhälleliga 
faktorer som exempelvis nedskärningar och omorganiseringar.111

Offentliga sektorn kännetecknas av organisatoriska förändringar och perso-
nalminskning, vilket i kombination med ett svagt eller otydligt ledarskap le-
der till ökade krav på de anställda. Arbetsplatsen är därför en potentiell 
arena för konflikter, och djupa professionella och personliga värdekonflikter 
kan uppstå. Starka, kompetenta och drivande personer liksom extra sårbara 
personer kan utgöra hot för andra arbetstagare och en långdragen makt-
kamp kan därför initieras. Maktkampen kan, om konflikten inte blir löst 
och om en av parterna hamnar i maktmässigt underläge, övergå i systema-
tisk mobbning.

 De skri-
ver följande utifrån sin kvalitativa studie: 

112

Lanseringen av Hallberg och Strandmarks

 

113 förklaring av mobbningens upp-
komst kan ses som ett resultat av en indirekt interaktion mellan forskare. 
De söker förena båda huvudspåren, att förklaringen handlar om organisa-
tionens förutsättningar och personers egenskaper i form av styrka, kompe-
tens eller sårbarhet. I citatet återfinns också den vanligaste definitionen av 
mobbning: asymmetrisk relation och systematiken av mobbningshandlingar. 
Med andra ord, Hallberg och Strandmark söker ta ett helhetsgrepp efter-
som mobbning beskrivs som ett komplext och flerdimensionellt fenomen114

                                                      
109 Salin (2003:1217). 

. 

110 Ibid., s. 1218. Se även Hoel, Helge & Cooper, Cary. L. (2001). “Origins of 
bullying: Theoretical framework for explaining workplace bullying.” In Tehrani, 
Noreen. (Red). Building a culture of respect: Managing bullying at work, s. 3-19. 
London: Taylor & Francis. 
111 Hallberg & Strandmark (2004).  
112 Hallberg & Strandmark (2004:109). 
113 Ibid., s. 109. 
114 Ibid., s. 141. 
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Denna indirekta interaktion med andra mobbningsforskares ställningsta-
ganden, ger en legitimitet till båda förklaringsvarianterna, samtidigt som 
Hallberg och Strandmark stödjer sig på dessa i lanseringen av sin egen 
variant. Låt oss närmare studera vad som tas upp i de två olika förklarings-
modellerna och hur det kan förekomma glidningar dem emellan. 

Arbetsmiljöproblem i organisationen  
Innehållet i mobbningsspiralen visar inte enbart en struktur i utstötnings-
processen och ett livslångt lidande, utan även att orsaken till mobbning 
handlar om ett arbetsmiljöproblem. Leymann uppmärksammar också att 
mobbning handlar om ett arbetsmiljöproblem.115 Han menar att man bör 
fråga sig varför det förekommer mobbning på en arbetsplats istället för att 
söka svar på frågan om varför en person blir mobbad. Leymann tar stark 
ställning mot sådana orsaksförklaringar av mobbning som läggs vid den 
mobbades egenskaper. Hans tankegångar har kommit att bli en del av att 
förklara mobbningsproblematiken, som återkommer i mobbningsboken 
och i pågående diskussion mellan olika mobbningsforskare. I mobbningens 
tolkningsrepertoar ingår resonemanget att relatera mobbningens orsak och 
uppkomst till arbetsplatsens miljö och inte till den enskilde individen som 
en viktig del, speciellt då andra forskare har fortsatt att producera och 
problematisera mobbningen som ett arbetsmiljöproblem i olika studier. 
Forskare som inte anser att individuella egenskaper kan förklara mobb-
ning, menar att det egentligen inte finns någon forskning som stödjer den 
ståndpunkten, utan betonar att vem som helst kan bli mobbad oavsett 
personliga egenskaper eller om man avviker från vad som betraktas som 
normalt.116

There has been much speculation about whether personality traits typical of 
victims may be identified, but there is no evidence for this so far. Anybody 
may become a victim, provided that the individual has less power than the 
tormentor. (...) Leymann [1992], in his studies on work harassment, claims 
that the question of who becomes a victim of harassment is completely a 
matter of coincidence and unlucky circumstances. A parallel may be drawn 
to research on rape. (…) It is important to bear in mind that harassment 
does not start from the victim, but from the tormentor, the same way as tor-

 Björkqvist et al.skriver: 

                                                      
115 Se bland annat Leymann (1996) samt den kritik Einarsen et al. (Red). (2003:17) 
riktar mot Leymanns ställningstagande i frågan kring orsaksförklaringar. 
116 Leymann (1990); Björkqvist, Kaj., Österman, Karin & Hjelt-Bäck Monika. 
(1994). “Aggression Among University Employees.” Aggressive Behavior, 20, 173-
184. 
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ture starts from the torturer and rape from the rapist. Without a tormentor, 
there will be no harassment.117

Att vem som helst kan bli mobbad är ett inslag i beskrivningen av mobb-
ning som ett arbetsmiljöproblem, ett inslag som utgör en viktig del i tolk-
ningsrepertoaren av mobbning. Det handlar om hur mobbning är en typ av 
interaktion som existerar och kan fyllas med vilka individer som helst. Det 
öppnar också upp för talet om mobbning som samhällsproblem, då faran 
av att bli drabbad av mobbning ligger på lur och väntar på rätt tillfälle. De 
starka jämförelserna med tortyr och våldtäkt bygger inte enbart in mobb-
ning i ett tydligt offerskap, utan skriver även in mobbning som övergrepp. 
Det är ett övergrepp, eftersom mobbningen startar med ”the tormentor”, 
plågoanden och inte med offret. Märk väl en skiftning av ordval här av 
experterna: istället för förövare använder de plågoande. Det är ett ordval 
som förstärker mobbning som något ständigt närvarande genom dessa plå-
goandar, medan ordvalet förövare kan användas vid tillfälliga brott och 
övergrepp.  

 

Det skulle inte förekomma någon mobbning om det inte fanns plågoan-
dar. I och med ett sådant ställningstagande förskjuts skuldfrågan till plågo-
anden, alltså mobbaren själv. Det finns en glidning i deras resonemang mot 
att söka svaret hos mobbaren. Det sker även en annan glidning mot den 
mobbade individen, när de uttrycker att vem som helst kan bli mobbad, 
förutsatt att individen har mindre maktanspråk än mobbaren. Det här insla-
get i mobbningsrepertoaren handlar om att organisationer kan ha arbets-
miljöer som tillåter och accepterar plågoandar, men också att mobbning är 
ett övergrepp. Det är ett övergrepp som ständigt pågår, om ingen sätter 
stopp. 

Björkqvist et al. förespråkar även att det finns riskfaktorer inom själva 
organisationen som kan främja förekomsten av mobbning på en arbets-
plats. Det finns alltså två varianter för att förklara dess förekomst när man 
resonerar utifrån att mobbning är ett arbetsmiljöproblem. Björkqvist et al. 
tar upp riskfaktorer som en strikt hierarkisk organisation, en auktoritär 
atmosfär och dålig kommunikation inom arbetsgrupper.118

                                                      
117 Björkqvist et al. (1994:175-176). Se även Leymann (1986) som diskuterar mobb-
ning termer av utsatthet och psykisk våldtäkt. 

 Forskare som 
ofta citeras när det gäller studier om mobbning utifrån ett organisations-

118 Björkqvist et al. (1994:176). 
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perspektiv är bland annat Salin, Vartia och Zapf119

Enabling structures and processes include conditions that make it possible 
for bullying to occur in the first place, i.e. factors that provide fertile soil for 
bullying. These conditions include a perceived power imbalance between the 
possible victim and perpetrator(s), low perceived costs for the perpetrator, 
and dissatisfaction and frustration in the work environment.

. De menar att mycket av 
förklaringen till mobbningens uppkomst och reproduktion står att finna i 
arbetsplatsers struktur och organisation. Salin skriver om följande möjlig-
görande strukturer och processer, vilka ingår som en del i en större förklar-
ingsmodell: 

120

Salin lyfter fram hur upplevd maktobalans mellan offer och förövare är 
avgörande för att mobbning kan starta, något som får extra gödning då 
förövaren upplever att han eller hon kommer undan, utan repressalier.

 

121

Furthermore, dissatisfaction with the social climate and the internal com-
munication has been used to explain bullying. For example, Einarsen et al. 
(1994) and Vartia (1996) found a significant correlation between bullying 
and low satisfaction with the social climate.

 
Förövaren kommer undan eftersom ledningen inte uppmärksammar och 
söker lösa problematiken. En anledning till att ledningen inte uppmärk-
sammar mobbning kan bero på ett svagt och/eller dåligt ledarskap. Det 
finns också vissa organisationskulturer som tillåter en viss typ av mobb-
ning i form av mer eller mindre förnedrande ”practical jokes” eller andra 
”roliga överraskningar” på arbetsplatsen. Den tredje faktorn, missnöje och 
frustration i arbetsmiljön, kan i sig vara startpunkt för mobbning. Salin 
refererar till andra ledande mobbningsforskare: 

122

Legitimeringen av missnöje som orsaksförklaring inom arbetsmiljön och i 
det sociala klimatet stöds av andra experter som har hittat ”a significant 
correlation between bullying and low satisfaction”. Det är, med andra ord, 
statistiskt säkerställt utifrån kvantitativ forskning. Eller uttryckt annorlun-
da: genom en empiristisk repertoar bekräftar experterna en orsaksförklar-
ing.  

 

                                                      
119 Salin (2003); Vartia, Marit. (1996). ”The sources of bullying: Psychological 
work environment and organizational climate.” European Journal of Work and 
Organizational Psychology, 5(2), 203-214; Zapf, Dieter. (1999). “Organisational, 
work group related and personal causes of mobbing/bullying at work.“ Internatio-
nal Journal of Manpower, 20(1/2), 70-85. 
120 Salin (2003:1218-1219). Se sid 1218 för en bild på modellen. 
121 Ibid., s. 1218-1219. 
122 Ibid., s. 1222. 
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De andra delarna i Salins förklaringsmodell123

What is more, the reward system and expected benefits may contribute to 
not only horisontal bullying, but also vertical bullying, i.e. bullying from su-
periors. The reward system may encourage supervisors to try to get rid of 
very high- or low-performing subordinates (cf. Kräkel, 1997). First, a super-
visor might perceive a very talented subordinate as rival and a threat to his 
own career, and might therefore try to expel or sabotage the work perfor-
mance of the subordinate. However, supervisor-subordinate bullying may 
occur in the opposite case (Kräkel, 1997).

 handlar dels om påskyn-
dande processer i vilka hon placerar in olika typer av stora förändringar i 
arbetsmiljön som nedskärningar, organisatoriska förändringar och föränd-
ring i arbetsgruppens sammansättning, dels om motiverande strukturer och 
processer i organisationskulturen. Sådana motiverande strukturer innebär 
att mobbaren har något att vinna på att mobba, exempelvis om organisa-
tionskulturen är uppbyggd kring ett belöningssystem så kan kollegor tävla 
mot varandra för att nå en förväntad belöning. I sådana strukturer sabote-
rar arbetstagaren för andra arbetstagare i syfte att hamna i bättre dager 
själv. Salin skriver också, med hänvisning till Kräkel: 

124

Det intressanta med citatet av Salin är att just denna del av hennes förklar-
ingsmodell även lanserar två olika typer av mobbning: kollegor emellan 
och chefen som mobbar anställda. Dessa två typer av mobbning presente-
ras i två riktningar som vertikal – och horisontell mobbning, baserat på 
arbetspositioner i organisationen

 

125. Det finns även hos Salin en glidning 
till individen i sig, eftersom hon i detta resonemang talar om chefen som 
mobbar sina anställda. Hon ger en beskrivning av en avsiktlig mobbning 
som går ut på att bli av med vissa anställda. Chefen mobbar vissa anställda 
för att han eller hon upplever rivalitet och ett hot om att förlora sin arbets-
position, alternativt att chefen mobbar när en anställd presterar för dåligt 
och, enligt chefen, inte fungerar i organisationen. Det förs även diskussio-
ner om huruvida mobbningen är avsiktlig och medveten eller om mobba-
ren är omedveten om att han eller hon faktiskt mobbar.126

                                                      
123 Ibid., s. 1222-1224. 

 I sådana diskus-

124 Ibid., s. 1223-1224. 
125 Se även en diskussion om vertikal respektive horisontell mobbning i Hoel, Helge 
& Salin, Denise. (2003). ”Organisational antecedents of workplace bullying.” In 
Einarsen, Ståle., Hoel, Helge., Zapf, Dieter & Cooper, Cary, L. (Red). Bullying and 
Emotional Abuse in the Workplace. International perspectives in research and 
practice. London: Taylor & Francis. 
126 Se Einarsen, Ståle. (1998). Mobbning och svåra personkonflikter. Stockholm: 
Kommentus Förlag. s. 77-80. 
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sioner om en mobbares oavsiktliga handlingar förmildras skuldfrågan till 
mobbningen. I Salins resonemang kring mobbning som ett arbetsmiljöpro-
blem diskuteras individuella orsaker. I den första delen av modellen talar 
Salin om hur upplevd maktobalans mellan parter är ett viktigt startskott 
för mobbning, i denna tredje del visas även hur chefen tar till mobbnings-
handlingar för att försvara sin arbetsposition. Med andra ord: tillbaka till 
individen igen. Salin lägger dock starkast betoning vid organisatoriska för-
utsättningar i sin förklaringsmodell till skillnad från Björkqvist och Ley-
mann som väljer att tala om: ”att vara på fel plats vid fel tillfälle”.127

Arbetsmiljöupplysningen, en webbsida som har Sveriges samlade kun-
skap om arbetsliv och hälsa

 Båda 
varianterna finns i repertoaren när man utgår från ett arbetsmiljöproblem 
och talar om vilka förutsättningar och vilken acceptans mobbning har i en 
organisation. 

128

Mobbning – komplext och svårlöst problem 

, stödjer sina resonemang i temat mobbning 
på forskning om mobbning som ett arbetsmiljöproblem. I en nätpublicerad 
artikel, hämtad från arbetsmiljöupplysningen, kan man läsa följande: 

Mobbning och trakasserier på arbetsplatsen är ett arbetsmiljöproblem och i 
förlängningen ett samhällsproblem, som varje år driver människor till lång-
varig sjukskrivning och ohälsa. Men forskningsbilden är oklar och de exak-
ta siffrorna svåra att komma åt. Myterna kring mobbning är många.(…) 

Många myter om mobbning 

Utöver vård, skola och omsorg hade Margaretha Strandmark och Lillemor 
Hallberg även informanter från andra offentliga arbetsgivare – en präst och 
en polisman. (…) Djupintervjuer med de mobbade visade att många vanliga 
myter om mobbningsoffer saknar täckning. – En sådan myt är att mobbade 
personer är socialt isolerade och ensamma, att de är avvikande som preste-
rar dåligt på jobbet och ’får skylla sig själva’. Men av de 22 personer vi in-
tervjuade var det bara en som saknade familj och vänner, de andra hade ett 
bra stöd omkring sig. Ofta var de starka personer som var kompetenta och 
ambitiösa på jobbet. Jag håller inte alls med om att vissa personer skulle 
vara mer benägna att bli mobbade än andra – det kan drabba vem som 
helst.129

                                                      
127 Björkqvist et al. (1994:175-176); Leymann (1992). 

 

128 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se 2007-06-26. Denna webbsida finns med 
som länk på Föreningen Stopps hemsida.  
129 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se 2007-06-26. 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/�
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/�
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I artikeln130

Det finns även en glidning i Hallberg och Strandmarks resonemang: pa-
rallellt med att de å ena sidan talar om vem som helst så lanserar de i sin 
förklaringsvariant å andra sidan att starka, kompetenta och drivande per-
soner liksom extra sårbara personer kan utgöra ett hot för andra arbetsta-
gare och kan initiera en maktkamp som kan övergå till systematisk mobb-
ning.

 återfinns en indirekt interaktion med de forskningsrön som 
betonar att mobbningsfenomenet är komplext och svårlöst. Det finns även 
två medverkande forskare som citeras i artikeln. Forskarna avslöjar en 
myt, bland många, genom ett uppräknade och kvantifierande av vad de har 
upptäckt utifrån sin forskning. En myt som kan sägas vara en uppfattning 
av den mobbades som avvikande, ensam och socialt isolerad. Hallberg och 
Strandmark vänder, i ovanstående artikel, på den mobbade individens egen-
skaper och talar istället som dem som starka och kompetenta samtidigt 
som de betonar att vem som helst kan bli drabbad. Det handlar om hur 
forskarna talar om situationen i sig, det vill säga hur alla kan hamna i en 
situation av mobbning. Detta är ett återkommande inslag i mobbningens 
tolkningsrepertoar. I artikeln betonas också en samhällsproblematisk aspekt, 
att drabbas av ohälsa och långtidssjukskrivning kan indirekt påverka sam-
hällsekonomin. 

131 De skiljer ut två ytterligheter av den mobbades egenskaper, som 
orsak till mobbning. Det innebär att de talar om individerna i sig, och till-
skriver individer olika kategoritillhörigheter i sin förklaring. De frångår att 
tala om situationen i sig, det vill säga att den kan fyllas med vilka personer 
som helst, till att belysa individerna i sig. Intressantare är att i Hallberg och 
Strandmarks ”avslöjande” anser de att de har slagit hål på myten om de 
mobbade som ensamma och avvikande, medan andra forskare anser att 
just de egenskaperna, snarare är en följd av själva mobbningen.132

Ett annat inslag i mobbning som ett arbetsmiljöproblem är att det banar 
väg för forskning kring förebyggande åtgärder

  

133

                                                      
130 

 och formulerandet av olika 
handlingsplaner eller policydokument mot mobbning på arbetsplatser. Före-
skriften mot kränkande särbehandling tar också upp vilka rutiner det ska 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se 2007-06-26. 
131 Hallberg & Strandmark (2004:109). 
132 Se bland annat Leymann (1996).  
133 Se bland annat Rayner, Charlotte. (1999). ”From research to implementation: 
finding leverage for prevention.” International Journal of Manpower, 20(1/2), 28-
38; Einarsen, Ståle & Hoel, Helge. (2008). “Bullying and Mistreatment at work: 
how managers may prevent and manage such problems”. In Kinder, Andrew. 
Hughes, Rick & Cooper, Cary. (Red). Employee well-being support. A workplace 
resource. West Sussex: John Wiley & Sons. 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/�
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finnas inom organisationens verksamhet, för att motverka uppkomsten av 
kränkande särbehandling. Denna föreskrift legitimerar mycket tydligt mobb-
ning som ett arbetsmiljöproblem. I föreskriften förnekar man dock inte att 
det emellanåt förekommer individbaserade orsaksförklaringar till mobb-
ning, vilket i sig kan innebära att man accepterar den andra förklaringsva-
rianten eller också är det ofrånkomligt att inte glida in på individuella 
aspekter. Trots en lansering av organisatoriska förutsättningar, som orsak 
till mobbningen, kan man inte helt bortse ifrån individen, oftast med beto-
ning på mobbaren, som orsak till mobbningen. Detta glidande i problema-
tiken är således ett uttryck för mobbning som ett komplext fenomen med 
många bottnar, vilken ingår som en del i tolkningsrepertoaren. 

Individuella egenskaper hos mobbade och mobbare  
Olweus forskning134 om mobbning bland barn, har satt sin prägel på mobb-
ningsforskning i arbetslivet med en förklaringsvariant av individuella orsa-
ker till mobbning. Olweus talar om mobbade personer som försiktiga, käns-
liga och ängsliga och mobbare som självsäkra, aggressiva och impulsiva. 
Han delar även in offrets egenskaper i två typer: det passiva offret och det 
provocerande offret. Oavsett om offret är passivt eller provocerande indi-
keras att offret, på grund av olika egenskaper förknippat med dessa typer, 
kan ha triggat igång mobbningen. Exempelvis att offret skulle ha provoce-
rat fram en aggression hos mobbaren. Olweus nämner också en annan typ 
av mobbare: den passiva mobbaren eller medlöparen, som deltar i mobb-
ningen, fast inte så aktivt som mobbaren/mobbarna själva.135 Inom mobb-
ningsforskning bland vuxna finns liknande studier som föreslår att risken 
att bli ett offer eller måltavla för mobbning ökar, om man inte har förmåga 
att försvara sig själv eller beroende av sin självkänsla, personlighet och kog-
nitiva förmåga. Det diskuteras även i likhet med Olweus att offrets person-
lighetsprofil kan provocera fram aggression hos andra och på så sätt bli ett 
offer för mobbningshandlingar.136

                                                      
134 Olweus (1991); Olweus, Dan. (2003). “Bully/victim problems in school. Basic 
facts and an effective intervention programme.” In Einarsen, Ståle., Hoel, Helge., 
Zapf, Dieter & Cooper, Cary, L. (Red). Bullying and Emotional Abuse in the 
Workplace. International perspectives in research and practice, s. 62-78. London: 
Taylor & Francis.  

 En annan studie tar upp hur offret för 

135 Olweus (1991); Olweus (2003).  
136 Se bland annat Niedl, Klaus. (1996). “Mobbing and well-being: Economic and 
personnel development implications.” European Journal of Work and Organiza-
tional Psychology, 5(2), 239-249; Coyne, Iain, Seige, Elizabeth & Randall, Peter. 
(2000). “Predicting workplace victim status from personality.” European Journal 
of Work and Organizational Psychology, 9(3), 335-349. 
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mobbningen visar symtom av ängslan och depression redan innan mobb-
ningen ägt rum.137

Leymanns starka ställningstagande mot denna typ av förklaringsvari-
ant

 I sådana forskningsstudier är det ofrånkomligt att 
skuldfrågan förskjuts till offret, istället för till förövaren. Andra moraliska 
och förmildrande omständigheter till mobbarens fördel är när man disku-
terar mobbning i termer av mobbning som något oavsiktligt. 

138 är en tacksam ingång för andra forskare att ta spjärn mot. Einarsen 
och Zapf139

However, our own standpoint is that no comprehensive model of workplace 
bullying would be satisfactory without also including personality and indi-
vidual factors of both perpetrators and victims, and their contributing ef-
fects to the onset, escalation and consequences of the bullying process.

 inleder en text med hänvisning till Leymann för att tydliggöra 
att de inte förnekar att organisatoriska aspekter bör beaktas i diskussionen 
kring mobbningens orsaker. Men de betonar även andra aspekter som vikti-
ga: 

140

Ställningstagandet som Einarsen och Zapf

 

141

Glasø, Matthiesen, Birkeland Nielsen och Einarsen

 gör är att inkludera person-
lighet och individuella faktorer hos både förövare och offer i sin förklar-
ingsvariant av mobbning. De menar att “no comprehensive model of workp-
lace bullying would be satisfactory” utan dessa faktorer, vilket i sig är ett 
uttryck för deras ambition att vetenskapligt ta hänsyn till alla tänkbara 
faktorer för att presentera en allomfattande förklaringsmodell. Vad är det 
då som lyfts fram i studierna om offrets respektive förövarens personlig-
het? Och hur kan en sådan studie motiveras, förutom att det skulle utgöra 
en ytterligare faktor i en form av helhetsmodell? 

142

                                                      
137 Zapf (1999). 

 studerar bland an-
nat om offer för mobbning uppvisar en generell profil av en ”offerperson-
lighet”. De menar att det saknas empirisk forskning kring offers personlig-
het och presenterar en möjlig orsak varför, samt ett motiverande till den 
egna studien: 

138 Leymann (1992); Leymann (1996).  
139 Zapf, Dieter & Einarsen, Ståle. (2003). “Individual antecedents. Victims and 
perpetrators.” In Einarsen et al. (Red). Bullying and Emotional Abuse in the 
Workplace. International perspectives in research and practice, s.165-184. London: 
Taylor & Francis. 
140 Zapf & Einarsen (2003:165). 
141 Zapf & Einarsen (2003). 
142 Glasø, Matthiesen, Birkeland Nielsen & Einarsen (2007). 
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A reason for this shortage may be that one of the pioneers of bullying re-
search disregarded the role of individual characteristics as antecedents of 
bullying (Leymann, 1996: Leymann & Gustafsson, 1996). Leymann strong-
ly claimed that personality traits, such as anxiety or rigidity, found among 
victims were a result of and definitely not a cause of exposure to bullying. 
According to Zapf and Einarsen (2003), one has indeed to tread carefully 
with respect to these issues, as one might easily be accused of “blaming the 
victim”. Hower, bearing such precautions in mind, there are still legitimate 
reason to examine the role of personality in the victimizing process.143

Leymann

 

144

Att profilera olika personligheter är en del av psykologins forskningsom-
råden och det mest erkända mätinstrumentet som används är Big Five Mo-
del

 lanserade att orsaken till mobbning finns i själva arbetsmiljön 
just för att komma bort från den utbredda uppfattningen om individuella 
egenskaper, vilken präglar mobbningsforskningen inom skolan. I citatet 
ovan råder det omvända: att Leymanns forskning om mobbning har bidra-
git till att det saknas forskning om personlighetens betydelse. Med ett av-
stamp i en indirekt interaktion med Leymanns texter, motiverar och legiti-
merar forskarna sin studie, genom att gå varsamt fram med frågeställning-
ar som rör offrets personlighet, eftersom de inte vill bli anklagade för att 
”blaming the victim”. Det är ett retoriskt grepp: genom att föregå ett möj-
ligt anklagande, att de hänger ut offret som orsak till mobbning, undviker 
de just sådana anklagelser. Detta framför allt då de också använder argu-
mentet att man måste beakta alla möjliga faktorer i förklarandet av orsa-
ker till mobbning, bland annat offrets personlighet. Detta görs i vetenska-
pens namn, men gränsen är hårfin när det gäller att inte skuldbelägga off-
ret.  

145. Det är en modell som innehåller fem olika dimensioner av person-
lighet: utåtvändhet, behaglighet, plikttrogenhet, emotionellt instabil och 
intellektuell.146 Glasø et al.147

                                                      
143 Glasø, Matthiesen, Birkeland Nielsen & Einarsen (2007:2). 

 utgår från Big Five Model i sin studie vid en 
jämförelse mellan offer och icke-offer i jakten på att fastställa en generell 
profil över offrets personlighet. Forskarna söker lansera betydelsen av off-
rets personlighet som en viktig faktor, med hjälp av ett väletablerat mätin-
strument inom deras forskningstradition. De finner i sin studie att offer 

144 Leymann (1990); Leymann (1996). 
145 Se bland annat Goldberg, Lewis. (1992). ”The development of markers for the 
Big-Five factor stucture.” Psychological Assessment, 4(1), 26-42. 
146 Det är min svenska översättning av engelska termerna: extroversion, agreeable-
ness, conscientiousness, emotional instability och intellect. 
147 Glasø et al. (2007). 
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tenderar att vara mer ängsliga, instabila och neurotiska och mindre utåtrik-
tade än icke-offer. Själva huvudresultatet är att det inte finns något som 
styrker en generell personlighetsprofil över offret. Resultatet tycks förvåna 
forskarna och i sin starka tilltro till mätinstrumentet, reflekterar de inte 
över att det kan behövas andra metodologiska ansatser och perspektiv för 
att studera mobbning på individnivå. Det finns en naiv tilltro till dessa 
mätinstrument att kunna profilera, vilket gör att forskarna fortsätter att 
utföra liknande studier.148

(…) it is possible to argue that personality plays an important role in the 
bullying process, without taking a stand whether the personality causes the 
bullying or that bullying causes the personality difference found between 
victims and non-victims. (…) Yet, personality does not easily differentiate 
targets from non-targets. Hence, the main focus when intervening in order 
to prevent bullying in organizations must be on organizational factors more 
than on the personality of victims.

 De avrundar artikeln med: 

149

I citatet tar forskarna ställning till att personligheten har betydelse i mobb-
ningsprocessen, men väljer att inte uttala sig om tidsföljden; om det är 
personliga egenskaper som orsakar mobbning eller om det är mobbning 
som orsakar skillnader i personlighet hos offer. Detta är den brännande 
punkten i resonemanget, eller i beskrivningen av mobbning som personlig-
hetsrelaterat, en beskrivning som ingår i mobbningens tolkningsrepertoar. 
Det vill säga att det faktiskt handlar om själva skuldfrågan och vad som 
orsakar vad, i processen. Samtidigt finns också en glidning mot organisato-
riska faktorer i denna förklaringsvariant. Speciellt när forskarna menar att 
personligheten inte på ett enkelt sätt skiljer ut offer och icke-offer och där-
för föredrar att beakta organisatoriska faktorer vid förebyggande åtgärder 
i syfte att förhindra mobbning. Coyne et al. diskuterar brännpunkten om 
skuldfrågan relaterat till offret på följande sätt: 

 

It is correct to state that an individual´s personality is a cause of bullying in 
the workplace? Perhaps if the individual in some way provokes the anger of 
others then this could be considered a cause, but does the same apply to a 

                                                      
148 För en liknande studie kring sökandet efter en generell offerpersonlighet, se 
Matthiesen, Stig Berge & Einarsen, Ståle. (2001). “MMPI-2 configurations among 
victims of bullying.” European Journal of Work and Organizational Psychology, 
10(4), 467-484. Det är en studie som baserar sig på ett annat mätinstrument 
MMPI-2 formulerat inom psykiatrin, vilket är en klinisk diagnosskala som mäter 
personlighetsstörningar. Matthiesen och Einarsen använder MMPI-2 för att se hur 
det kan korrelera med mobbning hos tidigare offer och nuvarande offer. Även de 
misslyckas i fastställandet av en generell offerpersonlighet. 
149 Glasø et al. (2007:6). 
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’vulnerable individual’? It would be harsh to suggest that they cause the bul-
lying by being vulnerable to it. They become targets, but do they really cause 
the behavior?150

I ovanstående resonemang finns en öppning för att kunna ifrågasätta skuld-
frågan hos offret. Om vi istället sätter skuldfrågan i relation till andra över-
grepp, exempelvis våldtäkt, tydliggörs det i flesta fall för gemene man det 
otänkbara i att skuldbelägga offret. Att skuldbelägga offret ger istället för-
övaren argument och legitimitet till varför han eller hon gjorde som de 
gjorde. Diskussionen kring våldtäktsfall hamnar dessvärre, så som lagstift-
ningen fungerar, i liknande skuldbeläggande termer: hon var berusad, hon 
sa inte nej och hon hade utmanande kläder.

 

151 Hur skuldfrågan förskjuts 
till den ena eller andra parten utifrån personlighet är utmärkande för denna 
del av mobbningens tolkningsrepertoar, vilket jag benämner som personlig-
hetsrelaterat. Hirigoyen, en fransk psykiatriker, kallar mobbare för perversa 
narcissister som är oförmögna till verkliga relationer eftersom de saknar 
egna känslor.152 Det uttrycks även i studier där man studerar skillnader 
mellan offers och förövares personligheter.153

                                                      
150 Coyne, Seige & Randall (2000:346). 

 I en sådan studie beskrivs för-
övarens personlighet som dominerande, rättfärdigande, kall, socialt undvi-
kande, påträngande, misstänksam, alltför ”fostrande”, samt avsaknad av 
”svaga” och ”mjuka” sidor, vilket associeras med grymma personer eller 
psykopater. När man i studien beskriver offrets personlighet i samma ter-
mer som förövaren: dominerande, rättfärdigande, kall, påträngande, miss-
tänksam relaterar man det till ett provocerande offer. Givetvis återfinns 

151 För en diskussion kring omgivningens förväntningar på hur ett brottsoffer ska 
vara, se bland annat: Nilsson, Bo. (2003). Brottsoffer. Offerskapets innebörder och 
villkor i (o)säkerhetens kultur. Umeå: Boréa Bokförlag, s. 116-117; Hydén, Marga-
reta. (2005). ”’I Must Have Been an Idiot to Let it Go On’: Agency and Positioning 
in Battered Women´s Narratives of Leaving.” Feminism & Psychology, 15(2), 169-
188, s. 171 som i sin tur diskuterar hur det är upp till domstolen i rättegången att 
avgöra om kvinnan har visat rätt typ av motstånd vid våldtäktsöverfallet. Se även 
Jacobsson, Katarina. (1996). ”Misshandlade kvinnor – rättsapparatens motsägelse-
fulla offer.” Appropå, 3, 3-7. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.  
152 Hirigoyen, Marie-France. (2003). Vardagens våld. Om mobbning och psykiska 
trakasserier. Stockholm: Natur och kultur, s. 155 -ff. 
153 Matthiesen, Stig Berge & Einarsen, Ståle. (2007) “Perpetrators and Targets of 
Bullying at Work: Role Stress and Individual Differences.” Violence and Victims, 
22(6), 735-753. 
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också beskrivningar som ett livslångt lidande för offret, och offer som lätta 
måltavlor för aggression och mobbning.154

I resonemanget kring mobbning som ett arbetsmiljöproblem
  

155 i reperto-
aren förekommer en viss glidning till individen i sig, men det är långt ifrån 
de resonemang om personlighetens betydelse som förs i den andra förklar-
ingsvarianten156

Vilka konsekvenser kan uppstå till följd av mobbning? 

. Ett gemensamt spår för talet om mobbning som ett ar-
betsmiljöproblem och mobbning som personlighetsorsakat är när en kon-
kret mobbningssituation ska lösa på en arbetsplats. Lösningen innebär främst 
att någon av parterna, antingen den mobbade eller mobbaren, bör flytta på 
sig. Rådet till den mobbade att lämna arbetsplatsen om situationen inte går 
att lösa på annat sätt går igen i olika självhjälpsprogram eller i diskussions-
forum om mobbning på nätet. Ett argument som förs fram för att lämna 
arbetsplatsen är faran för den egna hälsan. Ett annat spår de har gemen-
samt är att den mobbade tenderar att utgöra problemet, även om resone-
mangen som leder fram till detta är olika. Det finns både enighet och oe-
nigheter bland forskarna. Något som förenar forskarna är uppvisandet av 
en godhet, att vara ett moraliskt språkrör för att få stopp på mobbning i 
arbetslivet, genom att driva olika typer av forskningsfrågor.  

Det har redan antytts att det kan uppstå allvarliga konsekvenser hos den 
mobbade till följd av mobbningen. En annan central del i mobbningsreper-
toaren handlar således om mobbning som en hälsofara. En stor del av 
forskningen bedrivs med fokus på de emotionella och sjukdomsbaserade 
konsekvenser den mobbade kan få till följd av att ha varit mobbad. De 
konsekvenser som lyfts fram är att den mobbade får lägre självkänsla, ång-

                                                      
154 Glasø, Lars., Birkeland Nielsen, Morten & Einarsen, Ståle. (2009). ”Interper-
sonal Problems Among Perpetrators and Targets of Workplace Bullying.” Journal 
of Applied Social Psychology, 39(6), 1316-1333. 
155 Leymann (1990); Leymann (1996); Björkqvist et al. (1994), Salin (2003); Vartia 
(1996). 
156 Niedl (1996); Coyne, Seige & Randall (2000); Zapf & Einarsen (2003); Glasø, 
Matthiesen, Birkeland Nielsen & Einarsen (2007). 
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est, skuldkänslor, depressioner och självmordstankar. I ett flertal studier 
kopplas den mobbades sjukdomstillstånd till posttraumatisk stress.157

I en facktidning med temat mobbning på jobbet, publiceras en artikel 
med rubriken ”Mobbning dödar 300 om året”, där förs följande resone-
mang om konsekvenser: 

  

Om självmord är den mest extrema konsekvensen av mobbning så finns det 
många stationer på vägen dit. Mobbningsoffer drabbas av psykiska, fysiska 
och psykosomatiska sjukdomar, det är vanligt att de lider av likadana post-
traumatiska stressyndrom som flyktingar från krigsdrabbade länder. Många 
mobbningsoffer slås ut från arbetsmarknaden genom långtidssjukskrivning, 
förtidspension eller att de blir uppsagda eller avskedade från jobbet.158

Citatet ovan ger en bild av hur media fångar upp forskningsrön om hur 
allvarliga konsekvenserna kan bli till följd av mobbning. Det finns en anty-
dan till en samhällsfara med uttrycket ”mobbning dödar 300 om året”, då 
beskrivningen saknar en aktör som utför själva mobbningen. Det gör att 
mobbning framställs som ett fenomen som existerar utanför oss individer: 
en fara som finns och kan drabba alla, speciellt då man senare i artikeln 
använder inslaget om att det kan drabba vem som helst på arbetsplatsen. 
Artikeln stödjer och utgår från den del av mobbningsrepertoaren som talar 
om mobbning som ett arbetsmiljöproblem, speciellt då tidningen är ett 
forum för arbetsmiljöfrågor.  

 

En aktör som är central i samproducerandet av mobbning som en hälso-
fara är de mobbade själva som vittnar om detta i olika forum.159

Kent skriver: 

 Deras 
vittnesmål kan exempelvis uttryckas så här i några skriftliga mobbningsbe-
rättelser: 

                                                      
157 Se bland annat Leyman (1996); Leymann (1994); Leyman (1989); Einarsen, 
Ståle & Mikkelsen, Gemzøe, Eva. (2003). ”Individual effects of exposure to bully-
ing at work.” In Einarsen et al. (2003), s. 127-144; Niedhammer, Isabelle., David, 
Simone & Degioanni, Stephanie et al. (2006). “Association between workplace 
bullying and depressive symptoms in the French working population.” Journal of 
Psychosomatic Research 61(2), 251-259; Mikkelsen, Gemzøe, Eva & Einarsen, 
Ståle. (2002a). ”Relationships between exposure to bullying at work and psycho-
logical and psychosomatic health complaints: The role of state negative affectivity 
and generalized self-efficacy.” Scandinavian Journal of Psychology, 43(5), 397-405; 
Mikkelsen, Gemzøe, Eva & Einarsen, Ståle. (2002b).”Basic assumptions and symp-
toms of post-traumatic stress among victims of bullying at work.” European Jour-
nal of Work and Organizational Psychology, 11(1), 87-111. 
158 Strömvirveln. (2006:3). 
159 Första webbsidan om mobbning http://web.telia.com/~u85507520/ 2006-03-15. 

http://web.telia.com/~u85507520/�
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Det var psykiskt påfrestande arbetsförhållanden. Jag fick kon-
centrationssvårigheter och kände en trötthet, rädsla och ång-
est. Jag kände en stor oro och obehag för vad som skulle 
komma. Jag gick till läkare och blev sjukskriven juni-99.160

Signaturen WS skriver: 

 

Ibland känner man sig stark, ibland deprimerad och ibland 
totalt förbannad. Även kroppsligt reagerar man trots att man 
kanske tror att det inte beror på det. Själv har jag tidigare 
haft problem med ’restless legs’ och sovit dåligt ibland. Efter 
att detta hände har jag haft problem med ’restless legs’ varje 
natt. Sover idag mycket oregelbundet och har kontakt med 
neurolog för fortsatta undersökningar.161

Signaturen WS skriver: 

 

Mådde allt sämre psykiskt. Hade nära till gråt. Upplevde sam-
tidigt en rädsla. Hur skulle det här påverka mina möjligheter i 
framtiden? Kommer andra arbetsgivare att tro på min berät-
telse?162

Trovärdigheten i vittnesmålen skapas i formuleringarna av hur de kände 
eller känner sig relaterat till olika fysiska och psykiska symtom. Denna 
trovärdighet förstärks när vittnena beskriver att de har sökt läkarhjälp, 
vilka har bekräftat deras sjukdomsbild. Här visas på kroppsliga symtom, 
som experter också skriver om och lanserar som hälsofarliga konsekvenser. 
Det sista vittnesmålet av signaturen WS indikerar även att vem som helst 
inte får återge sin berättelse. Det är inte säkert att en mobbningsberättelse 
blir accepterad som en trovärdig sådan i olika sammanhang, eller ens törs 
berättas, då misstanken om att man själv är problemet finns närvarande. 
Hur finner berättare narrativa resurser och hur kan man på ett övertygan-
de sätt skapa en mobbningsberättelse? 

 

Intresseföreningens budskap: skriv din berättelse! 
I inledningskapitlet nämndes att skapandet av olika intresseföreningar hand-
lar om social mobilisering för att lyfta fram vuxenmobbning som ett socialt 
problem. Det är ett exempel på hur man via nätet kan knyta kontakter och 

                                                      
160 Citat från Berättelsen om Kent, hämtat från stina-thorins hemsida om mobb-
ning. http://web.telia.com/~u85507520/ 2006-03-15. 
161 Citat från Berättelsen ”Sekretess” med signaturen WS, hämtat från stina-thorins 
hemsida om mobbning. http://web.telia.com/~u85507520/ 2006-03-15. 
162 Ibid. 

http://web.telia.com/~u85507520/�
http://web.telia.com/~u85507520/�
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mobilisera en enad kraft i frågan. Intresseföreningen Stopps webbsidor163

I föreningens självpresentation tydliggörs ett ställningstagande om att stå 
på den enskilda mobbades sida med ett uppdrag om att synliggöra mobb-
ningsproblematiken och utgöra en viktig påtryckningsgrupp i kampen mot 
kränkande särbehandling inom arbetslivet. Det lanseras också via med-
lemsbladet att de mobbade inte är ensamma om sina problem, att mobb-
ning är ett arbetsmiljöproblem och ett samhällsproblem. De skriver: 

 
är till för att mobbade personer ska få information om mobbning och få 
stöd samt vägledning. Dessa webbsidor är betydelsefulla då de länkar till 
forskningsartiklar, skönlitterära böcker, facktidningars artiklar, artiklar 
från dagspressen och berättelser av mobbade själva vilka kan skapa ord och 
narrativa resurser, för mobbade att själva identifiera sig med och ha möj-
lighet att berätta sina mobbningsberättelser. Webbsidorna kan ses som en 
plats där aktörers ställningstaganden till mobbningsproblematiken presen-
teras och förenas kring faktakunskap om mobbning och där tips om hur 
man ska eller kan berätta, standardiseras.  

Har du i egenskap av ’syndabock’ blivit kallad till chefen? 

Ett stort antal personer i Sverige mår dåligt eller mycket dåligt av de 
psykosociala arbetsmiljöerna på sina arbetsplatser. Den allmänt eskalerande 
jakten på vinstökningar och kostnadsbesparingar på arbetsmarknaden har 
bidragit till ’utmärkta’ grogrunder för mobbning, kränkning och diverse 
lagbrott. (…) oskyldiga utpekas som syndabockar, tvingas ned på de ankla-
gades bänk och blir oskyldigt dömda av sina gärningsmän, utan möjlighet 
till upprättelse. Flera undersökningar visar att det är vanligt att chefer krän-
ker sina anställda. 

Jag har varit med om det. Min arbetsgivare utsatte mig (…)164

Rubriken riktar sig direkt till en mobbad person: att i egenskap av synda-
bock blivit kallad till chefen. Detta är en rubrik som fångar läsarens upp-
märksamhet och kanske ett igenkännande. Texten som följer bygger på 
olika faktainslag: ett stort antal personer mår mycket dåligt av de psykoso-
ciala arbetsmiljöerna på sina arbetsplatser, eskalerande jakten på vinstök-
ningar, kostnadsbesparingar på arbetsmarknaden har bidragit till en gro-
grund för mobbning, flera undersökningar visar att. I texten används även 
ordval hämtat från en juridisk begreppsapparat: oskyldiga utpekas, tvingas 
till den anklagades bänk, oskyldigt dömda av sina gärningsmän och ingen 

 

                                                      
163 http://www.foreningenstopp.se 2007-06-26 Föreningen har också ett journum-
mer där mobbade kan få stöd och råd.  
164 Stopp. Förening mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Medlemsblad #4 -
2008, s. 2. 

http://www.foreningenstopp.se/�
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chans till upprättelse. Tillsammans bidrar dessa ordval och faktainslag till 
en lansering av mobbning som ett socialt problem. Föreningens text legiti-
merar även hur man talar om mobbning som ett arbetsmiljöproblem och 
ett offerskap, där den mobbade utses till syndabock och inte har någon 
chans till upprättelse. Det är en legitimering som sker genom att det är ett 
vittne som skrivit texten. Det är också vittnet som sedan fortsätter texten 
med att kort berätta sin version, för att sedan övergå till att ge råd till 
mobbade, texten avslutas med: ”Och en sak VET jag, vad de än kan ha 
påstått: DU är oerhört värdefull!”165

En del i att vara en verksam förening innebär här att driva diskussions-
forum, uppdatera vad som händer inom sjukförsäkringen, men framför allt 
att uppmana mobbade personer att skriva ned sin berättelse. Om man inte 
kan skriva erbjuder de skrivarkurser och stöd, i form av genomläsning av 
inskickade texter. De skriver:  

 Det finns en varm ton till sina med-
lemmar där man vill visa att det finns medmänniskor som bryr sig och att 
föreningen är en levande förening.  

Är du intresserad av att skriva eller kanske du redan skriver men inte vet 
vad du ska göra med det? Vi har som mål att framöver ge ut en bok med 
gemensamma noveller i påverkanssyfte, kanske vill du ha med din berättelse 
i den?166

Med tanke på att Leymann

 

167 introducerat fallbeskrivningar i sin forsk-
ning, det vill säga olika berättelser om mobbning av de drabbade, för att 
nå ut och lansera existensen av mobbning inom arbetslivet är det nu, under 
2000-talet, istället vittnena själva som driver och vill gå ut med sina samla-
de berättelser och vittnesmål. Föreningens uppmaning eller inbjudan till att 
skriva ned sin berättelse säger också något om oss som individer och det 
samhälle vi lever i. I perspektivet av att vi lever i ett pratsamhälle kan ytter-
ligare en del av en psykologiseringsprocess urskiljas168

                                                      
165 Stopp. Förening mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Medlemsblad #4 -
2008, s. 4. 

: det finns ett tera-
peutiskt tänkande med att skriva av sig och sätt ord på sina upplevelser, 
för att bearbeta sina erfarenheter och ha möjlighet att gå vidare med sitt 
liv. Berättelser är en del av hur vi förhåller oss till verkligheten och hur vi 
också kan identifiera oss i och med olika berättelser.  

166 Ibid., s. 6. 
167 Leymann (1986); Leymann (1990). 
168 Cameron (2000:31-32). 
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Summering 
Det jag har sökt visa i kapitlet är hur en samproduktion mellan olika aktö-
rer har gett legitimitet åt mobbning som dels ett socialt problem, dels som 
ett aktuellt forskningsproblem. En av de viktigaste poängerna med kapitlet 
är att illustrera vad som diskuteras och hur aktörerna diskuterar fenome-
net. Vetenskapen använder en empiristisk repertoar för att lansera och ge 
kraft till sina versioner av mobbning, något som lekmän i facktidningar 
också använder sig av. Innehållet i versionerna, vad som tillskrivs fenome-
net, har löpande summerats som delar, vilka ingår i mobbningens tolknings-
repertoar. Det är delar eller byggstenar som, när de relateras till varandra, 
utgör tolkningsrepertoaren. Dessa delar som jag har identifierat genom 
olika ordval, beskrivningar och resonemang är offerskap, arbetsmiljöpro-
blem, samhällsproblem, personlighetsrelaterat, komplexitet, mobbning som 
process och hälsofara.  

Talet om offerskapet blir tydligt i och med mobbningsdefinitionen av 
hur den mobbade står i asymmetrisk relation till mobbaren som utsätter 
honom eller henne för negativa handlingar. Ordval som: försvarslös, hjälp-
lös och en kategorisering av den mobbade som offer i forskningsartiklar 
förstärker en berättelse om offerskap. Offerskapet förstärks även i betrak-
telsen av mobbning som process, vilket lanseras av Leymanns169

En kvinna, Susan, har nyligen genomgått en utbildning inom reklam-
branschen. Hon har en positiv föreställning om arbetet och sina egna insat-
ser. Susan blir senare anställd på ett företag där hon upptäcker att kolle-

 olika faser 
och i mobbningsspiralen. Det är med utgångspunkt i dessa delar från tolk-
ningsrepertoaren som det blir möjligt att tala om en slags kärna, vad som 
måste finnas med i talet eller i berättelsen om mobbning, för att kunna 
utgöra en sådan. De narrativa resurserna jag har identifierat som standar-
diserade inslag eller som en storyline i en schablonberättelse är: mobbning-
ens process och händelseförlopp i en nedåtgående riktning för den mobba-
de, offerskapet, det skuldbelagda offret och arbetsmiljöproblem. Det finns 
alltså standardiserade narrativa resurser som kan formulera en schablonbe-
rättelse, men givetvis förekommer det empiriska variationer av mobbnings-
berättelser. I texten nedan, som avslutar kapitlet, presenterar jag en möjlig 
fiktiv schablonberättelse om mobbning utifrån tolkningsrepertoaren av 
mobbning. Syftet med presentationen grundar sig på att berättelser föregår 
oss och förekommer i olika sociala och kulturella sammanhang. Hur vi i 
berättandet om oss själva kan stödja oss på schabloner – eller standardbe-
rättelser – är den del av min narrativa ansats som diskuteras i kommande 
kapitel. 

                                                      
169 Leymann (1990). 
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gorna talar illa om varandra och konkurrensen mellan dem är hård. När 
hon i interaktion med sina nya kollegor markerar att hon inte vill medver-
ka till smutskastningen, blir hon successivt föremål för olika mobbnings-
handlingar. Det är främst tre av kollegorna som inte ger henne information 
som rör arbetet, sprider negativa rykten om henne, kritiserar henne öppet 
inför andra kollegor, inte talar direkt till henne och ignorerar henne. Dessa 
olika mobbningshandlingar gör att Susan mår allt sämre ju oftare och des-
to längre detta pågår. Chefen på arbetsplatsen blir varse att det finns pro-
blem inom arbetsgruppen genom diverse rykten som florerar. Chefen och 
en person från personalavdelning bestämmer ett möte med Susan och hen-
nes tre kollegor. Under mötets gång upptäcker Susan att chefen och perso-
nen från personalavdelningen tar parti för hennes kollegor. Hon får insikt 
om att hon själv betraktas som ett arbetsmiljöproblem. Tiden efter detta 
möte, får Susan utstå en närmast total utfrysning från alla kollegor. Det 
gör att Susan blir djupt deprimerad och väljer att sjukskriva sig för att hitta 
en väg ut från arbetsplatsen. 

Hur berättare i min studie använder och förhåller sig till en sådan scha-
blonberättelse, repertoaren av mobbning och vilka narrativa resurser de 
använder i sitt berättande är något vi får följa fortsättningsvis genom av-
handlingen. Vi får även se hur man som berättare på olika sätt är överty-
gande i sin konstruktion av sig själv som mobbad genom sitt berättande.  
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KAPITEL III.  

3. Teoretiska och analytiska utgångspunkter 
Kapitlet syftar till att presentera min narrativa ansats som har sin utgångs-
punkt inom socialkonstruktionism. Det är en sociologisk och diskursanaly-
tisk ansats som förenar analytiska begrepp och förhållningsätt inom narra-
tiv analys, diskursiv psykologi, inslag av samtalsanalys170

Diskurs och kontext 

 och metaforik-
analys. I kapitlet presenteras först det vetenskapsteoretiska förhållningssätt 
avhandlingen vilar på. Därefter introduceras narrativ analys och vad som 
kännetecknar studiens narrativa ansats. Sedan diskuteras hur de närliggande 
forskningstraditionerna, med dess grundtankar och analytiska begrepp, kan 
förenas i en gemensam narrativ ansats. Sist i kapitlet förs en summering av 
utgångspunkterna. 

Karakteristiskt för det socialkonstruktionistiska perspektivet som min nar-
rativa ansats utgår ifrån är att språket har en avgörande betydelse för hur 
vi skapar vår sociala verklighet.171 Perspektivet är mycket brett och rym-
mer flera olika diskursanalytiska ansatser som exempelvis samtalsanalys 
(CA), etnografisk kommunikation, diskursiv psykologi (DP), narrativ analys 
(NA), kritisk diskurspsykologi (CDP), kritisk diskursanalys (CDA) och 
foucauldiansk diskursanalys, för att nämna några.172 De är diskursanaly-
tiska ansatser vilka rör sig på olika nivåer, vilket också ibland kan refereras 
till socialkonstruktionism på mikro respektive makro nivå173

                                                      
170 Samtalsanalys är den vanligaste svenska översättningen av conversation analy-
sis. 

, eller olika 
forskningsområden. De tre första ansatserna innebär forskningsområden 
inom vilka social interaktion studeras, där fokus kan vara hur individer 
organiserar sitt tal i en interaktion för att göra sig förstådda, vad individer 
gör med språket som till exempel att presentera sig själv och hur en sådan 
självpresentation går till. Andra forskningsområden, inom bl.a. DP, NA 
och CDP, studerar hur individer begreppsliggör och uppfattar sin verklig-
het och sig själv, med andra ord hur individer konstruerar sin identitet inom 
ramen för tillgängliga diskurser. Ett tredje forskningsområde, inom främst 
CDA och foucauldiansk DA, är studiet av de kulturella och sociala relatio-

171 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj. (2: upplaga). (2008). Tolkning och reflektion. 
Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur, s. 81. 
172 Wetherell, Margaret., Taylor, Stephanie & Yates, Simeon. J. (Red). (2006). Dis-
course Theory and Practice. London: Sage.  
173 Burr, Vivian. (2:d edition). Social constructionism. New York: Routledge, s. 21-
22. 
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ner som under en historisk tidsperiod kännetecknar en eller flera diskurser, 
det vill säga hur man har talat om, respektive betraktat, ett socialt fenomen 
under en viss tidsperiod och vad/vem som har haft maktföreträde till att 
definiera diskursen.174

Det vetenskapliga förhållningssättet inom de olika diskursiva ansatserna, 
trots forskares tillhörighet och fostran inom skilda discipliner som sociolo-
gi, psykologi, sociolingvistik och så vidare, är att teoretisera kring och 
analysera hur kunskap om vår omvärld blir till och byggs upp. Det är inte 
så att forskare med en diskursiv ansats har för avsikt att ge en neutral be-
skrivning av världen, det är snarare forskaren som analyserar och tematise-
rar sin empiri genom att identifiera vilka diskurserna är, vad dessa möjlig-
gör och begränsar gällande hur vi uppfattar och tolkar vår verklighet. Det 
betyder i sin tur att en forskare med en diskursiv ansats också måste vända 
sin analys mot sig själv och ställa sig frågan: på vilket sätt är min studie en 
del av den studerade diskursen?

 

175 En sådan reflektion kan mycket väl 
karakterisera forskarens förhållningssätt inom kvalitativ forskningstradi-
tion. Jag syftar främst på forskarens insikt om distinktionerna mellan be-
greppen emic (deltagarnas perspektiv) och etic (forskarens perspektiv). 
Dessa begrepp introducerades inom lingvistiken och antropologin av 
Pike.176 En beskrivning av dessa begrepp kan ge en konkretisering av re-
flexiviteten inom kvalitativt forskningsarbete. Det är en reflexivitet som 
innebär att och hur forskaren uppmärksammar tematiseringen och drama-
tiseringen av sitt empiriska material, i termer av närhet och distans. Det vill 
säga hur forskaren kontextualiserar empirin med forskarbegrepp och vad 
som är intervjupersonernas eller berättarnas egna utsagor. Distinktionen 
mellan emic och etic kan beskrivas med olika vinklingar och termer177

                                                      
174 Wetherell & Yates (2006:5-6). 

, 
insider och outsider eller som olika forskningsansatser. En ansats som ut-
går ifrån emic fångar hur berättare orienterar sig och använder språket på 

175 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva. (Red). (2007). Diskursanalys i praktiken. 
Malmö: Liber, s. 20. 
176 Se bland annat Headland, Thomas, N., Pike, Kenneth, L & Harris, Marvin. 
(Red). (1990). Emics and etics. The insider/outsider debate. London: Sage Publica-
tions; Pike, Kenneth, L. (1993). Talk, thought and thing: the emic road toward 
conscious knowledge. Dallas: Summer Institute of Linguistics.  
177 Se exempelvis Lange, Anders & Westin, Charles. (1981). Etnisk diskriminering 
och social identitet. En rapport från Diskrimineringsutredningen. Stockholm: Liber, 
s. 228 där de diskuterar hur distinktionen mellan emic och etic kan sammankopp-
las med olika motpoler inom samhälls- och beteendevetenskap: positivistisk-
hermeneutisk tradition, subjektiv-objektiv, behaviorismen-fenomenologin och så 
vidare. 
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ett för dem meningsfullt sätt, medan en ansats utifrån etic istället fokuserar 
på att skapa olika forskarkategorier av empirin. Forskarkategorier kan 
skilja sig från hur berättare själva beskriver sin verklighet, bland annat 
genom att använda ett annat ordval.178

Debatt har förts i diskursanalytiska forskningstraditioner om hur man 
kan se på kontextens betydelse.

 Min poäng, är att i egenskap av 
forskare, bör man veta vad man själv kontextualiserar och belyser från 
empirin och vad som är deltagarnas, i mitt fall berättarnas egna utsagor. 

179 Samtalsanalytikern Schegloff uppmärk-
sammar det som ett problem, inom samhällsvetenskaplig forskning, att det 
inte redogörs för vad som är deltagarnas egna begrepp och resurser och 
vad som är forskarens analytiska begrepp. Det innebär att begreppen har 
en tendens att mixas samman, vilket är problematiskt eftersom det inte 
tydliggör hur deltagarna själva orienterar sig inom tal-interaktionen. Han 
föreslår att det bör göras en distinkt åtskillnad mellan vad som är delta-
garnas (emic) respektive forskarens (etic) perspektiv: ”You need to have 
technical analysis first, in order to consitute the very object to which criti-
cal or sociopolitical analysis might sensibly and fruitfully be applied.”180

Schegloffs poäng med att uppmärksamma ett deltagarperspektiv respek-
tive forskarperspektiv är något Hydén betonar i sin argumentation av eller 
utifrån tre olika tolkningssituationer. Hydén talar om att kontext kan ses i 
termer av resurser som olika aktörer och deltagare använder för att bringa 
klarhet för det som ligger framför dem. Det innebär att vad som betraktas 
som en relevant kontext, är relaterat till vem som är i behov av att förstå 
något. De olika tolkningssituationer han har identifierat rör olika aktörer, 
vilka skapar olika kontextuella behov och resurser deltagarkontext, obser-
vatörskontext och teoretisk kontext. Hydén anser att Schegloffs strikta 
tekniska analys, att beskriva vad en deltagare gör eller finner relevant i sin 
kontext, utan att tillföra forskarbegrepp är svårt, eftersom begreppsliggö-
randet av handlingar och sociala fenomen inte är en neutral aktivitet. Han 
förespråkar att forskaren bör visa hur vissa omständigheter i interaktionen 
är relevanta för deltagarna, då dessa är relevanta för forskaren i förståelsen 
av vad som är relevant för deltagarna. Det innebär att forskaren gör en 

 

                                                      
178 Herman, David. (2009). Basic Elements of Narrative. Chichester, U. K: Wiley-
Blackwell, s. 3. Se även Silverman, David. (1993). Interpreting Qualitative Data. 
Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. London: Sage, s. 24. 
179 Denna debatt diskuteras i följande artiklar: Schegloff, A. Emanuel. (1997). 
“Whose text? Whose context?” Discourse & Society, 8(2), 165-187; Wetherell 
(1998); Billig, Michael., (1999), “Whose terms? Whose ordinariness? Rhetoric and 
ideology in Conversation Analysis.” Discourse & Society, 10(4), 543-582. 
180 Schegloff (1997:174). Det bör nämnas att det har riktas kritik mot Schegloff 
utifrån detta resonemang, se artiklarna i föregående not. 
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beskrivning av hur deltagare kontextualiserar i interaktion.181

De två andra kontexterna som Hydén talar om är observatörskontext 
och teoretisk kontext vilka ingår i en forskarkontext. Observatörskontex-
ten rör olika metodologiska aspekter som vilka kontextuella resurser är 
relevanta och nödvändiga, för forskaren som observatör, att beskriva, för-
klara och förstå utifrån deltagarnas handlingar? Vilket empiriskt material 
kan fånga in och identifiera det aktuella fenomenet? I den teoretiska kon-
texten ger forskaren med sina teorier och analytiska begrepp en ny inram-
ning och kontext till det empiriska materialet. Hydén betonar forskarens 
analys som ett exempel på en kontextualisering som egentligen är en re-
kontextualisering, eftersom en ny kontext används för att visa andra vikti-
ga aspekter kring det studerade fenomenet.

 Jag strävar 
efter att utgå ifrån ett deltagarperspektiv i analysen av de muntliga berät-
telserna inom berättarkontexten, även om uppdelningen mellan deltagar-
nas och forskarens perspektiv inte är glasklar, vilket Hydén också påpekar. 
Jag söker alltså att främst utgå från emic i analysen, det vill säga berättar-
nas kategoriseringar av sig själva; men jag använder även etic genom att jag 
kontextualiserar deras berättelser. 

182

En ytterligare forskarkontext, i analysen av muntliga och skriftliga mobb-
ningsberättelser, är hur dessa kan relateras till en samproduktion. Det finns 
en öppenhet och mottaglighet i samhället som möjliggör talet om vuxen-
mobbning, genom att olika aktörer samproducerar kunskap om mobbning 
och därmed legitimerar mobbning bland vuxna, som ett socialt problem. 
Kontextualisering av berättelserna i en samproduktion kan även identifiera 
hur individer kan använda samhälleliga och kulturella associationer, idéer 
och uppfattningar om mobbning. En sådan språkanvändning av samhälle-
liga och kulturellt grundade aspekter om mobbning, kan som bekant ses 

 En sådan re-kontextualisering 
av mobbningsberättelserna innebär bland annat en analys av hur berättare 
använder retoriska resurser som metaforer, mobbningens tolkningsreperto-
ar, tidsanvändning och så vidare, i berättandet. Det innebär även en analys 
av hur berättelsen kan relateras till andra berättelser i vårt samhälle. Det är 
viktigt att i ansatsen relatera och sätta mobbningsberättelserna i ett bredare 
perspektiv och föra en diskussion om hur sådana narrativ kan jämföras 
med andra typer av berättelser som överlevnadsberättelser, offerberättelser 
och så vidare. 

                                                      
181 Hydén, Lars-Christer. (2001). Kontextens context: Tolkning och sammanhang. 
Arbetsrapport tema K, nr. 2001:4. Linköping: Linköping universitet.  
182 Hydén (2001:12-16). 
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som diskursiva resurser eller narrativa resurser183

Det krävs alltså en reflexivitet över förhållningssättet som forskare och 
en medvetenhet om hur kunskap om verkligheter kan vara bundna till 
olika perspektiv. Det vill säga att vi förstår alltid fenomen utifrån olika 
perspektiv, där språket har en avgörande betydelse för vilka alternativa 
versioner av verkligheten som erbjuds.

. Dessa diskursiva resurser 
som finns tillgängliga för berättaren, möjliggör ett identitetsarbete att kate-
gorisera sig som mobbad i framställningen av sin berättelse. Men det är i 
en forskarkontext, på en analytisk nivå, som berättares identitetsarbete kan 
synliggöras.  

184 Alternativa versioner av verklig-
heten finns alltid. För att exemplifiera ett sådant resonemang, kan vi se till 
diskurser om kroppen, där den medicinska diskursen, med sitt sätt att tala 
och skriva om kroppen i medicinska termer, står i kontrast till den alterna-
tivmedicinska diskursen, med sitt sätt att betrakta och tala om kroppen.185 
Diskursen har ett inflytande i hur vi talar och tänker och diskussioner förs 
inom olika diskursiva ansatser huruvida det är diskursen som styr (top-
down) vad individer kan säga, eller om individer använder (bottom-up) 
diskursen som resurs i interaktion.186 Jag anser att det kan röra sig om en 
ömsesidig påverkan eller en kombination av båda riktningarna. Det finns 
inte någon nåbar objektiv verklighet bortom diskursen, utan diskursen styr 
hur vi uppfattar verkligheten. Det innebär inte att man förnekar att exem-
pelvis hemlöshet, mobbning eller kvinnomisshandel existerar, men man kan 
enbart tänka och reflektera kring detta genom diskurser.187

                                                      
183 Taylor, Stephanie. (2006). ”Narrative as construction and discursive resource.” 
Narrative Inquiry, 16(1), 94-102. 

 Jag utgår ifrån 
att individer är aktiva och använder diskurser som en resurs för att kon-
struera sin kategoritillhörighet i olika sammanhang. Det innebär att indivi-
der också är med och konstituerar diskurser via språket och att diskurser i 

184 Börjesson & Palmblad (Red). (2007:12-20); Börjesson, Mats. (2003). Diskurser 
och konstruktioner. En sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur. 
185 Se bland annat Winther-Jørgensen & Phillips (2000) för en diskussion om två 
konkurrerande diskurser om kroppen och deras beskrivning av en diskursteoretisk 
ansats utifrån Lauclou, Ernesto & Mouffe, Chantal.  
186 Burr (2003: 182). För ett mer specifikt exempel på en sådan diskussion se en 
sammanfattande beskrivning i Wooffitt, Robin. (2006). Conversation analysis and 
Discourse analysis. A Comaparative and critiqical introduction. London: Sage, s. 
168-171. Andra termer för top-down och bottom-up är struktur respektive aktörs-
begreppet. För en vetenskapsteoretisk diskussion om struktur, metodologisk kollek-
tivism, respektive aktör och metodologisk individualism, se bland annat Gilje, Nils 
& Grimen, Harald. (1995). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: 
Daidalos. 
187 Börjesson & Palmblad (2007:9). 
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sin tur också konstituerar den verklighet vi förhåller oss till, i såväl språk 
som tanke. Det är en evig diskussion om vad som egentligen styr och man 
kan relatera denna diskussion om top-down eller bottom-up till hönan och 
ägget–problematiken, vad kom först? Istället för att ge sig in i en sådan 
diskussion, är det mer relevant att utgå ifrån att det finns en ömsesidig sam-
verkan mellan individ, språk och socialt sammanhang. 

Jag utgår alltså från att språket, det skriftliga och det talade, som äger 
rum i olika sociala interaktioner och sammanhang, konstituerar den verk-
lighet vi förhåller oss till. Därmed inte sagt att språket skulle vara en direkt 
avspegling av verkligheten, utan snarare att språket följer vissa konventio-
ner och normer. Potter anser i linje med forskningstraditionen från Austin 
och andra, talhandlingsteorin188, att språket är handling, vilket kort disku-
terades i kapitel två. Språk som handling innebär att säga något är att göra 
något. Ett sätt att exemplifiera att språk är handling illustrerar Potter med 
hjälp av frasen ”kan du skicka saltet?” Det är ett yttrande som inte indike-
rar förmågan att kunna skicka saltet, utan yttrandet fungerar snarare som 
en förfrågan. Potter menar att påståenden eller yttranden mer eller mindre 
fungerar som ett indirekt sätt att genomföra olika handlingar, exempelvis 
att klaga, berömma, skuldbelägga och så vidare.189

Språket innebär så mycket mer än ett sätt att uttrycka sig. Vår förståelse 
av vår värld och verklighet skapas i interaktion och vi blir varse verklighe-
ten via de begrepp och kategorier som vi har tillgång till. Det är genom 
språket som vi skapar och når vår verklighet.

  

190 Diskurser och dess katego-
rier förändras, utmanas och ersätts av nya diskurser och kategorier genom 
samproduktion mellan olika aktörer under en historisk tidsperiod. Det är 
en samproduktion där forskning får ett allt större inflytande över hur vi 
förstår och ordnar vårt vardagsliv och kategoritillhörigheter.191

Det forskningsområdet inom socialkonstruktionismen som min studie 
utgår ifrån är hur berättare begreppsliggör sin verklighet genom diskursen 
om mobbning. Hur berättare kan konstruerar sig som mobbade i narrativa 
framställningar. Teoretiserandet om språket som handling, är ett viktigt 
inslag i min narrativa analys av mobbningsberättelser. 

  

                                                      
188 Se till exempelvis Austin, John. L. (1962). How to Do Things with Words. Ox-
ford: Clarendon Press.  
189 Potter (1996:12). 
190 Burr (2003:7-8, 47). 
191 Jasanoff, Sheila. (2006). ”Ordering knowledge, ordering society.” In Jasanoff, 
Sheila. (Red). State of Knowledge. The co-production of science and social order. 
New York: Routledge, s. 13-45. 
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Narrativ analys 
Det var en gång… Så börjar de flesta sagor eller berättelser som vi alla på 
ett eller annat sätt har kommit i kontakt med sedan barnsben. Det finns en 
igenkännande början, en mitt och ett slut i berättelserna, men framför allt 
känner vi igen de karaktärer som ingår i en intrig. Inom litteraturvetenskap 
och berättelseforskning betonas att det alltid förekommer en mängd igen-
kännande karaktärer som exempelvis den onda, den goda, den svaga, den 
starka eller offret, förövaren och hjälten som står för intrigen.192 Detta är 
karaktärer som alla går igen, i olika skepnader, i olika berättelser. Ett ex-
empel på karaktärers skepnader kan vara sagan om Askungen, med den 
elaka styvmodern, den goda fen, Askungen själv och prinsen som genom 
giftermål räddar Askungen från styvmodern; med andra ord det goda seg-
rar över det onda i slutet av sagan. I boken Morphology of the folktale av 
Propp, vilken räknas som ett klassiskt verk inom berättelseforskning, po-
ängterar han berättelsers olika karaktärers funktioner och betydelser för 
dess struktur i analyser av ryska folksagor. Han betonar att karaktärer och 
mönster av händelser är relativt stabila och ingår i en strukturerad form.193 
Propp argumenterar även för att sagors form eller struktur är centrala i alla 
typer av berättelser. Det är karaktärernas funktion i intrigen som utgör 
strukturen i berättelsen, vilket innebär att karaktärerna som sådana, är 
utbytbara så länge det finns andra karaktärer som kan fylla samma funk-
tion.194

Det är i berättelsen som vi uttrycker, skapar och blir varse vår syn på 
världen och på oss själva

 I mobbningsberättelser kan man översätta några av dessa igenkän-
nande karaktärer, offret – den mobbade och förövaren – mobbaren. Dessa 
olika karaktärers funktion är viktiga för framställningen och karaktärise-
ringen av mobbningsintrigen. Karaktärer är viktiga, på det sätt att de och 
mönster i berättelser, ofta används som retoriska resurser för berättaren 
och hur berättaren vill bli uppfattad.  

195

                                                      
192 Börjesson & Palmblad (2008:28). För en fördjupad diskussion och som ett 
exempel på studier om hur karaktärer kan analyseras inom litteraturvetenskapen se 
Skalin, Lars-Åke. (1991). Karaktär och perspektiv. Att tolka litterära gestalter i det 
mimetiska språkspelet. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Historia litterum, 
17.  

. Berättelsen är i den meningen ingen exakt 
redogörelse för hur det ”faktiskt” var eller är, utan ett uttryck för en pro-

193 Propp, Valdimir. (1968/1998). Morphology of the folktale. Austin: University of 
Texas Press, s. 25-65. 
194 Silverman (1993:73). 
195 Lieblich, Amia., Tuval-Mashiach, Rivka & Zilber, Tamar. (1998). Narrative 
Research. Reading, Analysis and Interpretation. Thousand Oaks: Sage, s. 7. 
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cess eller ett samspel mellan oss själva och den historiska, kulturella och 
sociala kontext vi lever i.196 Tanken om att berättelsen kan vara ett uttryck 
för ett samspel mellan individers identitet och en social, kulturell samt 
historisk kontext, har bidragit till att berättelseforskning kommit att bli 
attraktiv och betydelsefull inom en rad olika discipliner. Inom flera olika 
discipliner och forskningstraditioner så som exempelvis hermeneutik, struk-
turfunktionalism, postmodernism, etnometodologi, antropologi, psykologi, 
sociologi, lingvistik, sociolingvistik, historia och litteraturvetenskap, har 
narrativ analys kommit att bli ett viktigt teoretiskt och analytiskt perspek-
tiv under de senaste 40 åren.197 Det har skett en ”narrativ vändning”198 
inom fler samhälls- och humanistiska discipliner. Det är en narrativ vänd-
ning som kan sägas vara en del av den språkliga vändningen. Den språkliga 
vändningen, kan förenklat sett, förstås som en kritik av naturvetenskapen 
och psykologins positivistiska hållning i empiriska studier genom att vända 
sig till och tydliggöra betydelsen av språket som avgörande för hur männi-
skor tänker, känner, agerar och identifierar sig.199

Forskningsfältet är således mycket stort, exempelvis genomförs narrativa 
studier om organisationers berättelser

  

200, gruppers eller enskilda personers 
livsberättelser och identiteter201

                                                      
196 Bruner, Jerome. (1986). Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge: Harvard 
University Press, s. 66-77; Mishler, Elliot. (1999). Storylines. Craftartists´ narratives 
of identity. London: Harvard University Press, s. 50; Börjesson (2003:75 -ff). 

 och givetvis studeras berättelser inom ra-

197 Bamberg, Michael. (Red). (2007). Narrative – State of art. Amsterdam: John 
Benjamins, s. 1. Se även Johansson (2005).  
198 Bamberg (2007:2) talar även om att det har skett en andra narrativ vändning i 
och med en större fokusering på små berättelser som äger rum i vardaglig interak-
tion, istället för betoning på stora berättelser. Se även Georgakopoulou, Alexandra. 
(2006). “Thinking big with small stories in narrative and identity analysis.” Narra-
tive Inquiry, 16(1), 122-130. 
199 Bamberg (2007:2-3). 
200 Se bland annat Czarniawska, Barbara. (1993). The narrative approach to orga-
nisation studies. Serie: Working paper series / Institutet för ekonomisk forskning, 
Lund: Lunds universitet; Lämsä, Anna-Maija & Sintonen, Teppo. (2006). ”A narr-
ative approach for organizational learning in diverse organisation.” Journal of 
Workplace Learning, 18(2), 106-120. 
201 Se bland annat Wortham, Stanton & Gadsden, Vivian. (2006). “Urban fathers 
positioning themselves through narrative: an approach to narrative self-construction.” 
In De Fina, Anna., Schiffrin, Deborah & Bamberg, Michael. (Red). Discourse and 
Identity. Cambridge University Press: Cambridge, s. 314-341; Prieto Pérez, Héctor. 
(Red). Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Forskningsrapport. 
Karlstad University Studies 2006:70. Karlstad: Karlstad Universitet.  
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men för litteraturvetenskap.202 Det innebär att narrativa forskare kan arbe-
ta utifrån skilda teori- och forskningstraditioner, med olika forskningsfrå-
gor och analysera sina materialtyper utifrån olika perspektiv av narrativ-
analys.203

Vad är en berättelse? Har den en särskild struktur? Finns det olika typer av 
berättelser? När berättas historier och av vilka skäl? Vem har rätt att berät-
ta historier? Vad har dessa berättelser för verkningar – kulturellt, psykolo-
giskt och socialt?

 Mishler skriver att det breda intresset för berättelser i samhälls- 
och humanistisk forskning gör att forskare svarar olika på:  

204

Mishler förespråkar att studiet av berättelser med fördel kan bedrivas ut-
ifrån olika forskningsperspektiv. Det kan berika berättelseforskningen 
istället för att exkludera vissa discipliner eller snäva in fältet i någon speci-
fik disciplin som narratologi.

  

205

Att ge en överskådlig blick över hela det narrativa forskningsfältet är 
inte meningsfullt här. Istället riktas blicken mot vad som ingår i min narra-
tiva ansats, vilken kan placeras inom vad Bamberg beskriver som en social- 
eller intrigorienterad ansats. Det innebär en betraktelse av att berättelser 
föregår oss och existerar som meningsfulla schablon– eller standardberät-
telser i sociala och kulturella sammanhang. Sådana schablonberättelser ger 
individer möjlighet att formulera sin identitet, kategoritillhörighet eller sub-
jektsposition.

 

206

                                                      
202 Berättelseforskning inom litteraturvetenskap, handlar i stort sett om att struktu-
rellt försöka definiera vad berättande är. Viktiga företrädare inom denna disciplin 
är: Genette, Gérard. (1980). Narrative Discourse. An Essay in Method. New York: 
Cornell University Press; Fludernik, Monika. (1996/2001). Towards a ”Natural” 
Narratology. London, New York: Routledge. 

 Inom positioneringsteorin talas om hur berättaren i sitt 
berättande kan inta, vägra eller erbjudas subjektspositioner som finns till-

203 För en översikt av olika metodologiska begrepp och praktiker av narrativ analys 
se bland annat Kohler-Riessman, Catherine. (2008). Narrative Methods for the 
Human Sciences. London: Sage; Andrews, Molly. et al. (Red). (2008). Doing narra-
tive research. Thousand Oaks, California: Sage. 
204 Mishler, Elliot. (1997b). “Modeller för berättelseanalys.” I Hydén, Lars-
Christer & Hydén, Margareta. (Red). Att studera berättelser. Samhällsvetenskapli-
ga och medicinska perspektiv. Stockholm: Liber, s. 65. 
205 Mishler (1997:65). Det förhållningssätt Mishler förespråkar inom berättelse-
forskning är en vedertagen hållning inom nationella forskargrupper, vid Karlstad 
respektive Linköpings Universitet, vars berättelsekonferenser under 2008-2009 har 
välkomnat forskare från olika discipliner och med olika narrativa perspektiv. 
206 Bamberg (2007:3). 
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gängliga inom en diskurs eller en stor berättelse.207 I min ansats talar jag 
istället om kategorier, då kategorier på ett tydligare sätt beskriver vilka 
aktiviteter och egenskaper som kan förknippas med kategorier inom olika 
diskurser. Den analytiska processen där en berättare i ett samtal positione-
rar sig med eller mot den storyline som omsluter kategorin mobbad, är här 
centralt.208

Positioning of self in terms of the categories and story lines. This involves 
imaginatively positioning oneself as if one belongs in one category and not 
in the other. (e.g as girl and not boy, or good girl and not bad girl).

 Harré och Davis antyder i sin introduktion av begreppet posi-
tionering, en nära koppling mellan kategorier och positionering:  

209

Hur en individ uppfattar sig tillhöra en kategori, är avgörande för vilken 
storyline och berättelse individen använder i sitt berättande. I mitt perspek-
tiv föregår alltså berättelser, med dess gemensamma storylines, individer. 
Sådana gemensamma storylines eller principer för berättelsens organisering 
kallas ibland för ”master narratives” eller stora berättelser, vilka kan sägas 
vägleda individen i förståelsen av sin livssituation.

  

210

En av utgångspunkterna i studiens ansats är dels den aktiva roll som till-
skrivs individen i konstruktionen av sociala praktiker, dels hur sociala 
praktiker konstituerar hur individer kan tänka, känna och handla i olika 
situationer. Det finns en ömsesidig relation mellan diskursers inflytande 
och den aktiva individ som konstituerar och reproducerar diskurser. Av-
handlingens narrativa ansats kan beskrivas enligt följande:  

  

(…) narratives are not owned by the individual teller –at least not in the 
same way. Rather, the stories told, even if they deal with very personal and 
unique experiences, always are part of lager, communally shared, practices 
of sense-making and interpretation, and therefore belong to those who have 
engaged previously in establishing these frames for sense-making and inter-
pretation.211

                                                      
207 Benwell, Bethan & Stokoe, Elizabeth. (2006). Discourse and identity. Edin-
burgh: Edinburgh University Press, s. 139. 

  

208 Det bör nämnas att jag inte avser använda begreppet subjektspositioner i denna 
avhandling, men nämner begreppet för att visa hur nära kategoriseringsanalys och 
positioneringsanalys står i förhållande till varandra. Jag avser inte heller att utför-
ligt diskutera skillnader och likheter mellan traditionerna, eftersom det inte ryms 
inom ramen för denna avhandling. 
209 Davis & Harré (2006:263). Se även Winther-Jørgensen & Phillips (2000) för en 
beskrivning av begreppet subjektsposition som återfinns inom diskursteorin formu-
lerad av Ernesto Laclau & Chantal Mouffe. 
210 Bamberg (2007:3). 
211 Bamberg (2007:3). 
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Vårt eget berättande om oss själva är alltså en del av kulturellt förankrade 
berättelser och storylines. Adelswärd beskriver också en sådan utgångs-
punkt när hon poängterar hur varje individuell berättelse är inbäddad i en 
kultur, en kultur som återspeglas i berättelsen.212

Sociolingvisterna Labov och Waletski har byggt vidare på Propps idéer 
om att berättelser har en viss struktur och form.

 Det innebär att högst 
personliga och unika berättelser alltid är en del av ett större sammanhang 
och inte enbart kan betraktas som en individuell produkt. Det är, som 
tidigare har diskuterats, viktigt att urskilja hur samhälleliga och kulturella 
associationer och uppfattningar om mobbning kan fungera som narrativa 
resurser i berättarnas unika självpresentationer.  

213 Under slutet av 1960-
talet, var de först med att utveckla en lingvistisk analys av intervjuer. Det 
är en analysmodell för berättelser som under senare tid har kommit att 
utvecklats av flera verksamma forskare inom det narrativa fältet.214 Labov 
och Waletskis ansats centreras främst kring hur beskrivna händelser kan 
länkas till varandra i en tidsmässig ordning, där händelserna har en början, 
en mitt och ett avslut vilka analyseras och kategoriseras genom olika ko-
der.215

Den kritik som förs mot analysmodellen är att den inte tar hänsyn till 
varför en berättelse är berättat på ett visst sätt, i en given kontext, och 
därmed missar hur interaktionen uttrycks.

  

216

Berättelseforskaren Georgakopoulou betraktar Labovs strukturering av 
berättelsens introduktion som en komponent där tid och plats möts i berät-
telsen. Hon menar att tid och plats ofta har studerats som en bakgrund till 

 Jag har i ett första skede an-
vänt Labovs och Waletskis modell för att analysera de muntliga berättel-
serna, men endast använt en kodning, introduktion.  

                                                      
212 Adelswärd, Viveka. (1996). Att förstå en berättelse – eller historien om älgen. 
Stockholm: Brombergs, s. 53. 
213 Atkinson, Paul & Coffey, Amanda. (1996). Making Sense of Qualitative Data. 
Complementary research strategies. London: Sage, s. 57. 
214 Se bland annat Johansson (2005); Adelswärd (1997:209). 
215 Mishler (1986:77) Se även Bryman, Alan & Burgess, Robert, G. (Red). (1999). 
Qualitative Research. Part II. London: Sage, s. 221-222. 
216 Benwell & Stokoe (2006:134-135); Mishler (1986); De Fina, Anna & Georga-
kopoulou, Alexandra. (2008). ”Analysing narratives as practices.” Qualitative 
Research, 8(3), 379-387; Kohler-Riessman, Catherine. (1993). Narrative Analysis. 
London: Sage, s. 59, 61. Kohler-Riessman anser, trots invändningar och kritik mot 
Labovs modell, att hans modell mycket väl kan fungera som en utgångspunkt för 
ett teoretiserande och analys. Det märks att Labovs modell har haft betydelse för 
flera narrativa forskare, eftersom flertalet på ett eller annat sätt förhåller sig till 
den. 
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själva berättelsen, men att det har skett en skiftning mot att istället se tid 
och plats som mer dynamiska och socialt konstruerade begrepp. Hon ar-
gumenterar för att se tid och plats som gemensamma resurser för konstrue-
randet i själva berättarögonblicket.217

Berättarkontextens betydelse i identitetsarbetet 

 I analysen av de samproducerade 
mobbningsberättelserna är det viktigt att se tid som en retorisk resurs, dels 
för att upprätthålla själva berättelsen med dess intrig, dels som en resurs 
för berättarens kategorisering av sig själv som mobbad. Det handlar även 
om tid som resurs i berättandet om sitt liv före, under och efter mobbning-
en. Det ges en utförligare beskrivning av tidsanvändning i berättande, läng-
re fram i kapitlet. 

Berättarkontexten har avgörande betydelse i studiet av människors berät-
telser. I vetenskapliga studier reflekteras över frågor som för vem är berät-
telsen konstruerad och för vilket syfte?218

Mishler talar om berättelser som situated retellings, de skapas på ett 
visst sätt, i en given samtalskontext, mellan berättare och lyssnare.

 Min position, som forskare och 
lyssnare till berättarnas framställningar om mobbning, bidrar till hur och 
vad berättarna väljer att tala om. Min medskapande roll i ett samtal hand-
lar inte enbart om metodaspekter, det utgör också en del av mitt veten-
skapsteoretiska perspektiv. 

219

These stories are produced through our dialogue, co-constructed in the on-
going process of our trying to make sense to each other. An important im-
plication of this orientation is that analysis of life stories must be attentive 
to the specific contexts within which they are produced for example, to the 
interviewer´s role in the achievement of a coherent story.

 Mish-
ler skriver i sin studie om konstnärers berättelser, och tydliggör där sin 
narrativa approach:  

220

I citatet nämns flera viktiga aspekter vilka inspirerat mig i min narrativa 
ansats: att mobbningsberättelserna är samproducerade i en dialog mellan 
mig som forskare och berättare, i ett samtal där vi ömsesidigt söker skapa 
mening och förståelse. Det gör att analysen av berättelsen måste ses utifrån 

  

                                                      
217 Georgakopoulou, Alexandra. (2003). ”Plotting the ’right place’ and the ’right 
time’: Place and time as interactional resources in narrative.” Narrative Inquiry, 
13(2), 413-432. 
218 Mishler (1999:51-52); Kohler-Riessman (1993); Kohler-Riessman, Catherine & 
Quinney, Lee ”Narrative in Social Work. A Critical Review.” Qualitative Social 
Work, 4(4), 391-412; Bamberg (2004). 
219 Mishler (1999:51-52). 
220 Mishler (1999:15). 
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den berättarkontext den berättas inom, där mina frågor och min kunskap 
om mobbning och intervjupersonernas erfarenheter av att ha varit utsatta 
för mobbning formar mobbningsberättelsen.  

Men vems berättelse är det? Vems kontext är det? Svaret på dessa frågor 
är inte enkla. Pedagogen Karlsson resonerar rimligt kring dessa aspekter, 
när hon betonar att frågan är tudelad. För det första framhåller hon ett 
erkännande av att berättelseforskning kan bidra med vetenskaplig kunskap 
om människor, utifrån såväl social som kulturell kontext, genom att lyfta 
fram människors berättande och berättelser om livserfarenheter. Intervju-
personer kan med sina berättelser och berättande bidra till ett underlag och 
möjlighet för forskaren att formulera och skriva fram berättelser, enligt 
kriterierna för vetenskapligt producerade texter. Det som måste beaktas är: 
uppgiften att som forskare, i den vetenskapliga framställningen, motivera 
sina val av vilka berättelser som får ta plats och ges röst åt, vad som karak-
teriserar berättelser och deras empiriska variationer. För det andra poäng-
terar Karlsson att frågan om vems berättelse det är och vems identitet det 
är, är formulerad på ett felaktigt sätt. Frågan borde istället handla om vem 
som gör berättelsen och i berättarögonblicket också identiteten. Svaret som 
hon ger är just att berättelsen tar form mellan intervjupersonen och inter-
vjuaren som tillsammans använder ett igenkännande berättargrepp och 
kulturellt tillgängliga referensramar utifrån det tema som är aktuellt i situa-
tionen.221

En av mina utgångspunkter i analysen av mobbningsberättelserna, är 
just ett performativt perspektiv, vilket Mishler använder. En viktig del av 
Mishlers narrativa perspektiv är att se berättelser som socialt situerade 
handlingar, vilket vi delvis har berört ovan: 

  

(…) “socially situated actions” to emphasize the more general functions of 
narrative accounts and other discourse genres, and their location within an 
ongoing stream of social interaction, the ’unfolding scene’ of talk within the 
context of interviews.222

Detta innebär att vi väljer, samt organiserar, våra språkliga resurser i vårt 
berättande, för vad som passar i det aktuella berättartillfället och är ade-
kvat för hur berättaren vill bli uppfattad i en specifik kontext. I likhet med 
Mishler, ser jag på identitetsbegreppet som något relationellt, till skillnad 
från de perspektiv som betraktar identitet som något fast och beständigt 
inom individen. I studiens ansats är det centralt att studera vilka retoriska 

  

                                                      
221 Karlsson, Marie. (2006). Föräldraridentiteter i livsberättelser. Akademisk av-
handling. Uppsala Universitet: Pedagogiska institutionen, s. 57. 
222 Mishler (1999:19). 
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organiseringar som bidrar till hur vi via talet kan uppnå och presentera vår 
identitet eller som jag väljer att kalla det: kategoritillhörighet223. Studiet av 
retoriska organiseringar innebär, bland annat, att analysera hur olika nar-
rativ är uppbyggda, hur strukturen ser ut och hur delarna i narrativet 
hänger samman i en pågående kontextualiseringsprocess mellan samtals-
parter i en interaktion. Berättelser kan således ses som en sammansmält-
ning mellan innehåll och form.224

Min ambition är att förena berättelsers innehåll och form. Det är av be-
tydelse att studera hur berättare förmedlar sin historia. Det vill säga vilka 
ordval och retoriska inslag berättarna använder och vilka berättarinslag 
som måste finnas med i mobbningsberättelsens form eller struktur. Det är 
även av betydelse att lyfta fram vad de väljer att berätta om: vilka händel-
ser är centrala för mobbningsintrigen, vilka är de viktigaste karaktärerna? 
hur ser relationen ut dem emellan? Form och innehåll är varandras förut-
sättningar: formen är med och skapar innehållet, samtidigt som innehållet 
påverkar formen för det som berättas.

 

225

Mishler använder positioneringsbegreppet som ett sätt att analysera hur 
berättaren skapar en meningsfull identitet inom berättandet.

 

226

                                                      
223 Längre fram i texten beskrivs kategorier och kategoriseringsanalys mer utförligt, 
men kort kan här sägas att valet av att istället tala om kategorier och kategoritill-
hörighet baserar sig på att jag betraktar dessa som förhandlingsbara, utbytbara 
eller föränderliga då samtalsparter kan inta och ändra kategoritillhörighet i ett 
pågående samtal. Givetvis finns det fasta eller påtvingande kategoritillhörigheter 
som kön och etnicitet som inte är förhandlingsbara. Det finns även andra kategori-
er som är mer öppna för förhandling, exempelvis om en person ska kategoriseras 
som datanörd eller datageni, hemlös eller bostadslös och så vidare, där aktuell 
kontext är avgörande för vilka kategorier som görs gällande. Se vidare en diskus-
sion om valbara och tvingande identiteter i Bowker, Geoffrey, C & Susan, Leigh 
Star. (2000) Storting Things Out. Classifications and its Consequences. London: 
MIT Press. 

 Hans tan-
kegångar om positionering inom själva berättarkontexten och öppenheten 

224 Mishler (1999:19-20). 
225 Diskussionen huruvida perspektivets fokus är berättelsens innehåll eller form, 
utgör en vanlig dikotomi inom berättelseforskning. Det råder inget tvivel om att de 
flesta menar att en berättelse eller ett narrativ består av båda dessa komponenter, 
det vill säga att det berättade är organiserat i en viss form och att berättelsen har ett 
innehåll. För en utförligare diskussion kring arbetssätt, innehåll respektive form, se 
Lieblich, Amia., Tuval-Mashiach, Rivka & Zilber, Tamar. (1998). Se även diskus-
sioner kring andra dikotomier som, små respektive stora berättelser, eller mikro 
respektive makroorienterade narrativ, vilka också utgör olika forskningsansatser 
inom det narrativa fältet, Bamberg, Michael. (2006). “Stories: Big or small. Why do 
we care?” Narrative Inquiry, 16(1), 139-147; Georgakopoulou (2006). 
226 Mishler (1999:111-144). 
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för retoriska strategier som pågår inom berättandet, ligger närmare den 
diskursiva psykologin och samtalsanalysen än positioneringsteorin. Ben-
well och Stokoes relaterar och beskriver positioneringsteorin som en analy-
tisk ansats, vilken placerar sig nära en makronivå, till skillnad från ansatser 
som diskursiv psykologi, som tenderar att röra sig på en mikronivå. Posi-
tioneringsteorin innehåller varierande begrepp som subjektsposition, dis-
kursiv praktik och så vidare, vilket gör att ansatsen framför allt präglas av 
analytiska tankegångar vilka går i linje med diskursteori, CDA och fouca-
uldiansk diskursanalys, eftersom begreppen i stort sett är hämtade från 
dessa traditioner. Harré och Davies har som företrädare för positionerings-
teorin introducerat begreppet positionering, innehållande spår av flera 
olika diskursiva ansatser.227

Det bör nämnas att Harré även kan placeras inom diskursiv psykologi. 
Harrés arbete med diskursanalys inom psykologin har haft stor betydelse 
för att utmana dominerande psykologiska perspektiv. Det som skiljer Har-
rés ansats inom diskursiv psykologi från den som är aktuell här, med Pot-
ter som främsta företrädare, är Harrés fokus på hur formella och logiska 
strukturer används i språket inom en psykologisk diskurs. Det är en ansats 
som snarare koncentrerar på att utveckla forskarkategorier och begrepp på 
en teoretisk abstraktionsnivå. Harré använder i sina studier fiktiva empi-
riska exempel som kritiseras och anses vara problematiska på olika sätt. 
Det är också en av skiljelinjerna mellan den typ av diskursiv psykologi som 
Potter står för, i vilken analytiska begrepp utvecklas utifrån naturligt före-
kommande tal.

  

228

Avhandlingens narrativa ansats utgår från positioneringsbegreppet i stu-
diet av individers identitetsarbete genom berättande, vilket också ligger i 

 Det innebär en analys av inspelade samtal mellan parter 
som skulle ha ägt rum oavsett forskarens närvaro. I nästa kapitel diskute-
ras denna typ av empiriskt material ytterligare. 

                                                      
227 Benwell och Stokoes (2006:10-11). För en utförligare diskussion om hur Harré 
och Davies använder Foucaults begrepp gaze i utvecklandet av positioneringsteorin 
se Boxer, Lionel. (2003). “Assessment of quality systems with positioning theory.” 
In Harré, Rom & Moghaddam, Fathali. (Red). The self and others. Positioning 
individuals and groups in personal, political, and cultural contexts. Westport, Con-
neticut, London: Praeger, s. 225 -ff. 
228 Wooffitt (2006:127-128). Se även Potter, Jonathan & te Molder, Hedwig. 
(2005). ”Talking cognition: mapping and making the terrain.” In Potter, Jonathan 
& te Molder, Hedwig. (Red). Conversation and Cognition. Cambridge: University 
Press, s. 3. 
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linje med Bambergs narrativa perspektiv.229 Identitetsarbete ska här uppfat-
tas som ett övergripande begrepp för de analytiska begreppen som i detalj 
avser beskriva det arbetet: kategorianvändning och positionering. Min an-
vändning av dessa begrepp utgår ifrån att det finns tillgängliga kategorier 
inom olika diskurser och schablonberättelser som berättare kan använda i 
sin positionering av sig själva, i förhållande till andra karaktärer i berättel-
sen och till berättandet. Det innebär att berättelser och diskurser är vägle-
dande för vilka kategorier som blir möjliga att tillskriva sig. Kategorier kan 
också ses som kulturella resurser i berättandet, för att tydliggöra berättel-
sens intrig och relationen mellan karaktärerna, och hur man vill bli uppfat-
tad.230

Bamberg talar om tre analysnivåer utan någon hierarkisk ordning, sna-
rare som ordningssteg i hur berättelsen kan struktureras upp, samt hur 
berättarens identitetsarbete kan synliggöras. I det första steget, identifieras 
berättelsens karaktärer i tid och rum, hur dessa karaktärer framställs i det 
berättade och hur karaktärerna står i relation till varandra, för att se vad 
berättelsen handlar om. Ett sådant första analyssteg är främst centralt i 
kapitel fem. I det kapitlet tydliggörs hur kategorier kan användas i positio-
neringen av karaktärer och det berättade, vad mobbningsberättelsen hand-
lar om och vad som kännetecknar karaktärerna.  

 Fokus för min studie är inte att värdera, klassificera eller söka efter 
huruvida det är mobbning eller inte som berättarna har varit med om. 
Syftet är istället att se hur olika narrativa framställningar används för att 
skapa en trovärdighet för berättelsen och identitetsarbetet. 

Det andra steget i Bambergs analysmodell, fokuserar på vad som sker i 
interaktionen: vad som åstadkoms i interaktionen mellan deltagarna i sam-
talet, mellan berättare och lyssnare. Det analytiska syftet är att studera 

                                                      
229 Bamberg, Michael. (2004). “Form and functions of 'Slut Bashing' in male identi-
ty constructions in 15-year-olds.” Human Development, 47, 333-353, s. 335. Bam-
berg menar också att positioneringsbegreppet till stor del är formulerat i makroori-
enterade diskursiva ansatser, vilket snarare betonar en analys av ett top-down per-
spektiv där diskursen positionerar berättaren och lyssnaren på ett specifikt sätt. I 
Bambergs analytiska grepp söker han förena motsättningar som just härrör sig från 
debatten top-down och bottom-up kring positioneringsbegreppet inom studiet av 
muntliga berättelser. Se även Korobov, Neill & Bamberg, Michael. (2004). ”Posi-
tioning a ’mature’ self in interactive practices: How adolesent males negotiate ’psys-
ical attraction’ in group talk.” British Journal of Developmental Psychology, 22(4), 
471-492. 
230 Se bland annat Nordzell, Anita. (2007). Samlat skolledarskap. Kategoriserings- 
och identitetsarbete i interaktion. Akademisk avhandling: Linköpings Universitet, s. 
43-44; Karlsson, Marie & Evaldsson, Ann-Carita. (kommande). “’It was Emma´s 
army who bullied that girl.’ A narrative perspective on bullying and identity mak-
ing in three girls´ friendship groups.” Narrative Inquiry. 
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varför en berättelse är återberättad vid ett särskilt tillfälle i interaktionen. 
Vad försöker berättaren uppnå eller förmedla med sin berättelse? Det är ett 
analyssteg som kan jämföras med Mishlers begrepp om berättelsen som en 
socialt situerad handling231. Ett sådant analyssteg eller analysgrepp skär 
igenom flera av analyskapitlen. Det är ett analysgrepp som jag använder 
när jag tittar på enskilda berättelsesekvenser, hur dessa berättelsesekvenser 
också kan ses som miniberättelse232

I Bambergs tredje och sista analyssteg används vad som framkommit i 
steg 1 och 2. Det är genom att berättaren talar om andra och placerar in 
dem i berättelsens tid och rum (steg 1) och genom interaktion i berättandet 
(steg 2) som berättaren skapar en känsla och en uppfattning av vem han 
eller hon är. Det gäller att identifiera hur berättaren anpassar berättelsens 
innehåll till interaktionen; hur berättaren vill bli uppfattad av de andra i 
interaktionen. Även här resonerar Mishler och Bamberg lika, även om 
Mishler betonar kontexten något mer. Bamberg skriver:  

 och vad personen vill förmedla med 
hela sin mobbningsberättelse.  

”How I want to be viewed by you, the audience” and (most often implicitly) 
address the question “Who am I?” In doing so, they position themselves vis-
à-vis cultural discourses and normative (social) positions, either by embrac-
ing them or displaying neutrality, or by distancing, critiquing, subverting, 
and resisting them.233

Detta sista analyssteg är ett viktigt steg i min analys, då det visar hur berät-
tare i sina mobbningsberättelser positionerar sig i relation till diskursen, 
tolkningsrepertoaren eller schablonberättelsen om mobbning, för att för-
medla hur man vill bli uppfattad. Olika typer av berättelser runt omkring 
oss kan ge narrativa och diskursiva resurser i vårt sätt att återberätta epi-
soder av våra liv och vilka kategoritillhörigheter som är möjliga i berättan-
det. 

  

En av mina poänger är att diskurser finns närvarande i berättelser via 
berättaren, men samtalskontexten har avgörande betydelse för vilken re-
pertoar man ansluter sig till och vilka kategorier som blir relevanta i pre-
sentation av sig själv. Hydén skriver att uppfattningen om att det bör fin-
nas en giltig och sanningsenlig berättelse är felaktig, speciellt då det hand-
lar om traumatiska upplevelser. Hon talar snarare om, i likhet med Mishler 

                                                      
231 Mishler (1999:19). 
232 Bamberg (2006); Georgakopoulou (2006). 
233 Bamberg (2004:336). 
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och Bruner234, att det finns ett antal olika berättelser som ger olika aspek-
ter och därmed olika innebörd. Berättelsen kan dock inte fånga den så 
mycket rikare livserfarenheten, eftersom berättaren väljer ut vissa delar och 
tillskriver dessa betydelser, beroende på vem som är berättelsens åhöra-
re.235

Vad kvalificerar sig som en berättelse? 

  

Men vad som är en berättelse återstår att besvara. Alla händelser är inte 
relevanta eller fungerar som berättelser. Det är inte alltid klart uttryckt vad 
det är som avgör vad som fungerar som en muntlig berättelse.236

For a stretch of talk or text to be categorised as a ’narrative’, it has to incor-
porate basic structural features including a narrator, characters, settings, a 
plot, events that evolve over time, crises and resolutions. These features are 
central to our ability to characterise a stretch of discourse as narrative.

 Benwell 
och Stokoe ger sin version av vad som karakteriserar en berättelse, där de 
först betonar berättelsens övergripande struktur: en början, en mitt och ett 
avslut. De skriver: 

237

Ett sådant resonemang innebär att ett narrativ bör innehålla minst två 
karaktärer, en intrig av något slag, serier av händelser över tid och att detta 
innehåll organiseras i termer av ett berättargrepp, för att fungera som en 
övertygande berättelse. Man kan alltså urskilja inslag av Propps struktur-
funktionalistiska tankegångar kring vad berättelser består av i det resone-
manget. Men en berättelse bör också kunna svara på frågan: varför är 
detta värt att berätta, vad är det intressanta med berättelsen, vad är poäng-
en? Vad leder berättelsen till?

  

238

Bruner betonar att det helst ska finns ett visst inslag av exceptionalitet i 
slutet av berättelsen. Det innebär, förutom att en berättare följer kulturellt 
vedertagna berättarmallar, att berättaren också vågar utmana vad som 
förväntas, utan att helt frångå en social acceptans av vad som kan berättas. 
Det finns två avsikter med inslaget av exceptionalitet, dels kan det förstär-
ka berättelsens poäng, dels kan det utmana nya genrer och öka variationen 

  

                                                      
234 Mishler (1999); Bruner, Edward. M & Turner, Victor. W. (Red). (1986). The 
anthropology of experience. Chicago: University of Illinois Press. 
235 Hydén, Margareta. (1997). ”Berättelsen i psykoterapins värld.” I Hydén Lars-
Christer & Hydén, Margareta. (Red). Att studera berättelser. Samhällsvetenskapli-
ga och medicinska perspektiv. Stockholm: Liber, s. 182-186. 
236 Bruner (2001:28-31). 
237 Benwell & Stokoe (2006:133). 
238 Benwell & Stokoe (2006:133)  
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av socialt accepterade berättelser.239 Potter menar snarare att berättelsen 
inte kan vara helt ny, utan att det behövs standardberättelser eller scha-
blonberättelser, för att skapa övertygelse i berättandet. Samtidigt som en 
berättare bör hålla sig inom ramen för ett berättargrepp, bör han eller hon 
också undvika en standardberättelse, för att få trovärdighet i sin unika, 
personliga och verkliga upplevelse. Det är just dessa inslag av unikum och 
självupplevda företeelser, som ger extra krydda till berättelsen och ger den 
dess trovärdighet.240 Bamberg betonar också att berättelsen måste vara 
”tellable” eller ”reportable”, som Labov uttrycker det, för att kvalificera 
sig som en berättelse.241 En viktig aspekt i sammanhanget är även hur åter-
berättade händelser introduceras i talet, vilket kan ses som typiskt för hur 
berättelser vävs in i ett samtal. Bamberg menar att berättare kan positione-
ra sig på olika sätt, för att markera att man vill tala under en längre tid, än 
vad som är brukligt.242

Vad som sker i en tal-interaktion när en person berättar sin historia, är 
en viktig del av min narrativa ansats, i likhet med Mishlers och Bambergs 
ansatser. Därför är det relevant att använda inslag av samtalsanalys då 
interaktionen mellan berättare och lyssnare analyseras. Texten nedan hand-
lar om hur samtalsanalytiska inslag används i avhandlingens narrativa an-
sats, men även hur grunderna för analytiska begrepp inom samtalsanalys, 
diskursiv psykologi och narrativ analys kan förenas. 

  

Diskursiv psykologi och inslag av samtalsanalys 
Det främsta kännetecknet för den diskursiva psykologin är hur man be-
traktar språk som handling. Utmärkande för denna form av diskursanalys 
är även att den fokuserar på hur text och tal är retoriskt organiserade i en 
social interaktion och hur man kan identifiera att kategorier och diskurser 
producerar och reproduceras, inom en given kontext.243

                                                      
239 Bruner (2001: 28-31) Se även en diskussion av Johansson (2005) som menar att 
i berättandet finns det en potential att utmana och ifrågasätta dominerande sociala 
kategoriseringar och möjlighet att skapa nya. 

 Förenklat sett kan 
man säga att det är en socialkonstruktionistisk ansats som har hämtat in-
slag från etnografi, retorik, diskursanalys, etnometodologi och samtalsana-

240 Potter (1996:118, 170-173). 
241 Bamberg (2004:338); Labov, William. (2006). ”Narrative pre-construction.” Narr-
ative Inquiry, 16(1), 37-45, s. 38. 
242 Bamberg (2004:338). 
243 Winther-Jørgensen & Phillips (2000:112). 
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lys, i utvecklandet av metodologi och analytiska begrepp.244

In a recent review of discursive psychology, Potter (2000) identifies Sack´s 
work, and the form of analysis he began, as one of the most significant in-
fluences in the emergence of post-cognitive psychology. It has provided a 
cumulative body of knowledge about the organization of interaction in 
mundane settings and in institutional contexts. (…) CA has developed a dis-
tinctive methodological procedure and discursive psychologists have often 
adopted these in their own projects.

 Det finns en 
betydande koppling mellan diskursiv psykologi (DP) och samtalsanalys 
(CA). CA kan uttryckas vara en resurs för DP, då studier inom DP till stor 
del utgår ifrån teoretiska och analytiska idéer från Sacks och CA. Wooffitt 
formulerar: 

245

De metodologiska och teoretiska bidrag från samtalsanalysen, som åter-
finns inom diskursiv psykologi och som är aktuell här är hur berättaren 
och jag som intervjuare uppvisar en ömsesidig förståelse i samproduktio-
nen av mobbningsberättelser. Det är en analys av hur vi orienterar oss mot 
berättarkontexten, men även hur vi använder den kunskap vi har om 
mobbningsfenomenet. Jag studerar hur vissa yttranden har betydelse för 
hur berättaren vill bli uppfattad och vad hon eller han vill förmedla med 
sin berättelse i den givna berättarkontexten.

 

246

However, by paying attention to the fine detail of interaction, we can see 
how identity categories are inferred, attributed and resisted in the course of 

 För det handlar om, som 
Benwell och Stokoe skriver:  

                                                      
244 Se Potter & Wetherell (1987); Potter, Jonathan & Wetherell, Margaret. 
(1995/2001). ”Discourse Analysis.” In Smith, Jonathan. A., Harré, Rom & Van 
Langenhove, Luk. (Red). Rethinking methods in psychology. London: Sage; Potter 
(1996); Korobov & Bamberg (2004). Det bör även betonas att diskursiv psykologi 
har vuxit fram som en reaktion mot eller kritik av, kognitiv socialpsykologi. Se 
Potter & Wetherell (1987); Potter (1996) för en djupare diskussion av deras kritik 
och utvecklandet av diskursiv psykologi och dess metodologi. 
245 Wooffitt (2006:129). Se även Hepburn, Alexa & Wiggins, Sally. (2007). “Dis-
cursive research: themes and debates.” In Hepburn, A. & Wiggins, S. (Red). Dis-
cursive Research in Practice. New Approaches to Psychology and Interaction, s.1-
28. Cambrigde: University Press.  
246 Se Hutchby, Ian & Wooffitt, Robin. (1998). Conversation Analysis. Cambridge: 
Polity Press, s. 14, 15, 35, 38, 39 -ff. för en vidare diskussion om att det finns två 
riktningar inom CA, en som är strikt till för att enbart se systematiken vid turtag-
ning och dess regler, oavsett vilka parter som samtalar och en som är mer öppen 
för att lyfta in kontexten och samtalsparternas relationer till varandra: se Adels-
wärd, Viveka. (1995). “Institutionella samtal – struktur, moral och rationalitet. 
Några synpunkter på värdet av samtalsanalys.” I Folkmålsstudier, 36, s. 109-137. 
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storytelling in a particular setting, done relevantly to interactional and insti-
tutional goals.247

Det är således viktigt att i min narrativa ansats se hur sociala handlingar 
organiseras inom tal-interaktionen. Hutchby och Wooffitt betraktar ord-
växlingen i interaktionen som produkter eller byggstenar för att uppnå en 
social handling, som exempelvis en förfrågan, ett förslag, en anklagelse 
eller ett faktapåstående, där kontexten har betydelse för själva yttrandet.

 

248 
Det är viktigt att betona att samtalsparterna under interaktionens gång 
ständigt analyserar sitt eget deltagande och hur de ska uppvisa detta delta-
gande, eller om man så vill; hur de positionerar sig och använder olika 
kategoritillhörigheter.249 Det innebär att min ansats, i likhet med Bambergs 
narrativa ansats, har tydliga inslag av samtalsanalys eftersom vi båda ana-
lyserar vad berättaren interaktiv söker uppnå med sitt berättande. Bamberg 
nämner Stokoe och Edwards, forskare inom samtalsanalys och diskursiv 
psykologi, i argumentationen för hur små berättelser, berättade i vardagli-
ga interaktioner, kan berika traditionell narrativ forskning som fokuserar 
på stora berättelser. Stokoe och Edwards utgår från att berättelser är dis-
kursiva handlingar och föreslår en narrativ ansats som fokuserar på: Vad 
gör människor när de berättar berättelser? Vad är berättelser designade att 
åstadkomma?250

Kategoriseringsanalys 

 Sådana frågor bidrar till att teoretiskt och analytiskt för-
ena narrativ analys, samtalsanalys och diskursiv psykologi i en och samma 
ansats. 

Det finns fler samtalsanalytiskt grundade begrepp som används flitigt inom 
den diskursiva psykologin och som är högst aktuella i min studie: kategori-
                                                      
247 Benwell & Stokoe (2006:154). 
248 Hutchby & Wooffitt (1998:14, 19, 38, 43, 99). 
249 Se bland annat Atkinson, J. Maxwell & Heritage, John (1984). Structures of 
Social Action. Studies in Conversation Analysis. Cambridge: Cambridge University 
Press; Hester, Stephen & Eglin, Peter. (1997). ”Membership Categorization Analy-
sis: An Introduction.” In Hester, Stephen & Eglin, Peter. (Red). Culture in action. 
Studies in Membership Categorization Analysis, s. 1-23. Washington, D.C: Interna-
tional Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis & University 
Press of America.  
250 Bamberg (2006:141) Se även Stokoe, Elisabeth & Edwards, Derek. (2006). 
”Story formulations in talk-in-interaction.” Narrative Inquiry, 16(1), 56-65. Även 
Mishler välkomnar narrativa studier med samtalsanalytiska ansatser, se Mishler, E. 
(1997a). ”The interactional construction of narratives in medical and life-history 
interviews.” In Gunnarsson, Britt-Louise., Linell, Per & Nordberg, Bengt. (Red). 
The construction of professional discourse, s. 223-244. London/New York: Long-
man. 
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seringsanalys och kategoribundna aktiviteter.251 Min narrativa ansats inne-
håller, som tidigare framgått, hur berättare använder olika kategorier i sin 
positionering av sig själv i förhållande till andra karaktärer, till tolknings-
repertoaren, till det berättade och till mig som forskare. Berättare kan ori-
entera sig inom medlemskapskategorier och som forskare kan man använ-
da sig av medlemskapskategoriseringsanalys (Membership Categorization 
Analysis, MCA) för att studera användningen av medlemskategorier i prak-
tiken. Medlemskategorier definierar Sacks som klassifikationer, vilka an-
vänds i tal-interaktion för att beskriva personer. Dessa kategorier, vilka är 
skapade i och är en del av vår språkliga kultur, illustreras som politiker, 
boxare, skinhead, nörd, astronaut, scoutledare och farmor. Medlemskate-
gorier kan också länkas samman för att forma kollektiva eller medlemska-
tegoriseringsenheter (Membership Categorization Device, MCD). Det vill 
säga att vissa medlemskategorier kan höra ihop med varandra och på så 
sätt bilda en MCD ”familj”. Kategorier som mamma, pappa, dotter, far-
mor, mormor hör ihop och kategorier som trummis, basist, saxofonist och 
gitarrist bildar en egen kategorifamilj. Givetvis kan en och samma person 
inta olika kategoritillhörigheter, vara både dotter och gitarrist och så vida-
re. Det finns även kategoripar i en standardiserad relation som man – hust-
ru, förälder – barn, granne – granne samt professionella kategorier som 
exempelvis doktor – patient, socialarbetare – klient och lärare – elev.252

Kategoripar som hör samman inom mobbningsberättelser är mobbad – 
mobbare. Det innebär att relationen mellan kategoripar även kan utgöras 
av dess motsats. Det betyder också att mobbad och mobbare bara kan 
förstås tillsammans, eftersom de ingår i en relation. I likhet med kategori-
paret förälder – barn, kan man inte vara förälder utan barn och vise ver-
sa.

  

253

Kategorier och dess medföljande berättelser indikerar inte enbart ett 
visst livs – eller händelseförlopp, som exempelvis en mobbningsprocess, 

 Det går inte heller att tala om den ena kategorin utan att den andra 
implicit finns med. Talar en person om hur han eller hon har blivit mob-
bad, finns kategorin mobbare underförstått med, även om mobbaren inte 
alltid nämns. Man kan säga att berättaren talar och orienterar sin berättel-
se med utgångspunkt i ett medlemskap i kategorin mobbad. 

                                                      
251 Se exempelvis Antaki, Charles & Widdicombe, Sue. (Red). (1998). Identities in 
Talk. London: Sage; Stokoe, Elisabeth. (2003). “Mothers, Single Women and Sluts: 
Gender, Morality and Membership Categorization in Neighbour Disputes.” Femi-
nism Psychology, 13(3), 317-344. 
252 Hester & Eglin (1997:3-5). Sacks engelska benämningen för kategorier i stan-
dardiserad parrelation är standardized relational pair. 
253 Börjesson & Palmblad (2008:41-42). 
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utan också vad som ingår i kategorierna. Vad är karaktäristiskt för katego-
rierna? Eller uttryckt annorlunda: vilka kategoribundna aktiviteter för-
knippas med kategorierna mobbad och mobbare och hur använder berät-
taren olika kategorier för att konstruera sig som mobbad genom sitt berät-
tande? Dessa frågeställningar är en del av den kategoriseringsanalys jag 
driver. I analysen av hur berättare använder kategorier i sina yttranden 
fokuseras hur de orienterar sig inom medlemskategorier och andra sociala 
kategorier samt hur de kategoriserar sig i kontrast till andra karaktärer i 
berättelsen.254 Det innebär att jag inte använder en fullständig MCA, efter-
som att länka samman kollektiv eller MCD familjer inte är aktuellt här, 
men viktigt i förståelsen av hur kategorier hör ihop och är en del av hur vi 
ordnar vår sociala verklighet. Vi använder kategorier, relativt automatiskt 
och oreflekterat, för att skapa en ordning och förståelse av omgivningen. 
Kategoriseringen av omgivningen är fundamental för hur vi tänker och 
interagerar i en given kontext.255 Det finns ingen kategori som är helt neu-
tral vilket innebär att kategorier alltid innehåller värdemässiga egenskaper 
vilka vi nyttjar när vi talar för att positionera oss själva och andra.256 Billig 
är också av den åsikten att vi ständigt använder kategorier när vi talar, han 
skriver: ”If we talk about anything, rather than make grunts or gestures, 
we can be sure that we will be using categories, and, thereby, making cate-
gorizations.”257

I förståelsen av hur kategoribundna aktiviteter och hur kategoripar kan 
ta sig uttryck, analyserar Sacks, i vad som räknas som hans klassiska ex-
empel av barns berättelser: The baby cried. The mommy picked it up.

 

258 
Kategorierna bebis och mamma ingår i samma MCD familj och kan även 
sägas vara ett kategoripar som hör ihop. Kategorierna gör aktiviteter som 
är förväntade och kan förknippas med berättelser vi är vana vid att höra: 
ett litet barn gråter och en mamma tar upp barnet.259

                                                      
254 Smith, Dorothy. (1978). “K is mentally ill: the anatomy of a factual account.” 
Sociology, 12(1), 23-53. 

 Det innebär å ena 
sidan att kategorier blir trovärdiga i berättelser när vi kan förknippa dem 

255 Lakoff, George. (1987) Women, Fire and Dangerous things: what categories 
reveal about the mind. Chicago: Univ. of Chicago Press, s. 6. 
256 Börjesson & Palmblad (2008:41). 
257 Billig (1996:151). 
258 Sacks, Harvey. (1992). Lectures on Conversation, Volume I & II. (Red). Jeffer-
son, Gail. Oxford: Blackwell Publishers, s. 236. 
259 Hester & Eglin (1997:5). Se även en utförligare analys av ”The baby cried. The 
mommy picked it up.” i Sacks (1992). 
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med förväntade aktiviteter.260

I analysen av hur berättare konstruerar olika kategoritillhörigheter inom 
berättandet beskrivs inte alla varianter av självkategoriseringar. Analysar-
betet fokuserar sådana självkategorier som är mest framträdande och har 
betydelse för framställningen av mobbningsberättelsen och berättarens iden-
titetsarbete. Nära knutet till självkategoriseringar är begreppet category 
entitlement eller kategoriberättigande

 Å andra sidan kan kategorier med icke för-
väntande aktiviteter i berättelsen ha ett syfte eller en poäng för det som 
berättades. De kategoribundna aktiviteter som främst kännetecknas av 
kategorin mobbad är: svag, passiv, annorlunda och besvärlig. De aktivite-
ter vi förknippar med mobbaren är stark, ond, respektlös och aggressiv. 
Det är vad vi vanligtvis associerar till när vi hör dessa kategorier, vilket vi 
har sett ingår i tolkningsrepertoaren av mobbning. Intresset i analysen är 
därför att se hur berättare använder kategorier för att positionera sig, med 
eller emot, tolkningsrepertoaren i sitt identitetsarbete. 

261, som inom diskursiv psykologi 
ofta förknippas med hur talare gör anspråk på fakta genom sina yttranden. 
Det handlar om hur berättare kan göra övertygande konstruktioner av 
verkligheten, genom att retoriskt använda sig av faktauttalanden. Uttalan-
den som är neutrala och objektiva bidrar till att tona ned aktörskapet.262

Faktaanspråk kan även göras genom raka motsatsen, det vill säga att re-
toriskt hänvisa till vissa kategorier av aktörer, i sitt berättande. Använd-
ningen av berättigade kategorier kan bygga upp faktauttalanden, samtidigt 
som ett kategoriberättigande hos en berättare kan etableras genom retoris-
ka inslag av unikhet inom berättandet. Vad innebär då begreppet? I av-
handlingens inledningstext beskrivs Heinemanns lansering av begreppet 
mobbning i ljuset av sin kategoritillhörighet som läkare. Det är en katego-
ritillhörighet som bidrar till att ge legitimitet och trovärdighet till hans 
uttalanden om mobbning. Potter menar att vissa kategoritillhörigheter 
bemöts som berättigade att ha viss kunskap och således får dessa kategori-
tillhörigheter en speciell trovärdighet.  

 

                                                      
260 Se Börjesson & Palmblad (2007) för en diskussion kring vilka kategorier som är 
trovärdiga och gångbara i tidningsrubriker: jfr ”Fotomodeller i nakenbråk” och 
”Adoptivbarn i nakenbråk”, s. 7-9. 
261 Min svenska översättning av begreppet. Det är ett svåröversatt begrepp, men 
grundtanken med begreppet är att en berättare genom yttranden och olika sociala 
positioner har ”rätt” att tillskriva sig en kategoritillhörighet, eller alternativt an-
vända andra personer i sitt berättande som särskilda vittnen, vilka är behöriga till 
en vittneskategori och som är av betydelse, i den egna konstruktionen av sig själv. 
262 Potter (1996:106, 112). 
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At its simplest, a person visits the doctor because she is expected to know 
something about illness. She is in a category of people who are treated as en-
titled to have such knowledge; she knows about illness by virtue of the fact 
that she is a doctor. That is, we assume that her category membership is a 
product of training, knowledge and so on.263

Kategoriberättigande omfattar inte enbart berättarens kunskap utifrån en 
yrkesposition i en interaktion, vilket texten ovan kan ge sken av, utan 
rymmer även berättares erfarenheter och känslor. En person kan i sitt be-
rättande vara berättigad till att ha vissa känslor, som att vara arg, ledsen, 
sårad eller glad, beroende på narrativets innehåll. Det innebär att kategori-
berättigande är något som skapas i samtalet, inte är något fast och innebo-
ende hos individer och inte heller en fast fixerad punkt i ett socialt system. 
Berättigandet till en viss kategoritillhörighet uppvisas eller förhandlas fram 
i beskrivningar av situationer och händelser. Olika typer av berättigande 
framträder alltså ur beskrivningar i samtalet, vilket gör att samtalskontex-
ten och vad det talas om har en avgörande betydelse för uppbyggandet, 
men även underminerandet, av ett berättigande hos berättaren.

 

264

Det som är aktuellt i studiet av mobbningsberättelser är att se hur vissa 
yttranden och uppvisande av känslor, i stort sett endast är berättigade för 
personer som har varit utsatta för mobbning. Ett annat viktigt användande 
av begreppet i berättelseanalyserna är att se hur berättare väver in andra 
karaktärer i storyn. Berättare använder vad jag kallar en tredje part i berät-
tandet, det vill säga de använder en sidokaraktär som har en speciell tro-
värdighet som vittne

  

265

Andra möjligheter för berättaren att skapa övertygelse och göra anspråk 
på fakta i sina yttranden är att hänvisa till allmängiltiga föreställningar. I 
avhandlingen studeras sådana allmängiltiga föreställningar genom att se 
hur berättarna använder pronomenvalet av man. Linell & Norén beskriver 
pronomen som diskursiva resurser vilka endast kan förstås inom interak-
tionen. Pronomenet man kan användas och skapa generaliserande, norma-

 till händelser, ett känslotillstånd, en mobbningsint-
rig och så vidare. Det handlar om att berättaren väver in ett vittne som är 
en berättigad och legitim kategori i narrativet. Ett rekryterat vittne kan 
förstärka berättarens version och skapa en övertygelse i det berättade.  

                                                      
263 Potter (1996:114). 
264 Potter (1996:133, 134, 137). 
265 Potter (1996:165-166). 
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liserande och anonymiserande inslag i samtalet.266

(…) ”man blir andfådd”, och ”man andas fortare”. När det talas om ”man” 
på detta sätt, skapas föreställningar om det normala och generella. I denna 
generaliserade framställning skapas såväl kunskapen om kroppen och 
kroppsupplevelsen som något allmängiltigt.

 Öhman har i sin av-
handling bland annat studerat betydelsen av användningen av pronomenet 
man, i konstruerandet av generella och normala föreställningar kring hur 
kroppen reagerar i olika gymnastikaktiviteter. Hon skriver: 

267

Användandet av pronomenet är alltså ett sätt att göra anspråk på en verk-
lighet som ”finns där ute” och framstår som en sanning vilken är svårt att 
ifrågasätta.

  

268

Tid, detaljer, citeringar som retoriska resurser 

 

Tid som resurs finns med i uppbyggandet av mobbningsintrigen och själva 
mobbningsprocessen i sig indikerar en tidsaspekt. Något som sker i en 
process innebär implicit att det förflyter en viss tid till dess något är full-
bordat. Det kan jämföras med forskning kring skolors berättelser på Inter-
net, där uttryck som: utvecklande av skolan, i sig själv omfattas av en tids-
komponent i sin progression.269 Berättandet om olika händelser är för-
knippat med tid och händelserna väljs i samtalssituationen för att passa in i 
berättelsen. Det kan uttryckas som att tid och plats möts i berättandet.270 
Tid finns på ett eller annat sätt alltid med i berättandet. Eller som Andrews 
uttrycker det: “(…) time and narrative are always intricatley bound to one 
another (…)”.271

                                                      
266 Linell, Per & Norén, Kerstin. (2005). ”Vad man kan göra. Om den dialogiska 
bestämningen av pronomens användningsbetydelser.” I Bäcklund, Ingegerd. (Red). 
Text i arbete/Text at work. Festskrift till Britt-Louise Gunnarsson den 12 januari 
2005. Uppsala: Institutionen för Nordiska Språk vid Uppsala Universitet, s. 115, 
122. 

 Enkelt uttryckt, när man berättar om en händelse eller 
situation är det något som har hänt tidigare, det vill säga, i förfluten tid. 

267 Öhman, Marie. (2007). Kropp och makt i rörelse. Akademisk avhandling. Öre-
bro studies in Sociology nr 9. Örebro: Örebro universitet, s. 128. 
268 Öhman (2007:128-129); Potter (1996:151). 
269 Börjesson. Mats. (2005). ”Using time. School narratives on the Internet.” Nor-
disk Pedagogik, 25, 329-338.  
270 Se Georgakopoulou (2003). Taylor, Stephanie & Wetherell, Margaret. (1999). 
”A Suitable Time and Place. Speakers´ use of 'time' to do discursive work in narra-
tives of nation and personal life.” Time & Society, 8(1), 39-58. 
271 Andrews, Molly. (2010) “Beyond narrative. The shape of traumatic testimony.” 
In Hyvärinen, Matti., Hydén, Lars-Christer., Saarenheimo, Marja & Tamboukou, 
Maria. (Red). Beyond Narrative Coherence. Amsterdam: John Benjamins, s. 151. 
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Växlingarna mellan då- och nutid i berättandet, genom tempusskiftningar 
såsom innan, tidigare, när, nu, sedan och så vidare, innebär att berättare 
kontrasterar hur livet var innan mobbningen med hur livet ter sig under 
och efter mobbningen. Detta för att tydliggöra hur man vill bli uppfattad i 
berättarkontexten. Därmed inte sagt att berättarna följer en linjär tidslinje i 
sitt berättande, tid blir istället viktigt i det identitetsarbete som sker i nutid.  

I studier av sjukdomsberättelser finns tanken om en linjär tidslinje, där 
erfarenheter av sjukdomen analyseras i en temporal ordning av ett före och 
ett efter. Andra sätt att studera tid, i sjukdomsberättelser, är hur nutid kan 
förstås i ljuset av ett förflutet. I min analys av mobbningsberättelser finns 
vissa paralleller med hur tid studeras inom sådana berättelser. Det vill säga 
hur berättare använder händelser i dåtid i sin presentation av sig själv i 
nutid, samt att berättare kan tala om en tid före och efter det inträffade. 
Bülow och Hydén menar i sin studie av sjukdomsberättelser, att intervjusi-
tuationen i sig har en avgörande betydelse för hur olika tidsperspektiv pre-
senteras av berättaren, för att lyssnaren ska förstå hur tidigare händelser är 
viktiga för berättaren i nutid. De anser att berättare kan använda olika 
tempus för att skildra sina olika erfarenheter av sjukdomen. I likhet med 
min studie betraktas tid i Bülows och Hydéns studie också som ett diskur-
sivt verktyg i berättares framställning av sin berättelse och sin identitet.272

Nordzell har i studiet av skolledarskap identifierat hur berättare använ-
der tid för att i berättelsen bygga upp en storyline om sin karriär som skol-
ledare och att de med tiden blev ledare. I kategorisering av sig själv som en 
typ av skolledare kontrasteras gammalt ledarskapstänkande med ett nytt. 
Berättares användning av historisk tid kan förstärka den kategoritillhörig-
het som berättare i samtalet förmedlar, samtidigt som det förkastar andra 
möjliga kategorier.

 

273

                                                      
272 Bülow, Pia. H & Hydén, Lars-Christer. (2003). “In dialog with time: identity 
and illness in narratives about chronic fatigue.” Narrative Inquiry, 13(1), 71-91. 
Det bör noteras att Bülow och Hydén använder sig av andra begreppsliga verktyg i 
studerandet av tid, än vad som används i denna studie. De analyserar tid utifrån 
begreppet shadows of time, vilket innebär en analys av hur händelser kastar skug-
gor över berättaren i nutid. Se även Hydén, Lars-Christer. (2008). ”Narratives in 
Illness: A Methodological Note.” Qualitative Sociology Review, 4(3), 49-58, s. 53. 

 Historisk tid kan således också relateras till hur be-
rättare i sitt identitetsarbete använder olika tidsjag i berättandet. Talet om 
sig själv i förfluten tiden, hur man tänkte, kände och erfor sätts i kontrast 
till hur man i nutid ser på sig själv. Relaterandet till olika tidsjag i berät-

273 Nordzell (2007:122-123). Se även hur historisk tid används i Börjesson (2005). 
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tandet handlar, förutom en självpresentation i nutid, även om ett sätt att 
rättfärdiga sina handlingar i dåtid.274

Tidsperspektivet i berättandet kan, för att skapa en övertygande story, 
backas upp av detaljer. Det är detaljrikedomen i berättandet som gör det 
möjligt för lyssnaren att se händelser ur berättarens perspektiv, detaljer 
som datum och årtal. Detaljrikedom i berättandet av olika händelser kan 
även förstärka den kategoritillhörighet som berättaren söker att uppnå. 
Detaljerna i berättandet är retoriskt övertygande eftersom de också anspe-
lar på att händelserna faktiskt har ägt rum.

 

275 Det kan jämföras med berät-
telser vid rättegångsförhör, ju mer detaljer en berättare kommer ihåg och 
uppger, desto trovärdigare blir berättaren som vittne till händelser.276

Andrews studerar sydafrikaners traumatiska vittnesmål och berättelser 
om förtryck och tortyr. Andrews menar att berättare av traumatiska vitt-
nesmål upplever att de måste berätta sin historia för andra om hur de har 
överlevt trauman, men att berättarna har svårt att hitta ord eller narrativa 
resurser.

  

277 Det finns en balansgång i att vara övertygande med sitt berät-
tande. Att sakna narrativa resurser innebär inte automatiskt att man är 
mindre trovärdig, utan en sådan vaghet kan tvärtom stärka berättares ka-
tegorisering. Det finns tillfällen då detaljrikedom i berättandet kan vara 
ineffektivt, då vaga beskrivningar istället är att föredra.278

                                                      
274 Börjesson, Mats. (kommande, prel.titel). ”Tack. Precis. Håller med. Vet hur du 
känner. Att prata medberoende på nätet. Medberoende som narrativ resurs.” Se 
även hur Hydén (2008:53) diskuterar olika tidsjag. 

 Det finns inslag 
av både detaljrikedom och vaghet i mobbningsberättelserna. Mobbnings-
berättelser kan i varierande grad, i likhet med Andrews, ses som vittnesbe-
rättelser av traumatiska händelser. 

275 Potter (1996:117, 118, 175). Se även Edwards, Derek & Potter, Jonathan. (1992). 
Discursive Psychology. London: Sage, s. 127-150. 
276 Se artikel av Locke, Abigail & Edwards, Derek. (2003). ”Bill and Monica: 
Memory, emotion and normativity in Clinton´s Grand Jury testimony.” British 
Journal of Social Psychology, 42(2), 239-256. Se även Börjessons (2005) analys av 
detaljer i skolors berättelse om sig själva på Internet. 
277 Andrews, Molly. (2007). Shaping history: Narratives of political change. Camb-
ridge: Cambridge University Press, s. 148-176; Andrews (2010).  
278 Potter (1996:118). 
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Citeringar är ett annat betydelsefullt berättarverktyg som har samma re-
toriska effekt som detaljrikedom.279 Citeringar i berättandet markerar för 
lyssnaren viktiga händelser och får lyssnaren att se berättarens perspektiv. 
Det handlar om att skapa en dramaturgi åt en berättad interaktion, men 
också att ge karaktär åt de kategorier som framställs i berättelsen.280 Det är 
en retorisk organisering av hur man positionerar sig själv i förhållande till 
andra i berättelsen, men också hur man kategoriserar andra och sig själv. 
Nordzell beskriver vad citeringar kan ha för funktion i samtal på följande 
sätt: ”Citering kan beskrivas som en diskursiv resurs som formar kategori-
er, och som samtidigt positionerar den talande i förhållande till det citerade 
och den grupp som lyssnar.”281

Citeringar har betydelse i studiens ansats, vid analys av hur berättare 
positionerar sig, vilka självkategoriseringar som synliggörs och hur berätta-
ren i sitt berättargrepp skapar trovärdighet till sin mobbningsberättelse. 
Användningen av direkta citeringar, det vill säga när man citerar sig själv, 
är ett effektivt sätt att styrka berättelsens utsaga. Det ger en trovärdighet 
till berättelsen och att berättaren ”verkligen” har varit med om det han 
eller hon berättar. Dessutom kan man tala om att citeringen ger en bild av 
objektivitet, som i sin tur skapar en känsla av autenticitet. Med andra ord, 
citeringar möjliggör, förutom en dramaturgi, ett faktaanspråk i berättandet 
av det unika.

  

282

Ett annat sätt att tala om självciteringar är att benämna dem som repor-
ted private-thoughts (RPT) eller rapporterade privata tankar. Det är bland 
annat uttryck som ”jag kände mig så…”, ”jag upptäckte att…” och ”jag 
insåg att…” som vanligtvis används för att just karaktärisera hur berätta-
ren introducerar sin erfarenhet av en händelse eller upplevelse. När dessa 

  

                                                      
279 Engelska benämningarna; reported speech eller active voicing som Wooffitt 
arbetat med, har jag översatt till citering. Se Wooffitt, Robin. (1992). Telling Tales 
of the Unexpected: The Organization of Factual Discourse. London: Harvester 
Wheatsheaf, s. 155 -ff. Hos berättelseforskaren Kristin M. Langellier finns begrep-
pet enhancement, som också kan stå för citering, berättelsedetaljer och när man tar 
in andra viktiga karaktärer i berättelsen för att markera eller förstärka något man 
vill förmedla till lyssnaren i sitt berättande. Se Langellier , Kristin, M. (2001). 
”You´re marked”: Breast cancer, tattoo and the narrative performance of identity.” 
In Brockmeier, Jens. & Carbaugh, Donal. (Red.). Narrative and Identity. Studies in 
Autobiography, Self and Culture, s. 145-184. Amsterdam: John Benjamins. 
280 Mishler (1999:88-89). 
281 Nordzell (2007:73). 
282 Nordzell (2007:162-163); Holt, Elisabeth. (1996). “Reporting on Talk: The Use 
of Direct Reported Speech in Conversation.” Research on Language and Social 
Interaction, 29(3), 219-245. 
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uttryck studeras i en interaktion är det relativt givet att uttrycken är desig-
nade för att vi i ett samtal ska uppfatta dem som citeringar eller som för-
annonserade citeringar. Poängen med att studera sådana uttryck är just att 
se:  

(…) this was what their thoughts were or even what other people´s thoughts 
might have been at the time. In sum, reported thoughts are designed to be 
heard as if they are the genuine embodiment of thinking in action.283

I berättandet om mobbningserfarenheter används till stor del ovanstående 
uttryck. Jag har inspirerats av RPT och analyserar sådana uttryck som själv-
citeringar av privata tankar, vilket skiljer sig något från att citera sig själv i 
en interaktion. De har karaktären av att ge en dramaturgi åt berättelsen, då 
de leder lyssnaren till de egna privata tankarna i vad som återges för tillfäl-
let. Uttrycken är en viktig del i hur berättare vill förmedla vem man är och 
vad man vill uppnå med sin berättelse.  

  

Tolkningsrepertoar är ett annat viktigt analytiskt begrepp i min ansats, 
vilket tidigare har diskuteras och presenteras. Det är ett handlingsoriente-
rat begrepp som bland annat syftar till att se hur diskursen om mobbning 
realiseras i text och tal. Det jag söker lyfta fram i min narrativa ansats är 
Potters och Wetherells betoning på det kontextuella och diskurs som social 
praktik, vilket även kan urskiljas hos Mishler. Mishler menar delvis, att nar-
rativen handlar om kontextbundna sociala handlingar eller språkliga hän-
delser, där diskurser eller stora berättelser talar genom berättaren284

I kapitel två diskuterades hur tolkningsrepertoarer består av samman-
hängande uppsättningar av ord, metaforer och storylines, vilka används 
som narrativa resurser när vi skriver och talar om olika fenomen och hän-
delser. Det vill säga att tolkningsrepertoarer kan förstås som att det existe-
rar olika socialt accepterade berättelser att beskriva ett fenomen med, ex-
empelvis skolan som en arena för mobbning, skolan som en pedagogisk 
verksamhet eller skolan som en fostran till lönearbete. Förutom att tolk-
ningsrepertoarer står för en mängd olika sätt att tala om ett fenomen, så 
utgör den en resurs för berättaren att åstadkomma och förmedla något 
med sitt berättande. De olika delarna eller sätten att tala om mobbning, 
som har presenterats tidigare, och ingår i tolkningsrepertoaren är: offers-
kap, fenomenets komplexitet, arbetsmiljöproblem, samhällsproblem, hälso-
fara, personlighetsrelaterat och en process av att bryta ned en individ. Des-
sa delar, relaterade till varandra, ger narrativa resurser till en mobbnings-

. 

                                                      
283 Barnes, Rebecca & Moss, Duncan. (2007). ”Communicating a feeling: the social 
organization of ’private thoughts’.” Discourse Studies, 9(2), 123-148, s. 133. 
284 Mishler (1999:18). 
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berättelse. Vissa narrativa resurser som har identifierats kan ses som stan-
dardiserade inslag och därmed utgöra en schablonberättelse.  

Hur förhåller sig tolkningsrepertoar, diskurs, master narrative/stor be-
rättelse, storyline och schablonberättelse till varandra, då det är begrepp 
som florerar inom min narrativa ansats? Det inte en enkel uppgift att reda 
ut en sådan skillnad, då det finns narrativa studier285

Inom positioneringsteorins narrativa ansats används diskursbegreppet, 
diskurser innehåller därmed språkligt sett olika subjektspositioner. Sub-
jektspositioner är de tillgängliga positioner inom en diskurs som individer 
kan identifiera sig med eller emot, i samtal. Subjektspositionerna är i sin 
tur förknippade med olika storylines. Det gör att positioneringsteorins 
perspektiv till viss del kan jämföras med Potters resonemang om tolknings-
repertoarer, i det avseendet att de storylines eller de berättelser som associ-
eras med subjektspositioner inom en diskurs också handlar om en slags 
”discourse in action” då berättare kan inta en subjektsposition i sitt berät-
tande. Om vi ser till en social– och plotorienterad ansats inom narrativa 
studier, talar Bamberg om schablonberättelser, vilka återfinns inom en 
social och kulturell kontext. Dessa schablonberättelser, som föregår indivi-
den, skulle också i viss mån kunna betraktas som diskurser eller stora be-
rättelser. I min studie används främst tolkningsrepertoaren av mobbning 
och hur repertoaren bidrar till att formulera en schablonmässig berättelse. 
Jag använder således växelvis begreppen tolkningsrepertoar och schablon-
mässig berättelse i avhandlingens olika kapitel. 

 som inkluderar flera 
av begreppen i en och samma ansats. I stort sett står de för samma saker, 
med några nyansskillnader. Begreppen är formulerade i närliggande, men 
olika, forskningsdiscipliner. Det gör att då dessa begrepp sammanfogas inom 
en narrativ ansats kan de användas relativt synonymt. Nyansskillnaden 
mellan diskurs och tolkningsrepertoar innebär att berättare realiserar dis-
kursen i praktiken genom att i sitt berättande använda socialt accepterade 
berättelser – tolkningsrepertoarer.  

I tolkningsrepertoaren återfinns alltså en storyline, olika ordval och me-
taforer som narrativa resurser. I min studie av hur berättare förhåller sig 
till mobbningsrepertoaren är det aktuellt att inkludera en metaforikanalys 
av det berättade. Förutom att urskilja de metaforer som ingår i tolknings-
repertoaren, kan metaforer även betraktas som en retorisk resurs i berät-
tandet. Texten nedan går vidare med den typ av metaforikanalys som är 
central i avhandlingsprojektet. 

                                                      
285 Bamberg (2004); Korobov & Bamberg (2004). 
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Metaforikanalys 

Metaphorical imagery can provide a useful way of thinking about and in-
terpreting textual data. Metaphors are figurative use of language, a ubiquit-
ous feature of a culture´s or an individual´s thinking and discourse.286

Det är viktiga aspekter som betonas i citatet, dels att det är forskarens 
uppgift att söka och reflektera kring metaforer i det empiriska materialet, 
dels att metaforer återfinns inom vårt sätt att använda ett bildligt språk-
bruk, vilket kännetecknar individers tankesätt inom en kultur och dess dis-
kurser.  

  

Den metaforikanalys som är aktuell i studiet av mobbningsberättelserna 
är hämtad från den konceptuella eller begreppsliga metaforteorin.287 Ling-
visterna Lakoff & Johnsons teori om begreppsliga metaforer publicerat i 
Metaphors we live by är ett inflytelserikt verk vilket ofta citeras, som ett 
viktigt bidrag för att förstå och betrakta metaforer.288 Lakoff & Johnson 
anser att vi ständigt använder metaforer i såväl språk, tanke och handling. 
Metaforer finns med i vardagsspråkets begreppsliga system och inte enbart 
i poetiska beskrivningar av vår verklighet, de är fundamentala för hur vi 
tänker och handlar. Hur vi definierar vår verklighet och vilken världsupp-
fattning, som vi håller för sann, förmedlas via språket. Lakoff och Johnson 
skriver: “Our conceptual system thus plays a central role in defining our 
everyday realities.”289

Sökandet efter metaforer hos berättarna, i deras narrativa framställning-
ar, handlar om metaforer som kan förknippas med olika lingvistiska ut-
tryck inom ramen för vårt språk, till skillnad från den klassiska metafori-
ken. Den klassiska metaforiken används vanligtvis inom poesi och skönlit-
terär skrift, men kan även urskiljas inom journalistiken: ”schlager-yra”, 
”mobbnings-tv”, ”fotbollsfeber” och ”börskrasch”. Det finns också narrativ 
forskning kring metaforikanvändning inom media, ett exempel är studiet 
av hur flyktingar konstruerar sin identitet i berättelser, i relation till vad 
som skrivs om dem i media. Flyktingar som beskrivs, utifrån metaforiska 

 

                                                      
286 Atkinson & Coffey (1996:85). 
287 Svanlund, Jan. (2001). Metaforen som konvention. Graden av bildlighet i 
svenskans vikt – och tyngdmetaforer. Akademisk avhandling. Institutionen för 
Nordiska språk. Stockholm: Stockholms Universitet, s. 14. Svanlund beskriver att 
den konceptuella metaforteorin också är en del av den kognitiva semantiken.  
288 Holmgren, Lise-Lotte. (2008). “Biotech as “biothreat”?: metaphorical construc-
tions in discourse.” Discourse & Society, 19(1), 90-119, s. 102. Se även Svanlund 
(2001).  
289 Lakoff, George & Johnson, Mark. (1980/2003). Metaphors we live by. Chicago: 
The University of Chicago Press, s. 3. 
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termer av en naturkatastrof, illustrerar hur Storbritannien är offer för ”flo-
der” eller ”extrema vågor” av flyktingar. Det innebär att flyktingar, omänsk-
liggörs, utifrån sådana metaforiska uttryck.290 Utifrån Lakoff och Johns-
sons kognitiva perspektiv, handlar det om hur begreppsliga metaforer kan 
undanhålla vissa sakförhållanden.291

Med olika metaforer kan man således utesluta eller tona ned vissa ver-
sioner av skeenden eller fenomen. Fairclough, företrädare för den kritiska 
diskursanalysen, påvisar utifrån sina studier av media hur media fyller en 
social funktion när det gäller att legitimera och producera existerande 
asymmetriska maktrelationer. Fairclough framhåller och betonar att media 
i sin framställning av sakförhållanden, undanhåller eller utesluter vissa sa-
ker i rapporteringen.

 Med ett socialkonstruktionistiskt per-
spektiv, som är aktuellt här, handlar det snarare om hur vissa versioner av 
verkligheten produceras. I det här fallet utesluts en version av hur männi-
skor är i behov av hjälp, genom att metaforiska uttryck används som asso-
cieras med naturkatastrofer, vilket i sin tur indikerar att det som sker inte 
kan styras, åtgärdas eller förutses. 

292 Uttryckt annorlunda: hur retoriska strategier kan 
utesluta alternativa berättelser och diskursivt begränsa hur händelser och 
fenomen kan betraktas.293

En annan metafor som i princip fyller samma funktion av att utesluta el-
ler visa andra versioner är metaforer som relaterar till sjukdom. Sjukdom 
som metafor handlar om en metaforik som bland annat används för att 
illustrera ett förfall, korruption, svaghet, men kanske framför allt, skapan-
de av rädsla. Sontag beskriver hur sjukdomsepidemin av spetälska spred 
skräck och död, hur dess metaforik om smittsamhet, dunkelhet om dess 
orsak och dess bristande botemedel, har överförts till modernare sjukdomar 
som cancer och aids. De uppfattningar som omgav den spetälske under 
medeltiden var att den sjuka sågs som ett uttryck för förfallet och oord-
ningen i samhället. Det fanns även, under 1800-talet med dess psykologis-
ka teorier, en tanke om att den sjuka individen själv på ett eller annat sätt 
hade förorsakat sjukdomen. Sjukdomen sågs då som ett straff, vilket är en 

 

                                                      
290 Leudar, Ivan., Hayes, Jacqueline., Nekvapil, Jirí & Baker Turner, Johanna. 
(2008). “Hostility themes in media, community and refugee narratives.” Discourse 
& Society 2008, 19(2), 187-221. 
291 Lakoff & Johnson (1980/2003:10). 
292 Fairclough, Norman. (1995). Critical Discourse Analysis. The critical study of 
language. London and New York: Longman, s. 5, 12, 54-70. 
293 Se bl.a. Billig (1996:172-173). 
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seglivad uppfattning än idag.294 Det märks bland annat i forskning som 
söker samband mellan rökning och lungcancer eller ett samband mellan 
alkoholism och strupcancer, där den cancersjuka anses ha levt ett riskfyllt 
liv. Det finns också dess motsats, personer som tvingats till riskfyllda arbe-
ten och fått cancer som en följd av exempelvis gifter på arbetsplatsen.295

Idén om sjukdom som straff, skapar också skamkänslor hos den cancer-
sjuka:  

  

På grund av oräkneliga metaforiska utsmyckningar som har gjort cancer sy-
nonym med ondska, har det att man drabbats av cancer av många upplevts 
som skamligt, och därför något man skall dölja, och dessutom som orätt-
vist, som ett svek av den egna kroppen. Varför just jag? frågar cancerpatien-
ten bittert.296

De metaforiska utsmyckningar Sontag åsyftar är bland annat språkliga 
uttryck i militära metaforer ”vi tar upp kampen mot cancern”, ”elakartade 
tumörer invaderar”, där den cancersjuke ses som ett offer och sjukdomen 
ses som en fiende, som dödar.

  

297 Dessa språkliga uttryck skapar inte bara 
skamkänslor, utan ger också en illusion av att sjukdomen lever sitt eget liv, 
lömskt smyger sig på och är svår att stoppa, då det saknas fungerande 
botemedel. Det finns en balansgång mellan att skuldbelägga den sjuke och 
se hur sjukdomen tar över, vilket ibland kan fungera som avhumaniseran-
de, eller uttryckt annorlunda: hur en person kan komma att personifiera 
sjukdomen.298

Min poäng med att lyfta fram sjukdom som metafor, är just att den kan 
visa hur en viss version av verkligheten produceras, exempelvis uttrycket 
att en ”organisation är sjuk”, vilket kan undanhålla vem som har ansvaret 
för det som fungerar dåligt, eller inte fungerar alls, på en arbetsplats. Ett 
annat exempel på sjukdomsmetaforen, i relation till mobbningsberättelser, 
är att den mobbade beskrivs i metaforiska termer som smittad, med ett 
dödligt virus vilket ökar risken att personen undviks av andra. Att bli smit-
tad kan i princip vem som helst bli, även om tanken på att den sjuke själv 
har förorsakat situationen, finns med i sammanhanget. Men sjukdomsme-
taforen kan även indikera att mobbning skulle vara något som smyger sig 

 Den som har en sjukdom kan betraktas som en smittorisk, 
då det kan drabba fler och därmed ses som ett hot.  

                                                      
294 Sontag, Susan. (1988/2001). Sjukdomen som metafor. Aids och dess metaforer. 
Stockholm: Natur och Kultur, s. 57-60, 73-76.  
295 Sontag (1988/2001:110). 
296 Sontag (1988/2001:109). 
297 Sontag (1988/2001:65-67). 
298 Sontag (1988/2001:122). 
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på och lever sitt eget liv, vilket innebär att ingen ser sig som ansvarig för 
mobbningen. I en av de skriftliga mobbningsberättelserna används just 
metaforen mobbning som smitta hos en berättare, för att bland annat be-
skriva hur han upplever sin situation, när omgivningen undviker honom. 

Själva essensen av metaforer innebär en förståelse och upplevelse av nå-
got som beskrivs i termer av vad det inte är, det vill säga man överför sin 
upplevelse av något, i helt andra ordalag. Lakoff och Johnson skriver: 
“Metaphor is principally a way of conceiving of one thing in terms of 
another, and its primary function is understanding.”299 Lingvisten Svan-
lund beskriver i sin avhandling bland annat hur Lakoff och Johnson an-
vänder termen metafor, som en överordnad relation mellan två domäner. 
Han beskriver hur en begrepplig metafor omfattas av ett mönster av för-
bindelser mellan källdomän och måldomän. Han illustrerar detta mönster 
av förbindelser genom den begreppsliga metaforen kärlek är resande, for-
mulerad av Lakoff, i följande figur300: 

De resande   De älskande 
Källdomän: resande  Måldomän: kärlek 

Fortskaffningsmedel   Kärleksförhållandet 
Destinationen De älskades gemensamma mål 
Hinder för resandet  Svårigheter i relationen 

Svanlund beskriver att denna metafor, kärlek är resande, går från källdo-
mänen resande och överförs eller projiceras till det som är målet för samta-
let, i det här fallet kärlek. Denna projicering möjliggör ett flertal konven-
tionella uttryck som ”vi kommer ingenvart längre”, ”vi har kommit en bit 
på väg”, vi måste välja väg” och ”vi har kört fast”. Det Svanlund poängte-
rar i sammanhanget är att flera av dessa uttryck mycket väl kan överföras 
och gälla andra måldomäner än kärlek. En sådan applicering till fler mål-
domäner kan vara problematiskt vid en analys301, beroende på vilken av-
sikt man har. Det kan vara problematiskt om avsikten är att söka efter en 
språklig systematik eller en lexikal systematik.302

                                                      
299 Lakoff & Johnson (1980/2003:36). 

 Men om avsikten med 
analysen är att lyfta fram metaforer i hur berättare förmedlar och återger 
sina upplevelser och erfarenheter, utgör det inte samma problem. Låt oss se 

300 Svanlund (2001:15). 
301 Svanlund (2001:15). 
302 Lexikala uttryck handlar om konventionella yttranden, med andra ord fraser 
eller uttryckssätt som är förhållandevis fasta och som inte förändras inom språket. 
Uttrycket ”köpa grisen i säcken” kan inte enkelt bytas ut mot ”köpa grisen i på-
sen” till exempel. Se vidare Svanlund (2001) för en fördjupning om lexikaliska 
resonemang.  
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ett exempel på hur en begreppslig metafor, mobbning är strid, kan ta sig 
uttryck i en liknande modell som den Svanlund använder, för att få en idé 
om hur begreppsliga metaforer kan appliceras inom mobbning. 

Angripare och försvarare  Mobbaren och den mobbade 
Källdomän: Strid  Måldomän: Mobbning 

Slagfält Situationen/relationen på  
arbetsplatsen 

Angrepp   Kränkande handlingar  
Kamp   Interaktionen mellan parterna 

I min korta övergripande modell som illustrerar metaforen mobbning är 
strid, blir det möjligt att urskilja hur källdomänen strid kan överföras till 
en betraktelse och ett tal om mobbning. De parter som är fiender är mob-
baren och den mobbade, vilket uttrycks i min empiri som ”det blev en slags 
fiendeskap”. Situationen/relationen på arbetsplatsen beskriv som det sam-
manhang där ”man kunde bli attackerad när som helst”. Den begreppsliga 
metaforen, mobbning är strid, fungerar väl som beskrivning av en vardag-
lig interaktion och relation mellan parterna. Stridsmetaforen är även an-
vändbar inom andra måldomäner, bland annat tas ofta en sådan metafor 
upp i samband med samtal och argumentation.303

Lakoff och Johnson resonerar även kring orienterande och ontologiska 
metaforer. Orienterande metaforer skiljer sig från begreppsliga metaforer 
genom att de inte strukturerar ett begrepp i termer av något annat, utan 
istället organiserar ett helt system av begrepp och hur de relateras till var-
andra. Orienterande metaforer kan förstås som eller uppkomma ur rumsli-
ga metaforer eftersom de koncentreras kring olika riktningar som upp – 
ner, in – ut, fram – bak, på – av, som kan sammankopplas med vår kropps-
liga erfarenhet av verkligheten, såsom vi uppfattar den. Det kan exemplifi-
eras med metaforiska uttryck som ”jag känner mig uppåt idag”, ”min in-
spiration steg”, ”jag känner mig nere idag” och ”min inspiration sjönk”, 

 

                                                      
303Lakoff och Johnson (1980/2003:4-5) har ett sådant resonemang kring krigsmeta-
forer och argumentation, där de bland annat tar upp ord som attack, konfrontation 
och kamp vilka ingår i språkbruket kring och i argumentationer. Se ett exempel i en 
svensk kontext: Aronsson, Karin. (1999). ”Samtalet som slagfält.” I Bergquist, 
Kerstin & Larsson, Sätterlund, Ullabeth. (Red). Möten –en vänbok till Roger Säljö. 
Linköpings Universitet: Tema Kommunikation. s. 63-82. Aronsson skriver om 
samtalet som slagfält, där hon tar upp hur konflikter och asymmetrier kan ta sig 
uttryck mellan två aktörer i pediatriska och familjeterapeutiska samtal. 
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detta för att illustrera den rumsliga upp – ner metaforen utifrån hur vi 
kroppsligt erfar att glad är upp och ledsen är ner.304

På liknande sätt som rumsliga metaforer baseras utifrån våra kroppsliga 
erfarenheter i hur vi upplever och betraktar världen, öppnar det också vä-
gen för ontologiska metaforer som innebär så mycket mer än rumsliga 
metaforer. De ontologiska metaforerna handlar om hur vi kan identifiera 
och förstå våra erfarenheter, upplevelser och känslor som olika enheter 
eller substanser. Först därefter kan vi också kategorisera dem, referera till 
dem, gruppera och kvantifiera dem, med andra ord; resonera och reflektera 
kring våra erfarenheter. Ett exempel på en ontologisk metafor är hur vi 
relaterar vår sinnesnärvaro (mind) till en enhet genom metaforiska uttryck 
som ”min hjärna funkar inte idag”, ”jag känner mig lite rostig idag” eller 
”det behövs påfyllning av kunskap för att utvecklas”. Dessa uttryck kan 
relateras till en ontologisk metafor, att se sin sinnesnärvaro utifrån källdo-
mänen maskin. Maskinmetaforen begreppsliggör hur vi mentalt förhåller 
oss till en slags strömbrytare, där vi kan fungera eller inte fungera, stängas 
av och på eller fyllas på. Inom dessa ontologiska metaforer återfinns alltså 
de rumsliga metaforerna i beskrivningen av olika riktningar, utifrån vår 
kroppliga medvetenhet och erfarenhet. Lakoff och Johnson skriver:  

  

We are physical beings, bounded and set off from the rest of the world by 
the surface of our skins, and we experience the rest of the world as outside 
us. Each of us is a container, with a bounding surface and an in-out orienta-
tion. We project our own in-out orientation onto other physical objects that 
are bounded by surfaces.305

Det finns ett sampel mellan individ och kontext, vilket omfattas av en ori-
entering i riktningen in– och ut från kroppen. Begreppet container, som 
Lakoff och Johnson använder, är i sig också en metafor för att beskriva 
hur vi kroppligt relaterar oss till omgivningen, men också för att tydliggöra 
att vi har en insida och en utsida. Det är en insida som kan fyllas med sub-
stans, för att relatera till texten ovan, och det är först när vi kan urskilja 
våra erfarenheter som substanser, som vi kan relatera till dem, i andra 
termer. Ett illustrativt exempel kan vara hur vi mentalt erfar och upplever 
att vi befinner oss inom en social gemenskap eller att vi står utanför en 
social gemenskap.  

  

Vi relaterar och överför även denna rumsliga in – och ut metafor och 
containermetafor till fysiska objekt. Ett hus eller ett rum kan fungera som 
                                                      
304 Lakoff & Johnson (1980/2003:14-15, 25). Jag vill påpeka att det är min svens-
ka översättning av deras metaforiska uttryck av happy is up och sad is down som 
rumslig metafor av up – down.  
305 Lakoff & Johnson (1980/2003:29).  
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container, de har också en utsida och en insida; man kan gå in i ett rum 
och gå ut ur ett rum. Samtidigt som vi använder containermetaforen hos 
individen, är det också den metaforen vi relaterar till när vi rumsligt orien-
terar oss, i såväl fysiska miljöer, aktiviteter, händelser och emotioner. Vi 
kan betrakta aktiviteter som en container genom att aktiviteter innehåller 
en substans. Till exempel en aktivitet som ett maratonlopp med tydliga 
avgränsningar av start och mål, utgörs substansen av själva löpandet och 
de som tävlar är objekt. Uttryck som ”kommer du tävla i loppet?”, ”han är 
ute ur loppet nu” kan relateras till containermetaforen och vart vi placerar 
oss själva, inom aktiviteten eller utanför.306

Lakoff och Johnson betonar även följande resonemang kring den onto-
logiska maskinmetaforen:  

  

Ontological metaphors like these are so natural and so pervasive in our 
thought that they are usually taken as self-evident, direct descriptions of 
mental phenomena. The fact that they are metaphorical never occurs to 
most of us.307

De betonar det faktum, att vi inte uppmärksammar hur vi använder ma-
skinmetaforiska uttryck för att beskriva eller förmedla vår sinnesnärvaro, 
eftersom det är en integrerad del av vårt språk och våra tankar, men även 
ett uttryck för en social och kulturell kontext.

  

308 Det finns här en likhet 
mellan att bedriva kategorianalys och metaforanalys, dels forskarens kon-
ceptualisering av empirin, dels att vid båda analysförfarandena studeras 
språkets inflytande över hur vi uppfattar, tolkar och förhåller oss till verk-
ligheten. Med andra ord, hur man betraktar språk som handling, återfinns 
inom både kategorianalys och metaforanalys. Det kanske är tydligast i 
Lakoff och Johnsons resonemang kring hur nya metaforer kan uppstå och 
också skapa ny verklighet, eller rättare sagt skapa ett annat sätt att förhålla 
oss till och betrakta verkligheten. Det är inte orden i sig som kan skapa en 
ny verklighet, utan det handlar snarare om hur en ny metafor och dess 
metaforiska uttryck etableras och tar plats i vardagsspråkets begreppsliga 
system.309

                                                      
306 Lakoff & Johnson (1980/2003:29-31). 

  

307 Lakoff & Johnson (1980/2003:28). 
308 Lakoff & Johnson (1980/2003:29). 
309 Lakoff & Johnson (1980/2003:145). Det finns en viktig distinktion i metaforte-
orin mellan döda, inaktiva och aktiva metaforer. Se Svanlund (2001:36 -ff) för en 
fördjupad diskussion om distinktionen mellan metaforerna. Se Bergström, Göran & 
Boréus, Kristina. (Red). (2007). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsve-
tenskaplig text– och diskursanalys. Studentlitteratur: Lund, s. 268-270 för en över-
gripande diskussion. 
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På liknande sätt, menar jag, att nya kategorier kan etableras och uppstå, 
vilka också inverkar på vårt förhållningssätt till verkligheten. Det är inte så 
att nya kategorier och metaforer uppstår över en natt, det sker långsamt 
och i takt med att vi jämför våra erfarenheter av hur vi uppfattar verklighe-
ten, hur vi söker begreppsliggöra fenomen och upplevelser, där vissa saker 
kan tonas ned och andra saker betonas och kan ges nya begreppsliga kate-
gorier och metaforer. Inledningsvis i avhandlingen beskrivs hur begreppet 
mobbning har lanserats, där kategorier som mobbad och mobbare blivit 
tillgängliga, men också öppnat upp för en metaforikanalys av hur mobb-
ning beskrivs och erfars. Jag vill även betona hur viktig samproduktionen 
mellan olika aktörer är för att etablera och legitimera nya kategorier eller 
metaforer. Utan ett pågående samtal om olika fenomen i samhället är det 
svårt för nya kategorier och metaforer att ta plats i språkets begreppsliga 
system. Den typen av metaforteori som Lakoff och Johnson310

Metaforikanvändning hos berättarna kan ses som en retorisk resurs för 
att kunna beskriva sin utsatthet, viljan att nå upprättelse och förmedla 
vilka konsekvenser mobbningen har medfört. Det är viktigt att identifiera 
vilka metaforer mobbningsberättelsens innehåll banar väg för och hur des-
sa metaforer kan förstärka ett berättargrepp och dess innehåll. Det är alltså 
relevant att i en metaforikanalys av mobbningsberättelser, delvis använda 
begreppsliga metaforer för att se vad som är inbyggt i språkbruket i berät-
tandet, men framför allt är rumsliga och ontologiska metaforer viktiga att 
studera.  

 bedriver har 
relativt tydliga kopplingar till socialkonstruktionism och kategorianalys.  

Tracey, Lutgen-Sandvik och Alberts utgår också från den begreppsliga 
metaforteorin med orienterande och ontologiska metaforer i sin studie, för 
att beskriva vad som tas upp samt hur vuxna mobbade personer beskriver 
sina mobbningserfarenheter.311

Summering  

 Det som dock skiljer min ansats från deras 
användning av metaforikanalys är hur jag väver samman metaforikanalys 
med narrativ analys, med betoning på metaforer som retoriska berättar-
verktyg. Hur metaforer används som retorisk resurs analyseras i kapitel sju 
och åtta i avhandlingen. 

Avhandlingens narrativa ansats, som vilar på en diskursanalytisk grund, 
fokuserar hur berättare begreppsliggör sina mobbningserfarenheter, hur de 
framställer sig själva genom berättandet och vad de vill förmedla. Det in-
nebär att studien utgår från ett performativt perspektiv, där berättarkon-
                                                      
310 Lakoff & Johnson (1980/2003). 
311 Tracey et al. (2006). 
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texten har en avgörande betydelse för hur och vad personerna tar upp. Det 
är en ansats som har ambitionen att förena både form och innehåll i berät-
telserna, eftersom form och innehåll är varandras förutsättningar. Det är 
då av betydelse att studera hur berättarna retoriskt organiserar sina berät-
telser för att uppnå samförstånd i samtalet, att skapa en dramaturgi och en 
förståelse för sitt perspektiv samt att ge en trovärdig och övertygande 
självpresentation. 

Studiet av berättares identitetsarbete sker genom att analysera de olika 
narrativa och retoriska resurser som används. Samhälleliga och kulturella 
berättelser om mobbning – mobbningsrepertoaren och schablonberättelsen 
– är narrativa resurser som kan användas i deras självpresentationer. 

Berättaren är inte helt styrd av repertoaren och schablonberättelsen, utan 
kan pendla mellan sin specifika utsaga till det mer generella i schablonen. 
Det innebär att berättare i samtalet kan orientera sig utifrån olika katego-
rier i sin positionering i förhållande till repertoaren, till andra karaktärer i 
berättelsen, till det berättade och till mig som forskare. I det avseendet kan 
kategorier ses som resurser vilka också framförhandlas i samtalet. En ana-
lys av berättares kategorianvändning ger bland annat svar på vad mobb-
ningsberättelsen handlar om och vad som kännetecknar karaktärerna inom 
mobbningsintrigen. Det kan också ge ett svar på vad berättaren söker upp-
nå med sitt berättande, hur man vill bli identifierad och vilken social hand-
ling berättelsen som helhet syftar till. 

Andra viktiga analytiska aspekter av kategorier som resurs är att urskilja 
hur kategoribundna aktiviteter används i berättandet, hur berättare i sin 
självpresentation kan kategorisera sig i kontrast till andra och att identifie-
ra vilka kategoriberättiganden som framförhandlas. Det analytiska begrep-
pet kategoriberättigad används även när en tredje part vävs in i berättelsen 
som ett lämpligt och trovärdigt vittne. 

Ytterligare resurser som analyseras och används av berättare i sina reto-
riska organiseringar är tid, detaljrikedom, pronomenanvändandet, citering-
ar och självciteringar för att stärka berättelsens utsaga och den egna tro-
värdigheten i sin narrativa framställning. En annan viktig retorisk resurs 
som förstärker mobbningsberättelsens innehåll och berättargrepp är identi-
fierandet av hur berättare använder metaforer i berättandet. En metaforik-
analys av det berättade kan förmedla hur mobbning kan erfaras, vilka kon-
sekvenser som utvecklar sig som en följd av mobbning. Främst ses dock en 
sådan analys som ett led i beskrivningen av sin utsatthet och i konstruktio-
nen av sig själv som mobbad. 
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KAPITEL IV.  

4. Narrativ analys i praktiken 
I detta kapitel diskuteras det praktiska tillvägagångssättet i avhandlings-
projektet. Det handlar om metodologiska avvägningar och val i min forsk-
ningsdesign som har utvecklas och finjusteras under forskningsarbetets 
gång. Först diskuteras tillgången till mobbningsberättelser, det etiska förfa-
randet i projektet och hur det empiriska materialet har skapats och analy-
serats. Därefter diskuteras min forskarroll i projektet och hur kunskapsan-
språk kan göras inom kvalitativt inriktad forskning. 

På jakt efter muntliga och skriftliga mobbningsberättelser 
I avhandlingsprojektets början hade jag ett nära samarbete med en dokto-
randkollega, Louise Svensson. Vi genomförde tillsammans 10 intervjuer 
med personer som har varit utsatta för mobbning i arbetslivet. Att få till-
gång till intervjupersoner som ville berätta om sina erfarenheter av mobb-
ning var inte en enkel uppgift. Det är ett känsligt ämne och att bli påmind 
om en tid som utsatt kan vara smärtsamt. Det alternativ vi till slut bestäm-
de oss för var att upparbeta en kontakt med försäkringskassan i Örebro 
län eftersom handläggare där, enligt vår uppfattning, i relativt stor ut-
sträckning möter personer som blivit mobbade och är sjukskrivna. Hand-
läggare på försäkringskassan utgjorde på detta sätt våra gatekeepers till 
intervjupersonerna. Det innebar också en maktdimension, när vi som fors-
kare gick in i en relation med en myndighet. Tilltänkta intervjupersoner var 
i beroendeställning till myndigheten och det fanns risk att de kunde upple-
va att de borde medverka i vår studie som ett led i att öka sjukdomsbildens 
trovärdighet. Till viss del har intervjupersonernas berättelser spår av hur 
man skapar trovärdighet hos myndigheter312

Vid val av intervjupersoner förlitade vi oss på handläggarnas omdöme 
om vilka som kunde vara aktuella för våra studier. Etiskt sett var det inte 
möjligt för oss att vara med på handläggarnas olika möten med sjukskriv-
na besökare, för att se vem som skulle passa och vilja medverka. Istället 
gav vi handläggarna vår syn kring mobbning som fenomen och vad vi spe-
cifikt ämnade att studera, detta för att informera dem om vilka aspekter vi 
ansåg vara viktiga vid ett urvalsförfarande. Intresset från min sida var att 

, vilket diskuteras mer ingåen-
de längre fram i avhandlingen. 

                                                      
312 Se bland annat Jonsson, B. Tola (1997). Handlingsstrategier och maktsamspel i 
möten mellan handläggare och invandrarklienter. Studier av ett försäkringskasse-
kontor. Akademisk avhandling. Uppsala: Uppsala universitet; Billquist, Leila 
(1999). Rummet, mötet och ritualerna. En studie av socialbyrån, klientarbetet och 
klientskapet. Akademisk avhandling. Göteborg: Göteborgs universitet. 
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möta intervjupersoner som ville beskriva sin ”utstötningskarriär”, med andra 
ord: hur gick mobbningsprocessen och dess efterspel till? I början av forsk-
ningsprocessen var utstötningskarriär ett centralt begrepp som speglade det 
tänkta innehållet i avhandlingsprojektet. Andra sätt att få kontakt med 
intervjupersoner har varit att de själva har sökt upp mig och Louise och 
velat berätta sin version, när ryktet om mobbningsforskning vid universite-
tet nått omgivningen utanför universitets värld. Alla intervjupersoner hade 
vid intervjutillfället slutat och lämnat sin arbetsplats.  

I sökandet efter skriftliga berättelser föll valet på tillgängliga berättelser 
på Internet (fem stycken). Två berättelser som använts är publicerade eller 
är på väg att publicerad i bokform, men berättelser har även skickats till 
mig via kontakt med ordförande i Föreningen Stopp (fem stycken). Före-
ningen uppmanar mobbade personer att skriva ned sin berättelse som ett 
led i att må bättre. Det blev för mig ett tillfälle att få tillgång till fler berät-
telser. Ordförande i föreningen vidarebefordrade, som min gatekeeper,313

I en analys av hur kunskap om mobbning produceras i en samproduk-
tion är andra studieobjekt aktuella som: webbsidor från Föreningen Stopp

 
en förfrågan till sina medlemmar om en eventuell medverkan i min studie. 
Alla skribenter av mobbningsberättelser, med undantag av en skribent, har 
också lämnat sina arbetsplatser. I en skriftlig berättelse som vi kommer att 
möta längre fram i texten är skribenten fortfarande kvar i sin mobbningssi-
tuation på arbetsplatsen. 

314, 
OMM: organisationen mot mobbning315, arbetsmiljöupplysningen316, en av 
de första hemsidorna om mobbning i arbetslivet317

                                                      
313 Burgess, Robert. G. (1984). In the field. An introduction to field research. Lon-
don: Routledge, s. 48-49. För diskussion kring tillgång eller access till fältet se 
Burgess (1984:31-51); Widerberg, Karin. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. 
Lund: Studentlitteratur, s. 71-89; Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul. (2: d edi-
tion). (1996). Ethnography. Principles in practice. London/New York: Routledge, 
s. 55-79.  

. De kriterier jag ställde 
upp för mitt urval av webbsidor var att dessa skulle innehålla information, 
råd och stöd, främst till mobbade personer och deras anhöriga, men även 
riktat till arbetskamrater som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med 
en mobbningsproblematik på en arbetsplats. Informationen på dessa webb-
sidor handlar om juridiska aspekter, länkar till vetenskapliga artiklar och 

314 http://www.foreningenstopp.se/ 2007-06-26. 
315 http://www.o-m-m.se/ 2008-02-04. 
316 http://www.arbetsmiljoupplysningen/.se 2007-06-26. 
317 http://web.telia.com/~u85507520/ 2006-03-15. 

http://www.foreningenstopp.se/�
http://www.o-m-m.se/�
http://www.arbetsmiljoupplysningen/.se�
http://web.telia.com/~u85507520/�
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tips på litteratur. Jag inkluderade även vissa artiklar publicerade i dagspress 
och fackliga artiklar, vilka i olika grad har kopplingar till föreningarna. 

Forskningsetiska aspekter 
Personer som blir utsatta för mobbning drabbas både fysiskt och psykiskt i 
varierande grad. Det innebär att forskning kring dessa drabbade personer 
kräver specifika etiska övervägningar. Det etiska perspektivet ska finnas 
med under hela den kvalitativa forskningsprocessen.318 Det finns olika etis-
ka aspekter som vi har tagit hänsyn till i sammanhanget. Det första hand-
lar om informerat samtycke, där intervjupersonerna informeras om syftet 
med intervjuerna, vad det kan innebära att ställa upp på en intervju och att 
vi är två personer som medverkar vid intervjun. En viktig del av informa-
tionen var att uppmärksamma intervjupersonerna på att det kan uppstå 
konsekvenser efter intervjun. Konsekvenser som att själva intervjun och att 
de, de facto, återger sina mobbningserfarenheter, kan starta processer hos 
intervjupersonen som gör att han eller hon kan må psykiskt eller fysiskt 
dåligt igen. Vi kontaktade därför ett psykologteam som kunde ställa upp 
på stödsamtal med de intervjupersoner som önskade det. Det var också en 
markering från vår sida att vi inte är några terapeuter. Andra etiska aspek-
ter som vi har tagit hänsyn till och informerat intervjupersonerna om, är 
givetvis att deltagandet är frivilligt, materialet behandlas konfidentiellt, de 
har rätt att avbryta sin medverkan och att studien endast skall bedrivas i 
forskningssyfte.319

Enligt min bedömning har ingen intervjuperson visat att de har upplevt 
det som jobbigt att vi har varit två intervjuare. Snarare har det medfört att 

 Mitt empiriska material faller, precis som allt annat 
empiriskt forskningsmaterial vid myndigheter, under reglerna för allmänna 
handlingar. Det innebär att det finns möjlighet för allmänheten och andra 
intressenter att ta del av det. I likhet med många andra forskningsmaterial, 
innehåller även mitt material uppgifter som kan vara känsliga för uppgifts-
lämnare och måste därför skyddas. Det inspelade materialet och de avko-
dade intervjuutskrifterna arkiveras och förvaras inlåsta i akademins arkiv 
vid Örebro universitet. Begäran om utlämnande av materialet kommer att 
prövas enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

                                                      
318 Widerberg (2002:190). 
319 Gustafsson, Bengt., Hermerén, Göran & Petersson, Bo. (2005). Vad är god 
forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel. Vetenskapsrådets Rapportserie 
nr 1. Avhandlingsprojektet påbörjades 2003 och sedan dess har etiska riktlinjer och 
principer kommit att omarbetas. Det som är aktuellt i ett etiskt förfarande handlar 
fortfarande om det som diskuteras ovan, men skulle studien ha genomförts nu 
under 2010-talet skulle den ha etikprövats hos Centrala etikprövningsnämnden 
(CEPN). 
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intervjupersonen kunnat närma sig en av oss mer. Det vill säga att inter-
vjupersonen kan ha upplevt det lättare att tala med antingen Louise eller 
mig. Det som istället har varit jobbigt för några intervjupersoner är att de 
har upplevt fysisk smärta vid berättandet av specifika mobbningshandling-
ar som riktats mot dem. Vid sådana tillfällen i intervjusituationen visade vi 
på olika sätt vår förståelse för det smärtsamma, genom att bland annat 
föreslå en paus i berättandet. Det var ingen av intervjupersonerna som 
ansåg sig behöva ett extra stödsamtal från psykologteamet efter intervjutill-
fället. 

Ett etiskt förhållningssätt fanns även med vid det konkreta genomföran-
det av kontakterna mellan oss och intervjupersonerna. När handläggaren 
på försäkringskassan träffade en person som kunde vara aktuell för vår 
studie, tillfrågades han eller hon om en eventuell medverkan. Om personen 
var positiv till att medverka, fick personen själv kontakta oss, allt för att 
hålla personerna anonyma tills de själva ville uppge namn och telefon-
nummer. Således ringde intervjupersonerna upp oss för att bestämma tid 
och plats för intervju. Ett annat kontaktsätt utgjordes av att en handlägga-
re på försäkringskassan sammanställde namn på aktuella personer som var 
intresserade av att medverka och sedan förmedlade dessa till oss, med per-
sonernas godkännande. En annan aspekt i anonymiserandet är att hand-
läggarna endast vet vilka personer de har frågat, en handläggare har visser-
ligen förmedlat namn, men de vet inte vilka av dessa personer vi sedan har 
intervjuat. Givetvis har de personer som skickat in sina skriftliga berättel-
ser fått information om syftet med studien, rätten att avbryta sin medver-
kan och att de förblir anonyma. 

Etisk hänsyn till de medverkande personerna har även tagits genom mitt 
medvetna val av att endast skriftligt framställa vissa delar av deras berät-
telser i avhandlingen, samt att alla namn är fingerade. Det är ett val som 
tar hänsyn till de medverkande personerna, så att berättarna och deras 
berättelser inte ska kunna identifieras. Den skriftliga presentationen har 
styrts genom att betona innehåll och form i berättandet, både vad som är 
gemensamt och unikt för berättelserna samt berättarnas identitetsarbete. 
Betoningen ligger på hur berättarna själva begreppsliggör sina mobbnings-
erfarenheter i berättelser. Hur låter det sig göras? Hur kan de berätta om 
sin utsatthet på arbetsplatsen? Vilka narrativa resurser och villkor gör det 
möjligt att förmedla erfarenheter i berättandet? Att betoningen i analysen 
ligger på deras retoriska organisering betyder inte att jag ifrågasätter om de 
har varit utsatta för mobbning. Det förhåller sig snarare tvärtom. Det är 
viktigt att studera hur det är möjligt att förmedla och tala om det fruktans-
värda de har varit med om. Det är ett etiskt val som bidrar till att tydliggö-
ra fenomenet mobbning och hur mobbade själva kan presentera sig, samt 
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hur erfarenheter av utsatthet kan framställas i muntliga och skriftliga be-
rättelser.  

Att skapa sitt empiriska material 
I empiriska studier inom kvalitativ forskningstradition skapar forskare på 
ett eller annat sätt sitt empiriska material: antingen genom intervjuer eller 
observationer, bandinspelningar av institutionella samtal eller tv-program, 
fotografier, insamlandet av olika slags texter allt från anställningsannonser, 
politikertal till organisationers policydokument och självbiografier.320 En 
av skillnaderna mellan berättelseforskning, diskursiv psykologi och sam-
talsanalys, är att de två sistnämnda forskningstraditionerna främst använ-
der sig av empiriskt material som ”naturligt förekommande tal i interaktio-
ner”, exempelvis inspelade samtal mellan läkare och patient eller samtal 
inom rättegångsförhör och så vidare.321 Det vill säga samtal vilka produce-
ras oberoende av forskarens medverkan. Ett sätt att tala om ett sådant 
empiriskt material är att det är ett av forskaren opåverkat material och kan 
passera ”döda-forskare-testet”. Det är ett test, eller rättare sagt ett uttryck 
för att det handlar om ett material som har producerats oavsett om forska-
ren hade medverkat eller inte. Att ett naturligt förekommande material 
skulle vara bättre än ett forskarproducerat är inte självklart. Inget är prin-
cipiellt bättre än det andra, utan det beror på vilken analys som tillämpas 
på materialet.322 En fördel med att använda naturligt förekommande tal, 
istället för intervjuer, är att det kan ge ett annat perspektiv på det empiris-
ka materialet än vad en fokusering kring enbart intervjupersonens beskriv-
ningar och information kan ge. Det är ett perspektiv som bland annat kan 
ge en bild av hur interaktion kan ta sig ett eget uttryck inom den specifika 
kontext där interaktion studeras.323

                                                      
320 Se bland annat Bryman & Burgess (1999). 

 Det är en skillnad i hur interaktion 
eller samtal kan se ut inom olika kontexter och en av poängerna med 
forskning som bedrivs inom samtalsanalys, etnometodologi och diskursiv 

321 Se bland annat Linell, Per & Bredmar, Margareta. (1996). ”Reconstructing 
topical sensitivity: Aspects of face-work in talks between midwives and pregnant 
women.” Research on Language and Social Interaction, 29(4), 347-379; Adelswärd 
(1995). 
322 Silverman (1997:106). Se även Börjesson (2003:160ff); Börjesson, Mats., Palm-
blad, Eva & Wahl, Thomas. (2005). I skötsamhetens utmarker: berättelser om 
välfärdstatens sociala optik. Eslöv: Östlings bokförlag Symposion, s. 193-194 
323 Potter, Jonathan. (1999). “Discourse Analysis as a Way of Analysing Naturally 
Occurring Talk.” In Bryman, Alan. & Burgess, Robert, G. (Red). Qualitative re-
search. London/Thousand Oaks, California: Sage, s. 328. 
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psykologi är just att studera hur vi människor ordnar vår sociala verklig-
het. Hur och på vilket sätt vi ordnar vår sociala verklighet studeras som 
bekant enligt dessa forskningstraditioner via språket: hur vi använder språ-
ket och retoriskt organiserar vårt tal i olika samtal eller interaktioner.324

That is, we can treat them as a form of natural conversational interaction, 
by analysing them the same way that we might a telephone conversation be-
tween friends or the cross-examination in a courtroom.

 
Potter menar att intervjuer mycket väl kan studeras som interaktion. 

325

Inom mitt narrativa perspektiv betraktar jag mina intervjuer som en inter-
aktion mellan mig som intervjuare och berättaren. Det är ett analysförfa-
rande av interaktion som ligger i linje med mitt vetenskapsteoretiska för-
hållningssätt, att språket är med och konstituerar den verklighet vi förhål-
ler oss till. Det intressanta är hur jag och intervjupersonerna förhåller oss 
till och tillsammans producerar kunskap om mobbning i interaktionen. 
Mitt val av empiriskt material har delvis planerats i forskningsprocessens 
inledningsskede där intervjuer var ett självklart val. Därefter har valet av 
empiriskt material vuxit fram i takt med processen av att analysera inter-
vjuerna som samproducerade berättelser och hur intervjuerna kan ses som 
en del av en större samproduktion av kunskap kring mobbning. Det sist-
nämnda indikerar betydelsen av att även inkludera skriftliga berättelser 
och texter från intresseföreningars webbsidor i det empiriska materialet. 
Idén om samproduktion tog bland annat form under intervjutillfällena, vid 
läsningen av intervjuskrifterna, då berättare beskriver hur de har läst artik-
lar om andra mobbade, information om vad mobbning är, i sökandet efter 
att förstå sin egen situation.  

  

Narrativ analys kom att bli en viktig teoretisk och metodologisk ansats 
då intervjumaterialets karaktär öppnade upp för en sådan. Den utarbetade 
intervjuguiden som detaljrikt behandlar många aspekter fungerade i prak-
tiken mer som ett stöd för mig och alla frågor ställdes inte, eftersom inter-
vjupersonerna själva vävde in sådana aspekter som fanns skissade i gui-
den326

                                                      
324 Potter (1996:42-67). 

. Inledningsfrågorna, om vad berättarna kallade fenomenet de hade 
varit med om, vart det ägde rum och hur länge sedan det var, fungerade 
som ett sätt för oss att börja orientera oss mot varandra. Det var en orien-

325 Potter (1999:328). Se även Speer, Susan. (2002). ”Natural and ’Contrived’ Da-
ta: a Sustainable Distinction?” Discourse Studies, 4(4), 511-525. 
326 Ett exempel på det är min fråga om hur intervjupersonerna har blivit bemötta 
av olika myndigheter, vilket oftast finns med som ett inslag i mobbningsberättelser. 
Ett annat exempel är hur facket har agerat eller inte agerat i deras sak. 



 HELENA BLOMBERG Mobbning, intriger, offerskap I 115 
 

tering som innebar en positionering av mig som forskare och lyssnare och 
intervjupersonen som berättare av sina mobbningserfarenheter. Den fjärde 
inledningsfrågan: hur skulle du beskriva vad du har varit med om? har lett 
till att intervjupersoner har berättat i stort sett hela sin berättelse. Sett ur 
ett retrospektivt perspektiv är det inte konstigt att intervjupersoner berät-
tade hela sin mobbningsberättelse. De fick ju en invit i samtalet som de tog 
emot på ett, enligt samtalsanalysen, förståeligt sätt i den givna kontexten 
att få tillfälle att berätta hela sin berättelse.327

När man som forskare använder sig av intervjuer för att skapa sitt empi-
riska material måste man se sig själv som medskapare till vad som fram-
kommer i samtalet. Det är i stort sett forskaren som leder samtalet för att 
ta reda på det som är i fokus för den aktuella studien

 Ett annat sätt att besvara den 
fjärde intervjufrågan var att klä sina erfarenheter i enstaka ord som ofatt-
bart, katastrof och trauma för att sedan med hjälp av mina frågeställningar 
gå vidare med sin berättelse. Det fanns alltså skillnader i hur berättarna 
valde att inleda sin berättelse. Tidslängden på intervjuerna varierade allt 
från 1 ½ timme upp till 4 timmar. I intervjuernas genomförande följde vi i 
huvudsak intervjupersonernas berättande och ställde växelvis frågor i rela-
tion till det berättade. Att intervjua personer innebär ett lyssnande och en 
lyhördhet som kräver stor koncentration av intervjuaren. Genom att vi var 
två intervjuare kunde vi turas om att hålla koncentrationen uppe i samta-
let.  

328, i mitt fall hur per-
soner beskriver och begreppsliggör sina upplevelser av ha varit mobbade 
på en arbetsplats. Mina frågor har i stort sett varit öppna och deskriptiva 
för att inbjuda berättaren till att ge längre och utförligare beskrivningar329

                                                      
327 Ett sätt att studera berättelser på, inom samtalsanalysen, är just hur en person 
kan få en invit att berätta något under en längre samtalstur. Se vidare Benwell & 
Stokoe (2006:152). 

. 
Det har även förekommit några ledande frågor, bland annat i första inled-
ningsfrågan. Syftet med en sådan ledande fråga, om mobbning är rätt ord 
för deras erfarenheter, var att se om det ordet användes eller om berättarna 
hade andra ordval. Intervjufrågorna har baserats på tidigare forskning om 
mobbning och de historier som återfinns av mobbade personer i tidningsar-
tiklar som handlar om relationen mellan mobbning och sjukskrivning, samt 
hur myndigheter som försäkringskassan och facket har hanterat mobb-

328 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitte-
ratur, s. 13, 44-49. 
329 Se vidare Spradley, James, P. (1979). The Ethnographic Interview. New York: 
Holt, Rinehart and Winston, s. 87-ff. för en diskussion kring olika typer av de-
skriptiva frågeställningar. 
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ningsproblematiken. Med andra ord, frågor som bygger på diskursen om 
eller tolkningsrepertoaren av mobbning.  

Vissa av intervjufrågorna har även baserats på teoretiska tankegångar 
utifrån Goffmans dramaturgiska teori330 om vad som exempelvis händer mel-
lan interaktionsparter i en mobbningssituation. Det dramaturgiska per-
spektivet har bidragit till att formulera intervjufrågor som: Från det att du 
började inse att du var utsatt för mobbning, ändrade du ditt beteende på 
något sätt? En fråga som anspelar på huruvida personen reflekterade över 
sitt deltagande i interaktionen och på så sätt försökte få ett slut på mobb-
ningen. Frågan kan även betraktas som en input i samtalet för berättaren 
att gå vidare och berätta om sina erfarenheter, frågan kan också ses handla 
om hur berättaren positionerar sig till karaktärerna i berättelsen efter sin 
insikt om att det är mobbning hon eller han har varit utsatt för. Ytterligare 
en iakttagelse som jag gjort kring intervjufrågan är mitt användande av 
ordet beteende, som kan uppfattas negativt, eller uttryck annorlunda: att 
det handlar om vissa oönskade handlingar i givna sociala situationer. Hand-
lingarna kan betraktas som oönskade och, just utifrån det sättet frågan 
formuleras, indikera dels att jag talat utifrån tidigare forskning som beto-
nar att en av orsakerna till mobbning handlar om att en person avviker från 
arbetsgruppens normer och värderingar331

Jag har i de senare intervjuerna som jag genomförde ensam, försökt att 
få en mer berättelsefokuserad intervju eftersom jag kom att betrakta inter-
vjun som ett sätt att få fatt i muntliga berättelser. Teman och frågor i inter-
vjun baserade sig på själva händelseförloppet: när själva mobbningen star-
tade, hur den tog sig uttryck, stöd av andra i mobbningsprocessen, bryt-
punkten att ta sig ur mobbningen och hur de i efterhand reflekterar över 
sina erfarenheter och sin livssituation.

, dels att jag haft i åtanke vilka 
handlingar och agerande andra berättare tidigare återgett i sina mobbnings-
berättelser, vilka syftat till att stoppa mobbningen. Tanken med frågan var 
att försöka få berättaren att beskriva hur just han eller hon hanterat insik-
ten om att vara utsatt för mobbning.  

332

                                                      
330 Se bland annat Goffman, Erving. (1970). När människor möts. Studiet av det 
direkta samspelet mellan människor. Stockholm: Aldus/Bonniers; Goffman, Erving. 
(1959/1998). Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik. Stockholm: 
Prisma. 

 Dessa teman följer ett linjärt hän-
delseförlopp, men i praktiken tog intervjuerna andra vägar än det linjära, 
då de med inviten av att beskriva vad de har varit med om valde ett eget 
sätt att inleda och presentera sin berättelse. Det visar att i muntliga berät-

331 Se bland annat Hallberg & Strandmark (2004); Svensson (2010). 
332 Se bilaga 2 för en närmare beskrivning av intervjuguiden. 
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telser förekommer det sällan en linjär berättelse, utan berättaren kan hop-
pa fram och tillbaka mellan händelser i sitt återberättande. Mishler betonar 
att:  

Allt ”berättandet” är med nödvändighet ett bestämt sätt att återskapa en 
bestämd sekvens av verkliga händelser, ”det berättade”. Och berättandet 
anpassas alltid efter de omständigheter under vilka redogörelsen avges.333

Det innebär, som tidigare diskuterats, att samtalets kontext är avgörande 
för vad som framkommer i en berättelse och att berättaren framställer sin 
berättelse i berättarögonblicket, så att den uppfattas som logisk och sam-
manhängande för lyssnaren. Som tidigare nämnts använder jag delvis ett 
samtalsanalytiskt förfarande i min narrativa ansats, för att ha möjlighet att 
analysera berättelsen som en interaktion och för att se hur ömsesidig för-
ståelse skapas respektive inte skapas i intervjun. 

  

Den typ av narrativ ansats jag utgår från möjliggör även användandet av 
andra former av empiriskt material för att söka svar på hur en person som 
har varit utsatt för mobbning vill positionera och tillskriva sig olika kate-
goritillhörigheter i sina narrativa framställningar. Det gör det lämpligt att 
även inkludera skriftliga berättelser. Det vill säga, när forskningsfokus 
koncentreras kring hur identitet eller kategoritillhörighet presenteras i be-
rättelser, kan man som forskare samla in material i varierade former som 
Benwell & Stokoe betonar: 

The link between narrative and identity has been explored in texts derived 
from public materials such as published biografies and autobiographies, 
newspaper, magazines, television and radio programmes, films, fiction, fai-
rytales, myths and legends, cultural text and songs, film, dance, fiction and 
poetry.334

Metodologiska val för att ringa in vilket empiriskt material som behövs i 
syfte att identifiera hur berättare begreppsliggör sin verklighet och katego-
ritillhörighet i mobbningsberättelser, bidrog till att vidga materialet med 
skriftliga berättelser och därmed andra infallsvinklar. 

 

I avhandlingens narrativa ansats är det aktuellt att ringa in hur veten-
skapen som aktör bidrar till att skapa narrativa resurser. Därför utgör 
tidigare mobbningsforskning ett annat empiriskt material. I en första kon-
takt med forskningsfältet, på den 4:e internationella konferensen om mobb-
ning i arbetslivet 2004, fokuserades hur man kan förklara mobbning och 
dess uppkomst. Framför allt betonades två olika spår i förklaringarna: or-
ganisatoriska samt personlighetsrelaterade orsaker. Andra teman som dis-
                                                      
333 Mishler (1997:70). 
334 Benwell & Stokoe (2006:141). 
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kuterades var olika typer av mobbning, hur vi ska definiera mobbning, 
vilka konsekvenser som uppstår till en följd av mobbning, hur en mobbad 
person kan hantera sin utsatthet och vilka förebyggande åtgärder som är 
möjliga. Teoretisk och metodologisk tonvikt i diskussionerna utgjordes av 
ett psykologiskt, positivistiskt och kvantitativt förhållningssätt. Under mitt 
deltagande i de därpå följande internationella konferenserna: Dublin 2006 
”The way forward” och Montreal 2008 ”Sharing knowledge” iakttog jag 
en uppåtgående trend för att studera mobbning utifrån en kvalitativ ansats, 
men de teman som diskuteras är i stort sätt desamma. Det har dock till-
kommit en diskussion kring lagar och regler, där Sverige tas upp som ex-
empel.335

Detta empiriska material har för avhandlingsarbetet bäring på flera sätt, 
förutom att ringa in en tolkningsrepertoar och identifiera narrativa resurser 
ger det även en översikt av forskningsfältet. Därför blev pionjären Ley-
mann en början i en utgångspunkt för läsningen och framtagandet av em-
piriska materialet. Hur lanserade Leymann fenomenet och hur har andra 
tagit vid? Förutom att presentera olika teman, har fokus varit på hur olika 
texter bygger på varandra: antingen att de tar avstånd från ett ställningsta-
gande eller använder ett ställningstagande i en text för att legitimera sin 
egen ståndpunkt. Själva analysförfarandet av dessa texter i en samproduk-
tion diskuteras längre fram i texten. 

 Det är utifrån min orientering i konferensernas olika diskussions-
teman som jag har sökt olika forskningsartiklar som kan representera des-
sa viktiga delar av vad man betonar i studiet av mobbning och hur man 
skriver fram och lanserar sina reslutat. Det är i huvudsak forskare, vilka 
anses ledande inom forskningsfältet, vars artiklar är mest citerade som 
också används i det empiriska materialet. Det är möjligt att min presenta-
tion av forskningsfältet inte är heltäckande, men den kan ge en översikt 
över vilka forskningsfrågor som är centrala och hur diskussionerna förs.  

Hur ordning kan skapas i ett brokigt material 
Skapandet av det empiriska materialet är en sak, men det finns en enorm 
brokighet i empirin genom inkluderandet av olika typer av empiriskt mate-
rial som omfattar en stor spännvidd av olika berättelser och andra texter. 
Det empiriska materialet består av 12 kvalitativa intervjuer som genomför-
des under våren 2004 – hösten 2005, 12 skriftliga berättelser insamlade 
under 2006 – 2008, samt information på webbsidor från tre olika intresse-

                                                      
335 Hoel, Helge som keynotespeaker på the 5th International conference, Dublin 
2006. Se Hoel (2006:4 -ff). 



 HELENA BLOMBERG Mobbning, intriger, offerskap I 119 
 

organisationer336

Min ambition med studien är att förmedla berättelsens betydelse i att 
studera mobbning och hur fenomenet uppfattas och förmedlas av de per-
soner som har varit utsatta. Den läsning och version av det empiriska ma-
terialet jag skriver fram baseras på sökandet efter variationer och det som 
är karaktäristiskt för mobbningsberättelser: berättarnas identitetsarbete, 
vad som tas upp i en sådan berättelse och hur det låter sig göras. Det är 
även utifrån ett sådant sökande och resonerande som jag har valt ut vissa 
delar av empirin, vilka avser illustrera just variationer och det karakteris-
tiska, i den skriftliga framställningen. Det är viktigt att inse, som Mishler 
betonar: forskare finner inte berättelser av intervjuer utan skapar dem ge-
nom sina analyser av intervjupersoners beskrivningar och redogörelser.

. Det totala empiriska omfånget räknat i antalet sidor rör 
sig om ungefär 800 sidor text. Intervjumaterialet bearbetades först för att 
få förståelse och ett grepp om materialet. Ingången i min läsning av empi-
rin syftade till att få en bild av vad materialets karaktär inbjöd till för typ 
av analys, vilket innebar att valet föll på narrativ analys.  

337 
Forskaren bestämmer någon gång under forskningsarbetet för vilken läs-
ning och version av det empiriska materialet han eller hon ska driva.338 
Alternativa läsningar och analys av materialet finns alltid och i en diskurs-
analytisk anda är aldrig en analys fullständig, utan ständigt öppen för och 
välkomnande av nya förslag till läsningar.339

I en första läsning, utifrån ett narrativt perspektiv, har jag i relativt stor 
utsträckning försökt använda Labovs analysmodell, detta för att urskilja 
hur den muntliga berättelsen är strukturerad och kunna söka svar på frå-
gor om det innehållsmässiga i berättelsen. I användandet av analysmodel-
len hittade jag olika fragment av vad som var introducerande tal och vad 
som drev själva handlingen framåt i berättelserna och vilka poänger som 
berättarna gjorde. Olika läsningar av berättelsesekvenser gav emellanåt en 
tvetydig bild, eftersom ett och samma yttrande från berättaren både kunde 
ses som ett tal för att introducera lyssnare till berättelsens olika händelser 
och ett tal för att leda berättelsen vidare. Tvetydigheten skapade svårighe-
ter i analysarbetet av berättelserna, eftersom analysarbetet inte gick framåt 
och att det därför var svårt att identifiera någon struktur i berättelsen. Sett 

 

                                                      
336 Föreningen Stopp: http://www.foreningenstopp.se/ 2007-06-26 en organisation 
mot mobbning: http://www.o-m-m.se/ 2008-02-04 och den första webbsidan om 
mobbning som ett folkhälsoproblem: http://web.telia.com/~u85507520/ 2006-03-
15. 
337 Mishler (1997:111). 
338 Börjesson (2003:76-77). 
339 Börjesson & Palmblad (2007:18). 
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ut ett retrospektivt perspektiv så fungerade Labovs modell enbart till en 
viss del för min analys. Den gav mig idéer om att en berättare kan introdu-
cera en händelse på olika sätt, men även att få upp blicken för vad som kan 
utgöra en poäng med det berättade. Men det saknades ett grepp om helhe-
ten och hur formen och innehållet i berättelsen skulle kunna förenas, samt 
att jag blev mer distanserad till själva innehållet av berättelsen vid använ-
dandet av modellen. Det var en distans som uppstod då fokus var mer på 
vad i berättelsen som skulle kodas som den ena eller andra koden enligt 
modellen, istället för att mer uppmärksamma vad berättarna faktiskt valde 
att tala om och vilka uttrycksmedel och retoriska resurser de använde. Vid 
en närmare läsning av Mishler insåg jag ytterligare problem med Labovs 
modell, nämligen att den passar bättre för kortare muntliga berättelser till 
skillnad från de långa mobbningsberättelser som förekommer i mitt empi-
riska material. Mishler skriver:  

Although my approach has changed owing to limitations of the Labov-
Waletzky model for dealing with embedded, lengthy, and multiple stories 
found in unstructured life history interviews, it remains grounded in soci-
olinguistic methods.340

Att lyfta in interaktionen mellan berättaren och lyssnaren, se hur berättel-
sen är producerad inom en interaktion, kom därför att bli mer användbart 
i min analys av de muntliga berättelserna. Labovs modell har dock varit 
användbar i förståelsen av vad som är introducerande tal i berättelsen och 
vad som är berättelsens poäng.

  

341 Det är en viktig kunskap för det bidrar 
också i analysen till att identifiera hur berättaren positionerar sig och vil-
ken kategoritillhörighet som kan omsluta berättaren. Det introducerande 
tal som förekommer i berättelserna kan bland annat handla om hur ar-
betsplatsen ser ut, hur arbetet är organiserat, hur familjesituationen ser ut 
eller hur försäkringskassan reglerar sjukskrivningar. I dessa olika avsnitt 
har jag kunnat urskilja hur berättaren positionerar sig till andra personer i 
berättelsen, exempelvis då berättaren introducerar lyssnaren i hur arbetet 
är organiserat, skildras även berättarens positionering till chef och kolle-
gor. Det introducerande talet i berättandet är där tid och plats möts, vilket 
är socialt konstruerat och lämpligt anpassat till vilka som är berättelsens 
lyssnare.342

                                                      
340 Mishler (1999:xvi). 

  

341 Mishler, Elliot. G (1986). Research interviewing. Context and Narrative. Lon-
don: Harvard University Press, s. 77. Se även Bryman & Burgess (1999:221-222). 
342 Georgakopoulou (2003). 
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För att ha möjlighet att analysera vad som händer i tal-interaktionen mel-
lan berättaren, mig och min kollega, använder jag inslag av samtalsanalys. 
Inom samtalsanalys betraktar man själva berättandet i sig som ett resultat 
av en interaktion. Det innebär som bekant att berättandet åstadkommer 
många olika interaktiva funktioner eller sociala handlingar som att roa, 
informera, anklaga, klaga, rättfärdiga beroende av vilken kontext som görs 
gällande.343 För att urskilja hur vi i samtalet uppvisar ömsesidig förståelse 
kan man studera hur vi som lyssnare av en berättelse använder överlap-
pande tal. Hur samtalsparter hanterar överlappande tal är ett viktigt mo-
ment i studier av interaktion. Överlappande tal handlar om hur en sam-
talsparter direkt och aktivt uppvisar en ömsesidig förståelse för den som 
talar genom att markera med småord som jaha, mm, nehe innan samtals-
parten har avslutat sin tur att tala.344 Det är småord eller fortsättningssig-
naler, vilka syftar till lyssnarens sätt att visa sitt deltagande i samtalet och 
att han eller hon har förstått berättaren, samt en uppmaning till berättaren 
att fortsätta tala.345

Inom samtalsanalysen har man utvecklat speciella transkriptionstecken 
som markerar vad som händer i interaktionen, till exempel om en talare 
betonar vissa ord, eller talar högre respektive lägre, avstannar vissa ord 
eller drar ut på orden, överlappande tal mm

  

346

                                                      
343 Benwell & Stokoe (2006:135). 

. Jag har till viss del använt 
mig av sådana tecken för att återge interaktionen mellan mig och berätta-

344 Hutchby & Wooffit (1998:39, 54-57). Den engelska benämningen av överlap-
pande tal är overlapping talk, översättning hämtad från termbanken över CA-
termer.  
345 Norrby, Catrin. (1996). Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra. 
Lund: Studentlitteratur, s. 132. Vidare menar Norrby att man kan problematisera 
dessa fortsättningssignaler (countinuers). Det finns en svårighet när det gäller att 
avgöra om fortsättningssignaler innebär ett sätt för lyssnaren att markera att de hör 
på och förstår vad som sägs eller om de fungerar enbart som fortsättningssignaler 
och att lyssnaren egentligen inte är direkt uppmärksam på vad som sägs. Det finns 
alltså flera och andra funktioner hos dessa korta uttryck eller småord som har förts 
fram av olika samtalsforskare. Min uppfattning är att dessa småord, i vår berättar-
kontext om mobbning, står för en förståelse av varandras uttalanden och en upp-
maning till berättaren att gå vidare med sin narrativa framställning. 
346 Sacks, Harvey., Schegloff, A. Emanuel & Jefferson, Gail. (1974). “A simplest 
systematics for for the organisation of turn-taking for conversation.” Language, 
50(4), 696-735; Linell, Per. (1994). Transkription av tal och samtal: teori och prak-
tik. Linköping: Arbetsrapport Tema Kommunikation 1994:9; Hutchby & Wooffitt 
(1998:73-92). 
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ren347

Sammantaget efter att ha lyssnat och läst olika variationer av mobb-
ningsberättelser finns det några gemensamma spår som berättare förhåller 
sig till. Ett sådant spår är hur mobbningsintrigen i berättelserna finns inlin-
dade i beskrivningar av olika händelser som sker på arbetsplatsen. Den 
frågan jag har ställt mig är huruvida man ska betrakta mobbningsintrigen 
som övergripande med olika subintriger eller om berättelsen innehåller en 
serie med olika intriger. Mishler diskuterar den frågan och menar att hur vi 
väljer att betrakta intrigen beror på hur vi faktiskt ser på dessa separata 
episoder i en berättelse.

, för att ha möjlighet, som Bamberg och Mishler förespråkar, att ur-
skilja hur berättaren positionerar sig i relation det berättade, hur berätta-
ren positionerar sig i relation till mig i egenskap av forskare, hur berättaren 
genom sitt berättande positionerar sig och använder olika kategoritillhörig-
heter. I min analys genomförs inte ett systematiskt analyserande av hur väl 
parterna hanterar överlappande tal och därför används inte heller de tran-
skriptionstecken för att specifikt markera var överlappningen i samtalet 
sker, vilket är brukligt i en samtalsanalytisk studie. Analysen av fortsätt-
ningssignalerna i min transkription fokuserar främst på hur och om den 
ömsesidiga förståelsen har uppnåtts eller inte, det vill säga hur vi responde-
rar på varandra och hur berättaren inbjuds att gå vidare med berättandet, 
men även hur yttrandena i samtalet bygger på varandra. Dessa yttranden 
handlar om, hur berättare använder olika kategorier, ordval och andra 
retoriska resurser för att ge en övertygande version av sin verklighet som 
utsatt för mobbning samt vad berättarna vill förmedla. 

348

I de skriftliga berättelserna fungerar inte en analys av interaktionen, ef-
tersom berättelserna är skrivna för en fiktiv läsare. Det är då inte fruktbart 
att söka identifiera sådana fiktiva läsare, utan istället har dessa berättelser 
analyserats i anslutning till de muntliga: hur även skribenter använder oli-
ka retoriska resurser för att ge en trovärdig version av hur de begreppslig-
gör sin verklighet som mobbad och vad de vill förmedla med sitt skrivande. 

 Valet här är att se en övergripande intrig i dessa 
mobbningsberättelser då intrigen omsluter mer eller mindre hela berättel-
sen, men gestaltas och återberättas i olika händelser. Det finns subintriger i 
berättelserna som inte är direkt kopplade till den övergripande mobbnings-
intrigen. I sådana subintriger kan berättarna beskriva relationen till sina 
anhöriga, elever och patienter som de arbetar med och så vidare. Istället 
för att tala om subintriger och hur de kan förstärka huvudintrigen i en 
berättelse, talas här om betydelsen av en tredje part i berättandet.  

                                                      
347 Se bilaga 1 för CA´s tecken för transkription och vad jag själv har använt av 
dessa för att återge interaktionen mellan mig och berättaren. 
348 Mishler (1986:73). 
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De skriftliga berättelserna har även en annan viktig roll, som en aktör i 
min analys av samproduktionen kring kunskap om mobbning. I analysen 
av hur aktörer samproducerar utgör vetenskapen en annan aktör. Webbsi-
dorna från bland annat Föreningen – Stopp, arbetsmiljöupplysningen samt 
artiklar i facktidningar utgör en tredje viktig aktör. Vid en genomläsning 
av materialet från dessa olika aktörer framträder hur de delvis talar om 
samma saker, fast på olika sätt och hur vissa talar emot varandra, men 
också tar stöd av varandra. Det gör att idén om en samproduktion i det 
praktiska analysarbetet karakteriseras av: hur aktörerna presenterar vad 
mobbning är och vad de tillskriver mobbning för innehåll, samt hur aktö-
rerna tar stöd av varandra för att förmedla och legitimera sin version av 
mobbning.  

I analysarbetet av samproduktionen används även analysfrågor som: 
vem är ett trovärdigt vittne? Hur berättar ett trovärdigt vittne? Vem är 
expert och hur berättar experter? Det innebär att fokus ligger på vad som 
är utmärkande för aktörernas lansering, men framför allt har jag sökt efter 
sådana inslag i texter som tillsammans kan utgöra de delar som mobb-
ningsrepertoaren innehåller. Förutom en sortering av vilka forskningsfrå-
gor som är aktuella inom mobbningsfältet, har jag sökt efter vilka ord och 
teman som är återkommande i det empiriska materialet. Ett exempel på ett 
återkommande tema är hur mobbning ska definieras, vad eller vilka hand-
lingar som ska tillskrivas fenomenet. Andra teman är hur man söker att 
förklara mobbningens förekomst och vad som händer med en person till 
följd av att ha blivit utsatt för mobbning. Det är i dessa olika teman som 
olika ordval har uppmärksammats, exempelvis hur den mobbade omnämns 
som offer respektive måltavla och hur mobbaren nämns som förövare eller 
inte alls. Emellanåt kan det saknas en aktör som utför dessa mobbnings-
handlingar. Identifierandet av en mobbningsrepertoar är en viktig analytisk 
ingång i avhandlingsprojektet för att se hur det kan vara en resurs som be-
rättare använder.  

Identifierandet av andra viktiga resurser i talet om sig själv som mobbad 
är metaforer. En metaforikanalys som utgår från den begreppsliga metafo-
rikteorin349

                                                      
349 Lakoff & Johnson (1980/2003). 

 har stor betydelse för att urskilja vad berättarna vill förmedla 
samt hur metaforer kan förstärka berättelsens innehåll och form. I det 
praktiska analysarbetet kring metaforer har jag studerat olika ordval, posi-
tioneringar i förhållande till olika karaktärer och vad som mer eller mindre 
är inbyggt i språkbruket i deras skildringar av intrigen, händelser, upple-
velser och erfarenheter. Jag har utgått från berättarnas språkliga utsaga på 
dess egen nivå för att sedan se vilka associationer och metaforer deras 
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skildringar ger upphov till. Det är, som tidigare poängterats, forskarens 
uppgift att urskilja och lyfta fram metaforer i berättelser. I en skriftlig be-
rättelse av Bosse, formulerar han själv två metaforer som illustrerar hans 
erfarenheter: förvandling och smitta. Det är två metaforer som även identi-
fierats i andra berättelser. Efter att ha identifierat metaforer hos berättarna 
analyserades vilken betydelse metaforerna har på berättelsens nivå. Det vill 
säga att analysen går från den språkliga utsagans nivå till vad metaforerna 
gör för själva berättelsen. Det är ett sätt att studera hur olika retoriska 
strategier i språket bidrar till hur vi uppnår och förmedlar en presentation 
av oss själva, där fokus är på hur olika berättelser är organiserade och 
framställda i en interaktion.350

Min forskarroll och reflexivitet i samtalskontexten 

  

En del av forskarens reflexivitet i förhållande till den egna studien handlar 
om att iaktta vad man själv producerar för kunskap i den direkta intervju-
situationen och vad det gör för analysen av materialet. Som forskare bör 
man vara reflexiv över sin egen språkanvändning eftersom språk är hand-
ling, med andra ord att säga något innebär att göra något som tidigare har 
betonats i texten. Vid nära språkanalyser är det primära att kunna identifi-
era att språk är handling och nästa steg är att kunna urskilja vilka olika 
handlingar som ett och samma yttrande kan indikera.351

I analyserandet av det empiriska materialet kan jag dels iaktta att jag 
analyserar yttranden på dess egen språkliga nivå och dels vilken betydelse 
yttrandena har för berättelsens nivå, det vill säga vilken betydelse yttran-
dena har för berättelsens framställning. Om vi ser till den språkliga nivån 
kan jag urskilja att jag i samproducerandet av mobbningsberättelser an-
vänder olika typer av frågor som antingen riktar sig mot faktainslag eller 
mot en mer personlig prägel av händelser. Berättare pendlar också mellan 
faktauttalanden och det unika i samtalet. Det innebär att vi tillsammans 
som lyssnare och berättare, via språket, söker fastslå en faktisk verklighet 
som berättaren förhåller sig till i berättandet av just sin historia. Den fråge-
ställningen som rör sig mot faktainslag är själva inledningsfrågan i inter-
vjuerna för denna studie, ”Vad kallar du det du har blivit utsatt för, kallar 
du det för mobbning?” Här söker jag efter någon form av fakta för hur 
intervjupersonen presenterar det fenomen de har varit med om eller utsatts 

 Det finns olika 
läsningar av ett och samma yttrande och man bör som forskare helst kun-
na laborera med olika typer av läsningar och se vad olika läsningar kan 
innebära för analysen och vilken version man vill driva.  

                                                      
350 Mishler (1999:19-20). 
351 Potter (1996:12). 
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för. Andra frågeställningar är: hur lång tid har passerat sedan han eller hon 
blev mobbad och under hur lång tid pågick mobbningen? Sådana frågor 
gör att innehållet i berättelsen speglas av en produktion av fakta, beskriv-
ningar som presenteras som någonting som sker oberoende av berättaren. 
Frågeställningar som mer är inriktad på det unika i mobbningsberättelsen 
är när jag frågar om hur personen kände sig vid olika situationer, till ex-
empel ”Vad tog du fasta på när du kände att det var mobbning?” eller 
”Finns det någon gång under mobbningstiden som du känner att du ankla-
gar dig själv för någonting?” Det är frågor som handlar om den personliga 
präglingen i berättelsen. En annan variant i frågandet efter den personliga 
erfarenheten är: ”Hur skulle du vilja beskriva allt du har varit med om?” 
Det är stor och öppen fråga som syftar till att intervjupersonen själv får 
välja vad han eller hon vill ta upp. Vid en första anblick appellerar frågan 
till det personliga och unika, men kan även uppfattas som att aktualisera 
ett berättande som har karaktären av en faktaproduktion. Men det är ock-
så en invit att presentera sig som en person ”som har varit med om myck-
et”, det vill säga att mobbning faktiskt är en stor sak. Båda dessa olika 
varianter förekommer i det empiriska materialet. 

Vidare vill jag betona att jag i min forskning inte söker nå kunskap om 
vad som egentligen hände, utan enbart fokuserar själv mobbningsberättel-
serna. Det blir den specifika samtalskontexten och den verklighet vi till-
sammans skapar och delar vid intervjutillfället som har betydelse för hur vi 
samproducerar berättelsen. Framför allt handlar det i samproducerandet 
om hur de på olika sätt konstruerar en kategoritillhörighet. Några kon-
struerar eller berättar sina berättelser för att få känna upprättelse gentemot 
den orättvisa behandlingen de har varit med om. Vidare kan jag se att i de 
mobbningsberättelser som jag har lyssnat till, är jag medskapare till berät-
telserna redan med min första fråga, men också beroende av sammanhang-
et som de berättas i. Vi har enbart träffats för att tala om deras erfarenhe-
ter av att ha varit mobbade på sina arbetsplatser. Vi har samtalat i olika 
miljöer, antingen hemma hos intervjupersonen eller i ett mindre samtals-
rum vid universitetet.  

Med den första inledande frågan öppnar jag visserligen upp för flera 
tolkningsalternativ till deras upplevelser, men jag visar också för intervju-
personen att jag har kunskap om fenomenet. På sätt och vis kan man ut-
trycka att jag tar avstamp från en tolkningsrepertoar om mobbning som 
florerar inom kulturella och sociala sammanhang. För att exemplifiera vad 
i språket som gör att intervjupersonerna förstår att jag i huvudsak delar 
deras uppfattning om mobbning eller att jag ansluter mig till mobbningsre-
pertoaren vilket kan göra att de vill fortsätta prata, är just min användning 
av ordet ”utsatt”. Om jag istället hade använt ”delaktig i” eller ”upphov 
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till” i min formulering hade jag troligtvis inte kunnat närma mig intervju-
personerna och de hade inte vetat vilken typ av berättelse de skulle använ-
da. Med ordet utsatt bidrar jag också till viss del att betrakta intervjuper-
sonerna som offer, offer för kränkande handlingar. Min poäng är att vi 
tillsammans definierar en samtalskontext som under intervjuns gång utgör 
en kulturellt ”förgivet-tagen-kunskap” som vi lutar oss mot.352

Det som också är en viktig aspekt i samtalskontextens inramning är att 
intervjupersonerna har berättat sin berättelse för andra personer tidigare. 
De har berättat för anhöriga, andra arbetskollegor, men framför allt har 
nio personer berättat för myndighetspersoner på försäkringskassan och/eller 
pratat med psykolog eller beteendevetare. Det innebär att intervjuperso-
nerna har en bild av sin berättelse och vad man vill försöka förmedla i 
samtalet med mig. Till viss del är jag publik till deras berättelse, men emel-
lanåt kan jag uppleva att jag fungerar som en megafon. Det vill säga att 
intervjupersonerna styr sina berättelser och sina ord till att vilja något mer, 
som om det fanns en osynlig publik närvarande. Det handlar om en själv-
rannsakan eller en bekännelse för att skapa en sanning om sig själv och den 
mobbning man har utsatts för. I ett foucaultianskt perspektiv skulle man 
kunna säga att bekännelsekravet, eller tvånget att tala är så pass införlivat 
hos oss i västvärlden att vi inte reflekterar över en tvingande makt som får 
oss att bekänna. Vi gör bekännelser inför oss själva och andra i privata och 
offentliga sammanhang. Ju svårare och obegripligare händelser man har 
varit med om, desto viktigare är själva bekännelsen för att ge en förklaring 
till det inträffade.

 Det innebär 
att vi i samtalet, samtidigt använder kulturella resurser i form av berättar-
grepp och vilken kunskap som finns att tillgå kring mobbning. Det betyder 
således att vi samproducerar mobbningsberättelser i den kontext vi möts i. 
Dessa samproducerande berättelser kan, som vi har varit inne på tidigare, 
betraktas som dels ett sätt att reproducera repertoaren av mobbning, dels 
som ett sätt att utmana eller vidga repertoaren genom olika empiriska vari-
ationer.  

353

                                                      
352 Se Kohler Riessman & Quinney (2005:400). De exemplifierar hur en kvinnlig 
forskare ringar in samtalskontexten genom att utgå ifrån sin kunskap om aids och 
historiken kring slavhandeln i USA i sina intervjuer med aidssjuka afroamerikaner. 

 Mobbning är just en sådan händelse i livet, där frågan 
om skuld är central. Det är genom bekännelsen, att söka sanningen om sig 
själv, som berättare kan nå upprättelse för vad de har varit med om. Inter-
vjupersonerna vittnar också om en slags misstro, att de inte riktigt har 

353 Foucault, Michel. (1976/2002). Sexualitetens historia. Viljan att veta. Band I. 
Göteborg: Daidalos, .s 75-78; Nilsson, Roddy. (2008). Foucault – en introduktion. 
Malmö: Ègalité, .s 121-122. 
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blivit tagna på allvar i kontakten med myndigheter. Det gör att de berättar 
sin berättelse med retoriska inslag för att vara övertygande och vi som är 
medskapare till berättelsen responderar med att markera att vi är på deras 
sida. En sådan markering från vår sida är viktig för att vi inte ska uppfattas 
som myndighetspersoner. Det är emellanåt oundvikligt att inte uppfattas 
så, när vi vetenskapligt ska skriva om deras erfarenheter och upplevelser. 
Det faktum att jag representerar vetenskapen i mötet blir också en del av 
samtalskontextens inramning och avgör till viss del hur deras berättelser 
gestaltas i samtalen. Det är viktigt att betona förekomsten av en viss makt-
aspekt i sammanhanget, dels att det finns en maktasymmetri där jag i egen-
skap av forskare tillskrivs en viss auktoritet och dels att vi har varit två 
intervjuare. Det är en ofrånkomlig maktaspekt och hur, samt i vilken ut-
sträckning, det kan ha påverkat intervjupersonerna är svårt att identifiera 
och analysera.  

Karlsson skriver i sin avhandling om hur hon i egenskap av forskare 
kunde ana andra publiker som fanns närvarande under intervjusamtalen. 
Karlsson menar att det är viktigt att ta hänsyn till aspekten att en annan 
icke närvarande publik kan finnas med och ha stort inflytande i konstruk-
tionen av berättelsen. Hon betonar att identitetsframföranden eller positio-
nering inom berättandet är en mångfacetterad social handling som inte 
enbart kan inskränka sig till relationen mellan forskaren och intervjuper-
sonen, även om denna relation dominerar i den givna berättarkontexten.354

Att göra kunskapsanspråk 

 
Det sker alltså en form av positionering av berättaren själv i förhållande till 
de aktörer som ingår i berättelsen och en osynlig publik, men också en 
positionering och kategoriskapande i förhållande till mig som forskare. Det 
handlar med andra ord om en positionering inom berättandet och av det 
berättade.  

Det är viktigt att vetenskapligt göra anspråk på kunskap genom sin studie 
och sina forskningsresultat. Det handlar om krav på kunskapsanspråk, vilka 
ofta baseras på en kvantitativ forskningstradition och dess begrepp som 
exempelvis reliabilitet och validitet. Det är begrepp som i stort sett handlar 
om hur pass tillförlitligt mätinstrumentet och resultatet är i studien. Inne-
börden av begreppen är svåra att applicera inom kvalitativ forskning efter-
som syftet inte primärt är att forskaren ska kunna vara utbytbar och att 
man inte arbetar efter färdiga definitioner på det man studerar.355

                                                      
354 Karlsson (2006:50). 

 Det 
handlar snarare om andra viktiga kriterier som öppenhet, reflexivitet och 

355 Widerberg (2003:18). 
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transparens. Det gör att diskussion kring validitet inom kvalitativ forsk-
ning handlar bland annat istället om teoretiska utgångspunkter, klargöran-
det av begrepp och metodologiska överväganden i den egna studien. Validi-
teten vid intervjuer är en teoretisk fråga om hur väl analysen av materialet 
kan fånga mänskliga erfarenheter, det vill säga hur pass väl teoretiska ka-
tegoriseringar kan representera kategorier av mänskliga erfarenheter. En 
annan möjlig strategi för att säkra validiteten är en dialog mellan forskare 
som analyserar samma material,356

Vikten av att fler forskare jämför sina analyser av samma material kan 
också kopplas till begreppet reliabilitet. Det är då av betydelse att forska-
ren utför noga och standardiserade respektive fält- och transkriptionsan-
teckningar så att andra forskare kan ta del av dessa.

 men även att bygga vidare på tidigare 
studier. Det är sådana resonemang om kunskapsanspråk inom den kvalita-
tiva forskningstraditionen som jag har influerats av när det gäller att skapa 
trovärdighet för forskningsarbetet. I likhet med all annan forskning, har jag 
tillsammans med forskare inom samma genre således diskuterat och analy-
serat delar av det empiriska materialet. Företrädesvis har diskussionerna 
behandlat berättarnas narrativa framställningar. Sådana diskussioner kring 
analys och empiri har ägt rum vid ett flertal tillfällen vid diskursseminariet, 
som är ett viktigt forum vid Mälardalens Högskola. Ytterligare tillfällen att 
diskutera min ansats och mina analyser har varit genom att delta i berättel-
sekonferenser vid Karlstad Universitet under hösten 2008 och Linköpings 
Universitet under våren 2009. 

357 Svårigheten att 
skapa reliabilitet i kvalitativ forskning grundar sig på både datamaterialets 
karaktär och forskningsprocessen. Därför är det viktigt att kvalitativa fors-
kare bör specificera vad som har genomförts och hur, samt vilka underlig-
gande antaganden som har formulerats under forskningsprocessen.358 Kva-
litativa forskare måste visa stor metodologisk medvetenhet kring olika val i 
forskningen, vid såväl skapandet av sitt empiriska material som hur man 
presenterar sitt empiriska resultat.359

                                                      
356 Höijer, Birgitta. (1990). “Reliability, Validity and Generalizability. Three Ques-
tions for Qualitative Reception Research.” The Nordicom Review, 1, s. 17; Kvale 
(1997:221) kallar en sådan dialog och säkerhetsställande av validiteten för kom-
munikativ validitet. 

 Det handlar alltså om att tillämpa en 
öppenhet som innebär att andra kan följa forskarens olika steg i analys av 
materialet. Ett sätt att tillämpa denna öppenhet är att hitta en struktur eller 
någon ordning i det empiriska materialet så att man som forskare kan visa 

357 Silverman (1993:147, 148, 165). 
358 Höijer (1990:16). 
359 Seale, Clive. (1999). The Quality of Qualitative Research. London: Sage, s. 33. 
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hur man har analyserat och kommit fram till vissa antaganden och slutre-
sultat.360

Frågan om vetenskapens kunskapsanspråk är viktig oavsett vilken forsk-
ningstradition man tillhör eller vilken metodologisk ansats man utgår från. 
Idagens diskussion är det inte minst vanligt att frågan väcks gällande kvalita-
tiv forskning, eftersom dess syn på sanningskriterier oftast inte är lika forma-
liserade som inom kvantitativ forskning. Jag har i min studie strävat efter 
kunskapsanspråk utifrån öppenhet, reflexivitet och transparens. Dessa krite-
rier har varit utgångspunkter i min presentation av metodologiska över-
vägningar i perspektiv och analysval, hur det empiriska materialet har ska-
pats respektive utökats under processens gång samt i diskussion av min 
betydelse för skapandet av de intervjuades berättelser. Öppenheten är även 
en del av hur avhandlingen med dess empiri är utformad, i vilken jag för-
söker ha en närhet till empirin samtidigt som jag tillför och kontextualise-
rar materialet med analytiska begrepp. 

  

                                                      
360 Se vidare Seale (1999:147-158) för hur exakt man som forskare i sin studie kan 
visa och arbeta med reliabilitet. Se även Bryman & Burgess (1999:398-407) för 
frågor man kan ställa till sig själv som forskare för att trovärdigheten i sitt material. 
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KAPITEL V.  

5. Intrigens karaktärer  
I föreliggande kapitel introduceras en första inblick i eller ingång till 
mobbningsberättelserna. Centralt är framför allt att identifiera vad berät-
telsen handlar om genom att studera hur karaktärerna framställs genom 
berättandet, en analytisk ingång som Bamberg föreslår som ett första steg.361 
Vilka är relationerna mellan karaktärerna och vad ger det för typ av intrig? 
Det som inledningsvis presenteras, är hur berättare använder olika karak-
tärer i sitt berättande för att successivt bygga upp sin berättelse, dess intrig 
och sin självpresentation. Det innebär ett identitetsarbete som handlar om 
hur berättare positionerar sig i förhållande till tolkningsrepertoaren av 
mobbning, hur de positionerar sig till andra karaktärer, till det berättade 
och till mig som forskare.362

Identitetsarbete inom mobbningsintrigen 

 Berättare kan framförhandla och ta olika ka-
tegorier i anspråk i sin positionering. Det betyder att det även är aktuellt 
att analysera vilka kategorier som är relevanta och kan ses som en resurs i 
berättandet. Därefter diskuteras andra viktiga resurser för att framställa sin 
karaktär och intrigen på ett övertygande sätt. Dessa resurser innebär an-
vändningen av vittnen, en tredje part i berättelsen, men även den betydelse 
tid och detaljer kan ha. 

De empiriska berättelserna exemplifieras i detta avsnitt med fyra berättares 
skildringar av sina arbetsplatser och relationer till kollegor och chefer. I 
deras skildringar analyseras hur de använder kategorier som resurser för 
att framställa karaktären som mobbad och hur de andra medverkande 
karaktärerna bidrar till såväl framställningen som berättelsens intrig. Detta 
avsnitt inleds med en berättelsesekvens av Greta. 

Greta beskriver händelser och erfarenheter från skolans värld. Hon be-
rättar att hennes chef anser att hon jobbar för mycket och behöver se om 
sin hälsa, men i samma andetag överöser chefen henne med mer arbete och 
förväntar sig att hon klarar av det. Kollegorna på arbetsplatsen delar inte 
Gretas pedagogiska filosofi i undervisningen gällande högstadieeleverna, 
det gör att Greta i sin narrativa framställning koncentrerar händelserna 
och intrigen i hur hon som specialpedagog och arbetsledare arbetar med 
olika elever. När vi kommer in i nedanstående berättelsesekvens har vi 
samtalat i nästan 45 minuter och Greta har precis berättat om hur chefen 
och kollegorna anser att hon har agerat skadligt i ett svårhanterat elev-

                                                      
361 Bamberg (2004). 
362 Ibid. 
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ärende, men själv anser hon att hon har räddat skolan från en anmälan. 
Greta berättar att hon gick vidare med en skrivelse till arbetsmiljöverket 
för att söka svar på vems agerande som av dem bedömdes som mest ade-
kvat i elevärendet:  

1.IP: Jag har också skicka det jag skrev till 
2.arbetsmiljöverket. Till skolverket om arbetsmiljön. 
3.Och fråga om jag har gjort något fel och dom säger 
4.att jag har gjort helt korrekt. Att ha en 
5.stadsjurist på det, men ändå så^ Och sedan börjar 
6.det mer och mer och mer utfrysning. Jag hade en elev 
7.som man inte riktigt fixade in i klassen. Var 
8.väldigt jobbig och egentligen var det ju kuratorns, 
9.men hon hade den policyn att jag går aldrig ut i 
10.klasser eller på raster. Utan att jag lyssnar på 
11.personalen. Det var bara det att eleverna ville 
12.inte gå till henne, det var ja, det beror på hur 
13.man är.  
14.L: mm 
15.H: Mm 
16.IP: Eh, och den här läraren sa att ”jag orkar 
17.inte”. Jag var också hennes arbetsledare, om det 
18.inte görs någonting. Så att jag sa ”att när det 
19.blir så här, så hämta mig då”. För även om jag har 
20.andra elever så, så får jag prioritera det här då. 
21.Och det gjorde att han, jag förstod att han hade 
22.det mycket, mycket jobbigt hemma. Han hade 5, han 
23.hade en större bror och småsyskon. Han var mycket 
24.negativ till skolan. Man hade flyttat från skola 

25.till skola. (…)363

26.H: Mm 
 

27.IP: Han stod sedan oftast och väntade på mig varje 
28.dag när jag slutade för då ville han prata. Han var 
29.kraftig, han hade något ämningsomsättningsfel som 
30.han var ju inte till sin fördel heller. Och 
31.slarvigt klädd. ¤Han såg mer än, man kan ju dölja 
32.lite, men trasiga kläder och så där. Han fick 
33.mycket utbrott och då tänkte jag nu ¤kräver det här 
34.då, för att då var han som en apa i bur då stod 
35.både lärare och elever, vi hade glasdörrar ifrån 
36.ja, det är byggt så att det är klassrum och sedan 
37.är det är det en gemensam öppen plats ute, kan man 
38.säga. Och där är det fönster ut då. Så att jag 
39.försökte alltid få honom där ifrån då. Då var det 
40.glasdörrar till en korridor där jag hade mitt rum, 
41.men då gick dom dit och dom kunde säga saker som en 
42.del inte skulle behöva höra. (…) Men dom kunde 

                                                      
363 Tecknet (…) innebär att jag har tagit bort vissa meningar där det är svårt att 
urskilja vad som sägs i inspelningen, men innebär också vid denna berättelsese-
kvens att jag tagit bort vissa meningar för att korta ned sekvensen, utan att innehål-
let och poängen har gått förlorad. 
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43.säga.att ”du får ta den här jävla ungen vart du 
44.vill bara han inte” och det hör han då. Mm 
45.L: Mm 
46.H: Mm 
47.IP: JA. Och han var i affekt så då går det ju inte. 
48.Så jag tänkte vad ska jag göra. Så att jag samlade 
49.på kartonger så att han fick sparka sönder 
50.kartonger. Och då fick han ur sig sin aggression. 
51.Och sedan tänkte jag kan jag hitta på något annat 
52.sätt då? För att dom stod och tittade. Jag bad att 
53.man inte skulle göra det, men de var ju alltid 
54.nyfikna då. Så då sa jag, ”om vi springer spåret du 
55.och jag”. För då tänkte jag att då får han ju 
56.motion också.  
57.H: Mm 
58.IP: Och då tänkte jag att då får han vara bra, för 
59.att han har en sådan aggression så att jag kommer 
60.aldrig att hinna med honom där. 
61.H: Nej. 
62.IP: Och det gjorde jag inte. Så att vi gjorde det 
63.varje gång och då hann vi. Då berättade han varför 
64.han blev, han blev ju det funkade inte mellan den 
65.här läraren. (…) Sedan var han jobbig, men hon 
66.provocerade också ibland. Han provocerade men, ja 
67.det fungerade bara inte. Och jag minns den gången 
68.när dom uttryckte sig så här att han fick höra det, 
69.så sa jag ”kom vi drar”(…). 

Om vi först ser till interaktionen i denna berättelsesekvens, handlar det 
mest om stöd och uppbackning från vår sida, för att Greta ska fortsätta sin 
berättelse. Det identitetsarbete Greta inleder med i denna berättelsesekvens, 
är att kategorisera sig som drivande då hon söker svar hos skolverket hu-
ruvida hon har agerat rätt i ett ärende, och vilket hon får bekräftelse på. 
Just att denna handling tas upp i hennes narrativa framställning kan ses 
som ett rättfärdigande av hennes agerande. Detta rättfärdigande förstärks 
också genom att hon i talet och i den praktiska handlingen använder skol-
verket och en stadsjurist för att legitimera sitt rätta handlande. Förutom att 
vara drivande konstruerar hon sig även som en laglydig moralisk arbetsta-
gare. Det är vanligt att berättare tenderar berätta om olika händelser i en 
berättelse för att rättfärdiga sina handlingar.364

                                                      
364 Billig, M & Stanley, S. (2004). ”Dilemmas of storytelling and identity.” In 
Daiute, C & Lightfoot, C. (Red). Narrative Analysis. Studying the Development of 
Individuals in Society. New York: Sage, s. 164. 

 När vi beskriver händelser 
vi har varit med om till vardags, gör vi det tämligen oreflekterat. Gretas 
beskrivning av hennes handling är ett typexempel av rättfärdigande, speci-
ellt då berättelsens intrig speglas av oenigheter och dispyter. Rättfärdigan-
det i den narrativa framställningen handlar också om att visa det egna per-
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spektivet och påvisa att handlingen är moralisk korrekt. Det är även en 
positionering i förhållande till mig som lyssnare, men även i relation till 
kollegorna. Trots hennes moraliska korrekthet skapas, enligt narrativet, en 
ökad utfrysning av henne till följd av den inträffade händelsen. Detta är ett 
sätt, att i denna berättelsesekvens, konstruera sig som mobbad. Det vill 
säga, att bli straffad av kollektivet trots rätta och lagliga handlingar. I rad 
5-6 markerar hon tydligt detta straff genom att upprepa: men ändå så^ och 
sedan börjar mer och mer och mer utfrysning.  

Sedan övergår hon till en beskrivning av ett annat elevärende (rad 6-7). 
Här kan urskiljas hur hon använder kategorier som resurser i positionering 
gentemot kollegorna, vilka innehar mobbarkaraktärerna. Inbäddat i be-
skrivningen av detta elevärende, om en elevs jobbiga situation med skolan, 
återges delar av intrigen med kollegorna. Greta beskriver att hon hade en 
elev som man inte riktigt fixade in i klassen och syftar då på lärarna, men 
också till viss del på kuratorn, vars uppgift var att försöka stödja elever. 
Greta kategoriserar sig som ifrågasättande till kuratorns sätt att arbeta och 
vara, då eleverna inte vill gå till henne (rad 7-13). I berättandet använder 
och synliggör Greta sin kategoritillhörighet som arbetsledare, när hon tar 
ansvar för och prioriterar den aktuella elevens situation, då en lärare inte 
orkar längre (rad 16-20). Från rad 21och fram till berättelsesekvensens 
slut, bygger Greta successivt upp en förståelse kring elevens situation som 
visar att hon får elevens förtroende och intar elevens perspektiv, mot kolle-
gorna. Hon använder bland annat beskrivningar som jag förstod att han 
hade det mycket, mycket jobbigt hemma, väntade på mig varje dag när jag 
slutade för då ville han prata, jag samlade på kartonger så att han fick 
sparka sönder kartonger. Och då fick han ur sig sin aggression och berät-
tade han varför han blev. Beskrivningarna Greta använder i berättelsese-
kvensen, bygger upp hennes pedagogiska syn och relation till eleven. Det 
innebär att hon tar parti för och arbetar utifrån elevens perspektiv. I sitt 
identitetsarbete kategoriserar hon sig indirekt i konstrast till de kollegor 
som mobbat henne, genom att betona sin relation till eleven och sitt sätt att 
arbeta. Det Greta åstadkommer med sin kategorianvändning är att posi-
tionera sig som en god pedagog i relation till de andra karaktärerna, det 
vill säga kollegorna, mobbarna. 

Greta beskriver kollegorna i allmänna ordalag: man, den här läraren och 
dem, vilket skapar en distans i relationen till mobbarna och därmed blir 
mobbarkaraktärerna inte så tydliga. Däremot bidrar det till att Greta posi-
tionerar sig i linje med en schablonberättelse, eller inslaget i tolkningsreper-
toaren av mobbning, som handlar om hur den mobbade står ensam, mot 
de andra, mot gruppen. Det är en klyfta mellan de andra och henne själv. I 
berättarsituationen tar hon ett välbekant och igenkännande grepp, vilket i 
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sig skapar trovärdighet för hennes berättelse.365

Ett annat empiriskt exempel av en muntligt framförd intrig, är i en se-
kvens med Lena. Lena är vid tidpunkten för vårt samtal långtidssjukskri-
ven. Händelserna i hennes berättelse utspelar sig när hon arbetar som ar-
betsterapeut inom äldreomsorgen, där hon försöker ha ett nära fungerande 
samarbete med två sjuksköterskor. Det som presenteras nedan är en se-
kvens som tar form ungefär 18 minuter in i samtalet. Sekvensen innehåller 
en beskrivning av hennes relationer till kollegor och chef, samt hur intrigen 
gestaltas i händelser relaterade till arbetsuppgifter och yrkeskategorier.  

 Det som blir unikt i Gretas 
berättelse är hur en sådan klyfta eller splittring synliggörs av hennes allians 
med eleven i yttrandet ”kom vi drar”, vilket riktas till eleven i samband 
med att kollegorna uttrycker sig nedlåtande om honom. Det är en positio-
nering från Gretas sida som handlar om ett ”vi mot dem”, vilket tydliggör 
mobbningsintrigen. Mobbarkaraktärerna blir också något tydligare genom 
citeringen av kollegorna: ”du får ta den här jävla ungen vart du vill bara 
han inte”, vilket hon poängterar, att den aktuella eleven också hör. Intri-
gen och relationen mellan karaktärerna förstärks även av Gretas berättan-
de om hur hennes bedjanden ignorerades, att kollegor och andra elever inte 
skulle stå och titta på, när eleven hade sina utbrott. I Gretas berättelse 
kategoriseras mobbarkaraktärerna som motarbetande, opedagogiska och 
oförstående. Karaktären som mobbad kan beskrivas utifrån kategorier som 
drivande, ifrågasättande, utsatt, ignorerad och god pedagog, i berättelsens 
kontext, vilken den sistnämnda i allmänna ordalag kan översättas, som 
god arbetstagare. 

1.H: En ganska jobbig fråga för dig då, kan du 
2.beskriva hur några såna här mobbningssituationer såg 
3.ut alltså du sa att de baktalade dig så att säga, 
4.det var någonting som kom fram fanns det andra 
5.situationer som du kände liksom.. om du kunde 
6.beskriva någon situation, hur det kunde gå till.  
7.IP: … ja jag får ju upp några saker men det vet man 
8.ju inte om det kallas för mobbning men det jag 
9.kommer på nu som var jobbigt .. det var till exempel 
10.en patient som hade, som lätt fick bensår. Hon hade 
11.en förlamning, fick ryckningar i benet, hon kunde 
12.inte stå bara när hon flyttade sig till rullstolen 

13.men hon slog sig ofta och fick bensår. (…)366

14.Sköterskorna blev ju förbannade på mig då för att 
15.jag inte ordnade en mjukare rullstol… [skratt] och 

 

                                                      
365 Bruner (2001:28-31); Potter (1996: 118, 170-173). 
366 Tecknet (…) innebär även vid denna berättelsesekvens att jag kortat ned versio-
nen genom att ta bort några meningar vid två ställen, utan att förlora sekvensens 
viktigaste innehåll. I rad 27 har jag lagt in ett ord, bedömningar, för att klargöra 
för läsaren vad Lena talat om i de meningar som är borttagna. 
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16.hur jag än försökte förklara och beskriva så blev 
17.de bara förbannade och misstrodde mig och menade 
18.att jag inte skötte mitt jobb. Och jag upplevde det 
19.som att.. eftersom de fortsatte med det, det var 
20.inte en gång som de inte respekterade mig utan det 
21.kom åter samma problematik att jag ville förklara 
22.och de ville knappt lyssna .. eh.. men jag fick 
23.inte respekt utan det var bara alltså de trodde 
24.inte att jag gjorde mitt bästa och jag vet inte om 
25.man ska kalla det för mobbning men jag vet att det 
26.var en väldigt jobbig situation.. och det var väl 
27.den här respekten tror jag, det här att inte bli 
28.respekterad för den yrkes.. jag är dessutom väldigt 
29.kunnig dessutom i det jag höll på med och då är det 
30.ju ännu jobbigare och jag vet inte om man ska kalla 
31.det för mobbing men det blev en sorts 
32.mobbingsituation när de kritiserade mig för mina 
33.bedömningar (….)[Ip talar om en händelse med en 
34.patient, fler bedömningar, incident med en kollega 
35.om olika syn på yrkesrollen arbetsterapeut.] Berät-
telsesekvensen fortsätter med IP´s relation till che-
fen. 
36.Min chef då, hon tyckte bättre om 
37.arbetsterapeutyrket än om sjuksköterskeyrket, och 
38.tyckte att det kändes mer nära förhållningssättet 
39.att se det friska, hon gillade inte att se på folk 
40.som sjuka och därför så .. höll hon ju 
41.arbetsterapeuten bakom ryggen på ett annat sätt och 
42.jag.. jag är en sån människa som har mycket idéer 
43.och driver saker hela tiden och jag hade ju idéer 
44.då och pratade med chefen om det och fick jag då 
45.ofta ja, ”javisst får du göra det”.. vi skulle 
46.bygga om rökrummet till motionssal och myssal 
(skratt)  

I samtalet markerar jag en förståelse för att mobbningssituationer är nå-
gonting jobbigt att tala om, samtidigt som jag summerar vad Lena tidigare 
har berättat, och ber henne att beskriva mer. Lena kategoriserar sig till en 
början, i sekvensen i rad 7-8 och 22-26, som osäker eller ställer sig und-
rande till om det hon berättar, faktiskt är mobbning. I sin narrativa fram-
ställning parerar hon möjligheten att hennes uppfattning och vad forskning 
beskriver som en mobbningssituation, inte korrelerar: jag vet inte om man 
ska kalla det för mobbning men jag vet att det var en väldigt jobbig situa-
tion. Det är ett tal riktat till vår samtalskontext, i vilken jag och min kolle-
ga deltar i egenskap av forskare.  

I sin berättelse tar Lena fasta på mitt ordval: jobbig situation och beskri-
ver en sådan arbetssituation utifrån sitt yrke som arbetsterapeut. Hon åter-
ger ett exempel på hur hon och kollegorna uppfattar och tolkar varandras 
yrkeskategorier olika vid ett patientuppdrag. Lena försöker, enligt narrati-
vet, vid flera tillfällen få kollegorna, sjuksköterskorna, att lyssna på hennes 
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gedigna yrkeskompetens, för hon vill förklara hur hon ser på arbetsuppgif-
terna (rad 14-35). Lena möts ständigt av förbannade kollegor som misstror 
och påtalar att hon inte sköter sitt jobb. Det vill säga att det förekommer 
systematiskt och över tid, vilket hon beskriver: jag upplevde det som att... 
eftersom de fortsatte med det, det var inte en gång som de inte respektera-
de mig utan det kom återigen samma problematik (rad 14-21). Med andra 
ord får hon inget gehör hos kollegorna. Sådana beskrivningar gör att Lena 
som kontrast kategoriserar sig som en kollega som lyssnar och visar re-
spekt, en kategorisering som lyhörd och inkännande. Hon kategoriserar sig 
även som en mycket kompetent yrkeskvinna, vilket enligt henne, gör situa-
tionen ännu värre. 

Användningen av kategorier som inkännande, lyhörd, kompentent, miss-
trodd och kritiserad visar hur hon positionerar sig till kollegorna, men 
också hur det konstruerar henne som utsatt i mobbningssituationer. Den 
positionering hon gör till chefen (rad 36-46) är att hon favoriseras, får 
vissa privilegier och kan utveckla och driva igenom sina idéer. Det gör att 
hon i det avseendet kategoriserar sig som drivande och initiativrik. I denna 
berättelsesekvens kan karaktären mobbad, i likhet med Gretas, kategorise-
ras som drivande och som den goda arbetstagaren. Det blir dock tydligare i 
Lenas berättelse att karaktären mobbad också omsluts av kategorier som 
misstrodd och kritiserad. Om vi ser till mobbarkaraktärerna är de tydligare 
i Lenas berättelsesekvens än i Gretas berättelse. I Lenas narrativ kan mob-
barna kategoriseras som respektlösa, misstroende och kritiserande. I sina 
identitetsarbeten använder båda berättarna passande kategorier i en posi-
tionering till andra karaktärer i mobbningsberättelsen för att visa sin ka-
raktär: den mobbade. Den mobbade beskrivs som den goda och drivande 
arbetstagaren som inte bemöts med respekt och trovärdighet. Denna posi-
tionering är förenlig med tolkningsrepertoaren för hur mobbningshand-
lingar kan beskrivas och vilka handlingar som definieras och räknas som 
mobbning.367 Utifrån Bambergs första analyssteg av att identifiera hur 
karaktärerna framställs genom berättandet368, kan vi hittills urskilja att 
intrigen gestaltas av en berättelse om det goda mot det onda. Karaktärerna 
får liv genom hur de sätts i relation till varandra och hur skickligt berättar-
na använder kategorier i sin positionering för att skapa en sådan intrig. Det 
är framför allt i relationen till kollegorna som det blir möjligt att konstrue-
ra sig själv som mobbad i berättelsen.369

                                                      
367 Leymann (1996:166). 

 

368 Bamberg (2004). 
369 Mishler (1999:19). 
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I två andra narrativa framställningar blir mobbarkaraktären tydlig och 
visar, i princip, hur ond, lögnaktig och oförstående en sådan kan vara. Det 
visar även hur det i mobbningsberättelsen blir möjligt att tala om personer 
på detta sätt. Först presenteras en sekvens av Erik och därefter en av Elsa. 
Händelserna i Eriks berättelse utspelar sig inom ett mindre företag i elekt-
ronikbranschen. Erik återger hur chefen och senare också kollegorna utsät-
ter honom för mobbning. Innan sekvensen nedan har vi samtalat i ca 20 
minuter, när jag ber honom beskriva vad han själv tror kan vara upprin-
nelsen till att chefen mobbade honom.  

1.H: Vad tror du kan vara anledningen till att han 
2.utsatte dig för det här? 
3.IP: Jag vet inte. Det enda jag, det är ju det att 
4.han är ju en… en lögnaktig person och så där. Ljuger 
5.det gör han ju, för det har man ju sett så många 
6.gånger och frågar man. Det är 3 stycken som frågar 
7.om en sak så får man 3 olika svar. Och så här… han 
8.är en liten person, alltså han är en liten människa 
9.i … han passar i sandlådan istället. 
10.H: OKEJ, han har tagit på sig för stor kostym med 
11.andra ord? 
12.IP: Ja, ja och gärna, han gör ju aldrig
13.H: Okej 

 fel heller  

Erik har inget svar på varför han blivit utsatt, men han har svar på hur 
mobbaren är. Eriks övergång till att tala om mobbarens personliga egen-
skaper är ett sätt att i samtalet skapa förståelse för Eriks relation till mob-
baren, samt att lägga skulden och felet hos mobbaren. Det är en positione-
ring gentemot mig för att betona oskuld men också en positionering gent-
emot chefen, mobbaren. När Erik använder kategorier som lögnaktig per-
son, liten person, liten människa och passar i sandlådan kategoriserar han 
sig som en kontrast: en vuxen person, som talar sanning (rad 4, 7-9). När 
Erik använder dessa kategorier förminskar han chefen genom att tala om 
honom som om han var ett barn eller en omogen person. Jag responderar i 
samtalet med en summering av Eriks berättande, att mobbaren tagit på sig 
för stort ansvar som han inte klarar av. Det är något Erik instämmer i, 
samtidigt passar han på att understryka chefens inkompetens, att inte stå 
för sina fel och brister. Det sistnämnda yttrandet gör att Erik återigen ka-
tegoriserar sig i kontrast till mobbaren: Erik erkänner sina fel.  

I Elsas berättelse görs en annan kategorisering av mobbaren än i Eriks 
berättelse. Intrigen i Elsas narrativ äger rum på en skola där hon arbetar 
som speciallärare. Vi har samtalat ca 5-7 minuter innan sekvensen nedan 
utspelar sig. Det Elsa har beskrivit strax innan är hur hon tillsammans med 
chefen har konfronterat mobbaren med vad hon gör mot Elsa och hur 
dåligt Elsa mår av det. De har även vid tidigare tillfällen samtalat med 
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mobbaren, men just denna konfrontation i sekvensen blir en brytpunkt för 
Elsa. Det är en brytpunkt från mobbningen. 

1.IP: Hon tog inte till sig det minsta, och det var 
2.ju….då kände jag liksom att jag måste få henne att 
3.förstå 

6.H: Ja, precis. 

liksom vad hon utsätter andra för. Hon 
4.behöver ju lära sig, hon var ju lärare själv och 
5.hade en klass.  

7.IP: Så att då skulle vi försöka och prata och prata 
8.och prata och det var tillsammans med den här 
9.kvinnliga rektorn jag hade som, som ville stötta 
10.mig. Så det, hon försökte och hade samtal och så 
11.där med det hjälpt, fanns ju inget liksom hos henne 
12.att ta på. Det var kallt det var dött, det var och 
13.det var så obehagligt att se en människa som inte 
14.har någon ingång till henne.  
15.H: Nej 
16.IP: Inga känslor  
17.H: det gick inte att mötas någonstans? 
18.IP: Nej, nej, nej och det där var väl när jag var, 
19.jag kommer inte ihåg hur många gånger, men så kände 
20.jag en gång när vi satt i det där mötet, så att nu  
21.”nehej nu skiter 

I de första raderna (rad 1-4) kategoriserar Elsa mobbaren som oförstående 
inför sina egna handlingar gentemot andra, framför allt genom orden: hon 
tog inte till sig det minsta. Elsa förstärker mobbarens karaktär i kategorise-
ringen av henne som oförstående, genom yttranden jag måste få henne att 
förstå och hon behövde ju lära sig. Samtidigt som det förstärker mobbar-
karaktären, säger dessa yttranden något om hur Elsa positionerar sig i 
relation till mobbaren och till mig som forskare. Yttrandena kategoriserar 
Elsa som handlingskraftig och moralisk i relation till mobbaren, men visar 
på samma kategorier i positioneringen gentemot mig som forskare. Kate-
goriseringen av att vara handlingskraftig, genomförs i det att hon försöker 
få mobbaren att inse att hon gör fel. Kategoriseringen moralisk återfinns i 
att hon ser ett behov hos mobbaren att lära sig att göra rätt, speciellt då 
mobbaren är lärare och ansvarig för en klass. Kategorianvändningen av att 
mobbaren är lärare, stärker Elsas identitetsarbete i att vara moralisk, efter-
som kategorin lärare vanligtvis förknippas med en person som ska kunna 
lösa konflikter mellan barn. I vårt samtal bekräftar jag hennes kategorian-
vändning med att instämma i hennes yttranden med orden ja, precis. I be-
rättarkontexten orienterar vi oss mot den sociala kategorin lärare och vad 
som förväntas av en sådan. Det visar hur vi rör oss med kategorier när vi 
ska beskriva andra människor, men även hur kategorier och dess kategori-
bundna aktiviteter blir trovärdiga i berättelser när kategorierna gör vad 

jag i det här!” Sa jag rent ut 
22.(skratt) ”nu går jag och så kan du sitta här” sa 
23.jag. ”Jag ställer aldrig upp mer på ett samtal”.  
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som förväntas av dem.370

Vidare i Elsas beskrivning av hur hon och chefen försökte prata med 
mobbaren, gör hon en kategorisering av mobbaren som känslokall och 
onåbar (rad 9-16). Det är i yttranden som fanns ju inget liksom hos henne 
att ta på, det var kallt och dött, en människa som inte har någon ingång till 
henne och inga känslor, vilka möjliggör dessa kategoriseringar. Mobbarka-
raktären i Elsas berättelsesekvens tillskrivs egenskaper som känslokall inför 
andra och onåbar i en kommunikation. Jag följer upp hennes yttranden 
med en fråga, om det inte var möjligt att mötas någonstans i kommunika-
tionen, vilket hon svarar på med en tydlig markering nej, nej, nej. Hennes 
kategoriseringar av mobbaren får konsekvenser för vilken slags intrig det 
handlar om: en kamp mellan det goda och det onda. Det onda represente-
ras eller förkroppsligas då av mobbaren, vilken karaktäriseras som kall och 
onåbar. 

 Det kan också vara en poäng att kategorier i 
berättelser inte uppfyller dess kategoribundna aktivitet. I Elsas berättande 
blir det en poäng genom att ta upp hur denna lärare inte gör vad som för-
väntas, eftersom det förstärker hennes självpresentation. 

I sekvensens slut (rad 18-23), framställer hon sig som handlingskraftig 
och ilsken i sin karaktär som mobbad, detta sker framför allt i den återgiv-
na interaktionen mellan Elsa och mobbaren, när Elsa säger: ”nej nu skiter 
jag i det här!”, ”nu går jag och så kan du sitta här” och ”jag ställer aldrig 
upp mer på ett samtal”. Dessa yttranden visar hur hon i ilska bryter sin 
kommunikation med mobbaren. Den kontextualisering jag gör av Elsas 
yttranden är att tillskriva henne en kategori som konfliktlösare. Hennes 
beskrivning av upprepade försök till samtal och viljan att lösa mobbnings-
situationen med mobbaren, samt viljan att vilja göra rätt, möjliggör denna 
kategorisering. Det är en kategori som stämmer överens med att karaktä-
ren mobbad tillhör de goda i mobbningsberättelsen, även om kategorin 
inte ligger i linje med vilka aktiviteter en mobbad person vanligtvis för-
knippas med i tolkningsrepertoaren av mobbning: svag och passiv.371

I både Eriks och Elsas beskrivningar av mobbarkaraktären läggs fokus 
på kategorier som lögnaktig, omogen, oförstående, känslokall och onåbar. 
Det är kategorier som associeras med de aktiviteter som tillskrivs en mob-
bare och som, enligt deras narrativa framställningar, bidrar till mobbning-
en. Fokus på mobbare och den mobbades personliga egenskaper, som en 
orsaksförklaring, ingår i tolkningsrepertoaren. Det gör att Erik och Elsa tar 

 På så 
sätt kan Elsa i sin berättelse sägas gå emot ett sådant inslag i repertoaren.  

                                                      
370 Sacks (1992:236); Hester & Eglin (1997:5). Se även Börjesson & Palmblad 
(2007:7-9). 
371 Glasø et al. (2009). 



 HELENA BLOMBERG Mobbning, intriger, offerskap I 141 
 

avstamp i och ansluter sig till talet om att skulden ligger hos den mobbades 
personliga egenskaper, då de återger sina erfarenheter.  

Vad handlar mobbningsberättelsen om? 
De empiriska berättelserna har stora likheter med den schablonmässiga 
mobbningsberättelse som skissats upp i kapitel två. Det är en likhet i det 
avseendet att, av vad som hittills har presenterats, fyra berättare dramatise-
rar och på olika sätt bygger upp en intrig som speglar hur de blir motarbe-
tade, ignorerade, kritiserade och förda bakom ljuset av kollegor. I scha-
blonberättelsen utifrån mobbningsrepertoaren, handlar intrigen om hur 
kollegor är respektlösa och på olika sätt försvårar arbetet för den utsatta. 
Fortsättningsvis i avhandlingen får vi följa hur berättare vittnar om makt-
löshet och försämrat hälsotillstånd i takt med att intrigen tätnar. Det inne-
bär att det blir aktuellt att tala om de igenkännande karaktärerna offret – 
den mobbade respektive förövarna – mobbarna i berättelsen. Det är karak-
tärer, vilka kan ses i termer av de goda och de onda. Den mobbade, anhö-
riga till den mobbade och andra viktiga personer kan ses som tillhöra de 
goda karaktärerna. Det blir tydligt i en sådan uppdelning av karaktärernas 
funktion i berättelsen och vad som faktiskt blir möjligt att berätta. Enligt 
ett socialt accepterat berättargrepp för berättaren, som den goda, blir det 
möjligt att säga negativa eller nedlåtande kommentarer om mobbaren: den 
onda. Sådana negativa kommentarer använder både Elsa och Erik i sina 
framställningar.  

Att som berättare inneha den goda karaktären, innebär ett uppbyggande 
av sig själv som just den goda för att, enligt berättelsen, sedan kunna visa 
på sin utsatthet i att vara mobbad. Det sätt som det låter sig göras på i de 
empiriska berättelserna, är genom deras tydliggörande av sina yrkeskatego-
rier. Det vill säga genom beskrivningar av hur kompetenta berättarna är 
inom sitt yrke och hur lyhörda och drivande de är på sina arbetsplatser. 
Intrigen mellan parterna är också centrerad kring arbetsrelaterade uppgif-
ter och finns inbäddad i beskrivningar av olika händelser som sker på ar-
betsplatserna. Det är händelser som exempelvis handlar om hur man löser 
eller inte löser arbetsuppgifter. Uppbyggandet av berättelsen, genom att 
utgå från sin yrkeskategori, kan betraktas som en del av ett berättargrepp 
inom mobbningsberättelser, vilket även är ett inslag i en schablonmässig 
berättelse. Det är viktigt att kunna dramatisera sin berättelse kring sin 
yrkeskategori, för att kunna spinna vidare och påvisa hur motarbetad, 
misstrodd, kritiserad och ignorerad man är. Sådana kategoriseringar av sig 
själv, möjliggörs och presenteras i berättarnas positioneringar till mobbar-
karaktärerna. Berättarnas positioneringar till mobbarkaraktärerna och de 
kategorier som de tillskriver sig själva, handlar även om en positionering 
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som ligger i linje med repertoaren av hur mobbningshandlingar vanligtvis 
beskrivs och definieras.  

Det igenkännande händelseförloppet i berättelser, mellan det goda och 
det onda, är hur de goda vinner över de onda, och hur de onda i slutet ofta 
straffas på något sätt. Enligt mobbningsrepertoaren och de empiriska be-
rättelserna, har inte mobbningsberättelsen något sådant förlopp. Här får 
berättaren tala om sina förluster och vinster på ett annat sätt, eftersom 
förövaren överhuvudtaget inte straffas.  

Det är även viktigt att relatera till hur karaktärerna mobbad och mob-
bare i berättelsen, kan betraktas som kategorier omslutna i diskursen om 
mobbning. Det tydliggör bland annat hur vi förknippar dessa kategorier 
med olika typer av aktiviteter372

Betydelsen av en tredje part i berättelsen 

, vilket diskuterats tidigare. Förenklat sett, 
kan berättare ansluta sig till eller ta avstånd från den aktivitet som ofta 
förknippas med den mobbade, att vara ett passivt offer. I det empiriska 
nedslaget i Elsas berättelse tydliggörs ett sådant avståndstagande, eller upp-
visande av ett motstånd, till kategorin mobbad som svag och passiv.  

I uppbyggandet av mobbningsintrigen och legitimeringen av sin karaktär 
som mobbad används en tredje part i berättelsen. Användandet av detta 
kategoriberättigande, betraktas här som en retorisk resurs i berättandet. 
Det innebär en retorisk organisering genom att väva in andra personer i 
berättelsen, personer som kan befästa och vittna om berättarens yrkes-
kompetens, utsatthet, men kanske framför allt vittna om att mobbningen 
och dess konsekvenser faktiskt har hänt.373

I Gretas berättelsesekvens tar hon i stora delar av sekvensen som berät-
tare, in en elev som tredje part: väntade på mig varje dag när jag slutade 
för då ville han prata, jag samlade på kartonger så att han fick sparka sön-
der kartonger. Och då fick han ur sig sin aggression och berättade han 
varför han blev. Dessa beskrivningar bygger upp hennes relation till eleven. 
Uppbyggandet av denna relation kan ses som ett involverande av en tredje 
part och fungerar då som vittne till hennes pedagogiska perspektiv. Det är 
en sidokaraktär eller bifigur inom hennes mobbningsberättelse som för-
stärker hennes yrkeskategoritillhörighet, men även möjliggör att hon kan 
framställa sig som duktig och kompetent inom sitt yrkesområde. I Gretas 
sekvens blir eleven som tredje part även vittne till själva mobbningsintrigen 

 Denna resurs diskuteras och 
analyseras i en muntlig och i en skriftlig berättelse i detta avsnitt, men är 
även en resurs som analyseras i kapitel sex och sju. 

                                                      
372 Sacks (1992:236); Hester & Eglin (1997:5). 
373 Potter (1996:165-166). 
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i hennes narrativa framställning. Det är framför allt hennes allians med 
eleven mot mobbarna, som ytterligare bekräftar hennes utsaga och intrig. 

Det är inte vilket vittne som helst som kan rekryteras till själva berättel-
sen. Det måste vara ett trovärdigt vittne, en som har sett och hört en hän-
delse eller bevittnat ett känslotillstånd och så vidare.374

Betydelsen av en tredje part, eller vittnen, finns även inom skriftliga be-
rättelser. I en skriftlig berättelse på två sidor som skickats till mig, finns det 
flera karaktärer som kan förstärka och vittna om mobbningsintrigen och 
berättarens utsatthet. Berättaren kallar sig själv en kämpe och när hon 
skriver till mig om sina erfarenheter, befinner hon sig i en svår mobbnings-
intrig på sin arbetsplats. Hon tydliggör i början av sin berättelse att hon 
arbetar som kurator på en skola och dagligen hanterar elever som har stora 
och svåra problem: att vara mobbad, missbruka droger, prostituera sig 
eller att vara hemlös. Hon beskriver att det är rektorn, lärare och skolskö-
terskan som mobbar henne genom att sprida lögner om henne och hennes 
arbetssätt, genom att nonchalera henne, undanhålla information, samt 
sabotera hennes elevuppdrag. Jag citerar en något förkortad version av 
slutet på hennes berättelse: 

 För att tredje part 
ska vara retoriskt övertygande eller fungera som ett berättarverktyg, behö-
ver en passande part rekryteras. Man bör också visa i vilken relation man 
står till denna tredje part, för att ha möjlighet att väva in parten i själva 
berättelsen. Med andra ord, visa på vilket sätt denna tredje part är katego-
riberättigad och kan stärka berättelsens utsaga och berättarens kategori-
tillhörighet. I Gretas fall är hon tydlig i sina beskrivningar av relationen till 
sin tredje part och parten blir också trovärdig eftersom Greta använder 
parten i en adekvat sekvens inom berättelsen. 

Jag är trött, oerhört trött, vill helst vinna en massa pengar 
och aldrig arbeta mer. Många inom skolan talar öppet om 
den nya rektorns beteende och inser mer och mer att han är 
en psykopat. (…) Jag har ingen ork att söka nytt arbete, vill 
ha lugn och ro, föregår med gott exempel så mycket det går, 
visar vänlighet till alla, även till dem som fortsätter att frysa ut 
och kränka mig. Varje dag är en utmaning. Jag vet aldrig hur 
och vad som ska hända, då de tre blivit fyra som plågar mig. 
(…) Alla i min omgivning, syskon, vänner, familj, facket vill att 
jag slutar eller sjukskriver mig. Till vad då, frågar jag. Mitt 
motto är rättvisa och att det goda skall vinna över allt ont. 
(…)  

Hälsningar ”En kämpe” 

                                                      
374 Potter (1996:165-166). 
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Berättarens självkategorisering som en kämpe i hennes avslutande hälsning, 
blir också synligt i hennes beskrivningar: jag är trött, oerhört trött, ingen 
ork att söka nytt arbete, föregår med gott exempel så mycket det går, varje 
dag är en ny utmaning och det goda ska vinna över allt ont för att succes-
sivt bygga upp sin kategorisering och ett narrativ som innehåller en käm-
paranda. I den sistnämnda beskrivningen lutar berättaren sig mot ett hän-
delseförlopp i termer av det goda och det onda. Det är ett händelseförlopp 
där berättaren som den goda vinner över de onda, men i mobbningsberät-
telser finns det inte ett sådant förlopp. Inslaget av tron på det goda i hennes 
berättelse är ett sätt att visa på en kamp och kampen för upprättelse.  

I ovanstående berättelseutdrag beskriver kämpen en insikt om hur hon 
kan förstå mobbarens beteende. Berättaren använder här flera personer 
som en viktig tredje part, hon använder inte någon speciell person eller en 
grupp: många inom skolan talar öppet om den nya rektorns beteende. Det 
är en hänvisning till ett allmänt tal hos andra på arbetsplatsen, vilka har 
iakttagit rektorns beteende. Bruket av ordet beteende inom denna berättel-
sekontext har en negativ klang och en läsning som kan göras av texten, är 
att det handlar om oetiska handlingar gentemot andra, eftersom berättaren 
i samma andetag kategoriserar mobbaren som en psykopat. Användningen 
av kategorin psykopat gör att hon kan kategorisera sig i kontrast till mob-
baren. Hon kan i relation till mobbarkaraktären betraktas som frisk och 
förnuftig. I den här delen av berättelsen rekryteras en majoritet som tredje 
part. Det är en majoritet som berättaren själv egentligen ingår i, eftersom 
hon har sett vad många andra har sett. En majoritet som en tredje part, är 
adekvat i berättelsen och rekryteras för att visa att hon inte är ensam om 
denna insikt eller uppfattning. 

Den friska och förnuftiga sidan av berättaren framkommer, men hon vi-
sar även på en utsatthet och att må kroppsligt dåligt, genom att ta in andra 
vittnen inom berättelsen. Andra vittnen som rekryteras är: Alla i min om-
givning, syskon, vänner, familj, facket vill att jag slutar eller sjukskriver 
mig. Till skillnad från att skriva många talar om, namnges här viktiga ka-
tegorier av andra människor i hennes närhet, som ser hennes utsatthet och 
påtalar att hon måste därifrån. Men berättaren själv beskriver en tveksam-
het till att lämna arbetsplatsen med orden: Till vad då, frågar jag. Mitt 
motto är rättvisa och att det goda ska vinna över allt ont. Berättaren kate-
goriserar sig som ifrågasättande till ett sådant slut på sin arbetssituation, 
eftersom det går emot hennes tro på det goda och på rättvisa. Det är inte 
ett bra slut för kämpens berättelse. Att ge upp skapar inte rättvisa och 
upprättelse där det goda vinner över ondskan. Rekryteringen av flera per-
soner i det sociala nätverket runt berättaren, visar inte bara på hennes ut-
satthet, utan också att hon står ensam kvar i denna kamp, mot det onda. 
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Berättarens tredje part här har redan gett upp kampen, medan hon själv 
står kvar och kämpar. Att stå ensam kvar, vilket kan ge en heroisk fram-
ställning av berättaren, innebär också en retoriskt svag position, men det 
kan även vara en rationell position. En rationell position, i det avseendet 
att man inte påverkas av grupptrycket, utan hävdar sin ståndpunkt. Berät-
taren balanserar mellan två olika positioner, vilket visar att det finns ut-
rymme för val i att vara retoriskt övertygande. Att stå ensam kvar kan 
också fungera som retoriskt övertygande, men här visas återigen poängen 
med att rekrytera en tredje part i sitt berättande. Det är ett sätt för berätta-
ren att hålla det subjektiva borta, med andra ord att kalla in andra perso-
ner i berättelsen som kan förstärka att saker och ting faktiskt har hänt och 
fortfarande händer. Det måste vara en rekrytering av trovärdiga vittnen 
som passar in i själva berättelsen och i rätt sekvens av det berättade. Man 
kan skifta och använda flera olika tredje part, inom sin berättelse, genom 
att rekrytera olika personer från sitt sociala nätverk eller personer som 
representerar någon myndighetsinstans. Användningen av en tredje part 
kan sägas vara ett berättarverktyg av flera, nedan presenteras två andra 
viktiga verktyg. 

Tid och intrig 
Det finns svårigheter att, i ett berättande, precisera när och hur mobbning-
en har börjat. Det tycks vara olika händelser som har inträffat på arbets-
platsen, vilka berättarna i efterhand har insett kan kopplas samman med 
mobbning. Det är svårt att ta ut en specifik händelse som startpunkt, även 
om några berättare försöker ringa in en sådan. Tracey, Lutgen-Sandvik och 
Alberts har stött på liknande erfarenheter i sina intervjuer med mobbade 
personer.375 Min idé om hur en linjär tidslinje skulle vara en användbar 
resurs för berättarna att dramatisera sina intriger med, bidrog till frågor 
som när och hur mobbningen började, under hur lång tid och hur det slu-
tade. Det som har nämnts tidigare är hur berättare i min studie inte följer 
en linjär tidsaxel genom sin framställning, utan i berättandet hoppar de 
fram och tillbaka i tiden. Tid, som en resurs, handlar istället om hur de 
använder händelser i dåtid, i kategoriseringar av sig själva i nutid och att 
kunna tala om en tid före och efter mobbningen, vilket kan jämföras med 
hur tid studeras i sjukdomsberättelser.376 Tid är, som Georgakopoulou på-
pekar, en dynamisk resurs som konstrueras i berättarsituationen.377

                                                      
375 Tracy et.al. (2006:163). 

 Det vill 

376 Bülow & Hydén (2003:71-91); Hydén (2008:53). 
377 Georgakopoulou (2003). 
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säga hur tid används beror till stor del på hur samtalet i berättarkontexten 
uttrycks och fortlöper. Det som analyseras i detta avsnitt är hur tid an-
vänds för att tala om vad som har hänt, hur det var när det skedde och hur 
de återberättade händelserna backas upp med fakta: detaljrikedom och 
tidsangivelser.378

I samtalet med Ulla, ber jag henne att beskriva dels hur länge sedan 
mobbningen ägde rum, dels hur Ulla vill beskriva sina upplevelser för att 
inleda sin berättelse. Ulla är lärare och arbetade på en gymnasieskola när 
hon blev mobbad av chefen och en kollega. När vi träffas för att samtala är 
Ulla långtidssjukskriven. Berättelsesekvensen nedan är i princip hämtad 
från början av vårt samtal. Det tal som har föregått sekvensen är min und-
ran om hon använder ordet mobbning för att namnge vad hon har upplevt. 
Det gör hon. 

 De empiriska nedslagen utgörs av Ullas, Eriks och Anneli-
es berättelser. 

1.H: Hur länge sedan är det det hände? 
2.IP: Ja, jag gick hem den 17 augusti 2001….Så att det 
3.hade ju pågått då, ett tag dess för innan.  
4.H: Hur skulle du kunna beskriva det du har varit med 
5.om? 
6.IP: Ja, det finns 2 komponenter i det hela…… Det ena 
7. är ju det som, chefen, ledningen har gjort, hur, 
8.agerandet direkt gentemot mig. Och sedan är det 
9.också så här att man måste vrida tillbaka lite 
10.grann. Om man går… till ja 1998 kan vi starta. 

I vår interaktion nämner jag inte ordet mobbning igen, utan talar om 
mobbning som ”det” i min fråga. Ulla svarar med när hon lämnar arbets-
platsen: jag gick hem den 17 augusti 2001. Beskrivningen av datum och år 
är en användning av fakta som anspelar på att det faktiskt har hänt, vilket 
i berättarsituationen blir retoriskt övertygande. En annan läsning är att 
tidsangivelsen innebär en viktig brytpunkt för berättaren; det är slutet på 
mobbningen och början på någonting annat. Jag urskiljer att användningen 
av denna brytpunkt fungerar retoriskt väl, för att illustrera och ge liv åt 
mobbningsberättelsen då hon även relaterar till tid på annat sätt genom 
yttrandena: Så att det hade ju pågått då, ett tag innan dess

                                                      
378 Potter (1996:117, 118, 175). 

. Därefter (rad 9-
10) söker hon tydligt efter en tidsaxel för att bygga upp en början och fort-
sättning på sin berättelse, då hon relaterar till och utgår från brytpunkten. 
Det är i hennes beskrivningar: man måste vrida tillbaka lite grann, om man 
går… till ja 1998 kan vi starta som det går att urskilja denna strävan efter 
en tidsaxel. I Ullas narrativa framställning blir det tydligt hur hon söker 
hålla en logiskt sammanhållen berättelse genom att använda ett årtal som 
en startpunkt. Det är ett sätt för henne att dramatisera och fastslå när 
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saker och ting har hänt, och är en viktig ingång till berättelsen om utsatt-
het: gick hem 2001, pågått då, ett tag dess för innan, vrida tillbaka och 
1998 kan vi starta. Hon har således varit mobbad under fyra års tid. Det är 
mina frågor, kring ett tidsperspektiv, som uppmanar eller banar väg för 
användningen av tid på olika sätt, för att i berättarsituationen ge en sam-
manhållen berättelse. Det är med tidsfrågor som: hur länge sedan utspelade 
sig mobbningen? och under hur lång tid pågick det? som jag söker få en 
uppfattning om livssituationen och ge en möjlighet för berättaren att for-
mulera och återge incidenter i ett tidsförlopp. I sin narrativa framställning 
frångår Ulla efterhand den linjära tidslinjen som hon inleder sin berättelse 
med. Hon använder fortsättningsvis tempusskiftningar mellan dåtid och 
nutid, samt kopplar vissa händelser med årtal som inte används i en krono-
logisk ordning.  

I Eriks berättelse finns också viktiga årtal och en beskrivning av vad som 
händer vid dessa tidsangivelser. Nedan presenteras en sekvens tillsammans 
med honom, tio minuter in i samtalet. Det vi har samtalat om strax innan, 
är Eriks beskrivning av att chefen står för den huvudsakliga mobbningen 
och hur nyanställda kollegor följer chefens exempel av att fortsätta mobba. 
Och hur fler och fler kollegor ansluter sig till denna behandling av Erik.  

1.H: Under hur lång tid pågick det? Minns du det? 
2.IP: Ja, den första det kom in en kille för övrigt 
3.där… dom vart ju väldigt guldgossar dom där två. Jag 
4.brukade säga att dom var riktiga rövslickare och 
5.…¤94… mer så där det vart sämre för varje ny som 
6.kom va´. 
7.L: Att kunna knyta flera till sig. 
8.IP: JA, ja. Och det där förstod inte jag… när… jag 
9.tror mer att det här… det har man ju funderat, man 
10.ju funderat väldigt på det här sedan…. Sedan ja, 
11.¤jag liksom inte orkar längre. Det var…det som 
12.utlöstes det var..året före det måste vara 2000….Då 
13.fick jag någonting i axeln

21.L: Ja, ohps (suck) 

, ja det var som 
14.någonting, en nerv i kläm alltså, en sådan 
15.fruktansvärd värk har jag aldrig haft i hela mitt 
16.liv. Jag satt i den där fåtöljen dygnet runt, jag 
17.kunde inte ligga eller någonting och då ringer min 
18.chef då som äger företaget också och frågar nu när 
19.jag var sjuk hur jag hade tänkt mig hur det skulle 
20.fungera på jobbet. 

22.H: Ja 
23.IP: Och då vart jag ju tokig förstås. Och talade om 
24.att jag hade ju… det enda som existerade i mitt 
25.huvud det var att jag hade ont i axeln. 
26.H: Ja 
27.IP: Och sedan då 2001 då fick jag sådan här bråck i 
28.magen så tarmarna ramlade ut här 
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När jag sökte svar på om han minns under hur lång tid mobbningen pågick 
mot honom, svarar han med när processen började. Ett sådant svar kan 
relateras till mobbningens tidsperiod, då min fråga om tid, baserar sig på 
att mobbning handlar om en process, som sker över tid. Han nämner årta-
let -94 och att mobbningen förvärras: vart sämre för varje ny som kom va´. 
Min kollega responderar (rad 7) med hur hon förstår vad det innebär att 
chefen får flera följeslagare. Erik bekräftar min kollegas uttalande och 
fortsätter med att beskriva att han inte förstod vad som hände, när det 
hände, genom yttrandet: och det där förstod inte jag …när… jag tror mer 
att det här… det har man ju funderat, man ju funderat väldigt på det här 
sedan

Det är efter dessa yttranden som Erik skiftar (rad 10-16) till att tala om 
smärta som en utlösande faktor till att han inte orkar med sin arbetssitua-
tion längre: Det 

. Det är användandet av när som jag urskiljer, vilket indikerar att han 
inte såg eller förstod vad som pågick i händelsernas centrum, det är inte 
förrän sedan, efter en del funderingar, som han förstår sin situation bättre. 
Erik talar om sig själv i förfluten tid för att tydliggöra hur omedveten han 
var om mobbningsprocessen när han befann sig i den, men det är också ett 
tydliggörande av att han i nutid förstår vad han har varit med om. 

var… det som utlöstes det var… året före det måste vara 
2000… Då fick jag någonting i axeln, ja det var som någonting, en nerv i 
kläm alltså, en sådan fruktansvärd värk har jag aldrig haft

Eriks berättelsesekvens visar en utsatthet, som tar sig uttryck i fysisk 
smärta, till skillnad från Ullas sekvens, där man som lyssnare av hennes 
upptakt får en hint om vad som komma skall. Båda berättarna är retoriskt 
övertygande i sitt berättande inom samtalskontexten när de använder, för 
dem, viktiga årtal i sina kategoriseringar av sig själva som mobbade. I 

 i hela mitt liv. 
Hans berättelse övergår till beskrivningar av kroppslig smärta och använ-
dandet av årtal för att illustrera när i tiden detta skedde. Skiftningen illu-
strerar hur han kopplar samman fysisk smärta med sin arbetssituation som 
mobbad av kollegorna. Eriks resonerande kring tidsangivelsen och det 
exakta årtalet 2000, skapar i berättandet en övertygelse gällande de inträf-
fade händelserna i berättelsen. Det skapas en autenticitet, vilket också för-
stärks av detaljerade beskrivningar av förfluten tid: det som utlöstes det 
var, hur han fick något i axel, det var en nerv i kläm, fruktansvärd värk 
som han aldrig har haft tidigare. Årtalet och upptakten med detaljer om 
smärta, illustrerar ett sjukdomsförlopp till det sämre, då han fortsätter 
med: Och sedan då 2001 då fick jag sådan här bråck i magen så tarmarna 
ramlade ut. I sin narrativa framställning frångår Erik starten på intrigen 
om hur chefen sluter flera kollegor till sig, och lyfter istället in en berättelse 
om sjukdom. Det gör att mobbningsintrigen som har föranlett sjukdomen 
kommer i skymundan. 
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Eriks fall, en kategorisering av sig själv som svårt fysiskt sjuk, genom att 
relatera till förfluten tid och en detaljrikedom kring hans fysiska tillstånd. 
Eriks användning av årtal, tempusanvändning och detaljer om smärta och 
var smärtan sitter, kan vara spår av tidigare berättelser som Erik har an-
vänt i mötet med exempelvis försäkringskassan, för att konstruera sig som 
sjukskriven och klient, i ett sådant samtal.379

Tanken att söka fånga intrigen i sin helhet utifrån mina tidsorienterade 
frågor, fungerade således inte. Hydén beskriver liknande erfarenheter i 
intervjuer med misshandlade kvinnor och deras uppbrott från sina män. 
Hon skriver:  

 De empiriska nedslagen i 
Ullas och Eriks berättelser, visar att det finns en viss strävan mot att reso-
nera i ett linjärt tidsförlopp, men de återgivna årtalen ger inte en kronolo-
gisk berättelse. Det handlar snarare om hur viktiga händelser lyfts fram 
och knyts till årtal, för att förstärka utsagan i berättelsen.  

With my opening question, ”Why did you leave your marriage at this 
point,” I had expected to get the beginning of the break-up story. I did not. I 
rather got parts of the middle. Or, I got something that marked the end of 
something in the woman´s mind – and in the process of telling was revealed 
as one of the many parts that formed the middle if the break-up story. (…) 
Time was not linear.380

Trots mitt sökande efter ett tidsperspektiv, hur berättarna söker formulera 
sina berättelser med hjälp av mina frågor och en beskrivning av en tidsaxel, 
finns det en slags dimma över mobbningsintrigen. Det finns en vaghet eller 
en diffushet när det gäller mobbningsintrigens helhet, även om det i inter-
vjusituationen har varit relativt lätt att följa berättarens skiftningar mellan 
olika tids- och tempusanvändningar och återberättade detaljer. Diffusheten 
kan bero på, som Hydén beskriver, att berättarna har hoppat fram och 
tillbaka i tiden: att någon börjar med mitten, eller slutet, eller i någon av-
görande händelse av något slag. Det innebär att min studie kan presentera 
glimtar av intrigens innehåll, där en metaforikanalys av berättarnas språk-
bruk blir aktuell för att skapa ytterligare en bild och förståelse för intrigens 
innehåll och form. Det är främst i kapitel åtta som intrigen framställs och 
analyseras i metaforiska termer. 

 

                                                      
379 Se exempelvis Blomberg, Helena. (2001). Det institutionella samtalet –En studie 
av mötet mellan välfärdsbyråkrat och medborgare på försäkringskassan. Arbets-
rapport Skriftserie B. Nr 23. Eskilstuna: Centrum för välfärdsforskning. 
380 Hydén, Margareta. (2008). ”Break-up Narratives.” In Hydén, Lars-Christer & 
Brockmeier, Jens. (Red). Health, Illness and Culture. Broken narratives. New York: 
Routledge, s. 154-155. 
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Avsnittet om tid och intrig avlutas här med en analys som enbart foku-
serar på hur berättare kan använda tid, i sin presentation av sig själv. Det 
är en sekvens av Annelie där hon, som långtidssjukskriven, beskriver en 
händelse som talar om hur hon mår efter att ha lämnat sin arbetsplats. 
Hon arbetade som distriktssköterska inom hemtjänsten när mobbningen 
mot henne ägde rum. Sekvensen nedan tar vid efter att Annelie har berättat 
om sin panikångest i en mataffär när det är många människor närvarande. 

1.IP: Det var jättekonstigt inte så att jag skakade 
2.utvändigt utan jag kände att skakade hela jag liksom 
3.inom mig och ville bara ut alltså. Och dom här  
4.beteendena har ju kommit… senare… för första året… 
5.Då fungerade jag inte alls
6.L: Mm 

. 

7.H: Mm 
8.IP: Det var helt^ Jag gjorde ingenting. Och då hade 
9.vi en dotter kvar hemma och hon. Det var som hon sa 
10.till min man. Det fanns aldrig någonting i 
11.kylskåpet, jag kunde inte, jag gjorde ingenting. 
12. Jag knappt, inte min personliga hygien ordentligt 
13.va´. Utan jag satt på ett ställe, rätt upp och ned, 
14.dagarna i ända. Jag gick inte ut, jag bara satt
15.L: Ja 

.  

16.H: Ja 
17.IP: Och det kan inte jag fatta idag. Hur kan man 
18.göra det alltså? Men jag gjorde ingenting

20.H: Nej. 

. Inte 
19.någonting gjorde jag. 

21.IP: Och så det tycker jag^ Så det året det är borta

23.H: Jag förstår det. 

 
22.om jag säger.  

Hon inleder med hur fysiskt dåligt hon mår av att vara bland många män-
niskor, hon fortsätter med: Och dom här beteendena har ju kommit… 
senare… för första året… Då fungerade jag inte alls. Annelie är övertygan-
de i sin skiftning mellan nutid och dåtid genom att relatera till sina beteen-
den i dagsläget, vilka har tillkommit senare, för första året, då fungerade 
hon inte alls. Annelies kategorisering som handlingsförlamad förstärks just 
i hennes tidsanvändning mellan nutid och dåtid. Kategorin handlingsför-
lamad passar också väl in i hur hon enligt berättelsen fördriver tiden: satt 
på ett ställe, rätt upp och ned, dagarna i ända (rad 13-14). I Annelies berät-
tande förekommer även en detaljrikedom kring att hon inte kunde göra 
någonting, att det inte fanns något i kylskåpet och att hon inte skötte sin 
hygien, bara satt rätt upp och ned. Det är en detaljrikedom som ger en 
känsla av äkthet eller autenticitet, att som lyssnare övertygas och inta be-
rättarens perspektiv av en sådan utsatthet. Från beskrivningen om hur hon 
gjorde ingenting, övergår hon till nutid genom att använda ordet idag, för 
att ifrågasätta sitt tidigare beteende (rad 17). Annelie poängterar (rad 21-
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22) också hur tiden av handlingsförlamning innebär att ett år av hennes liv 
har försvunnit. Ett poängterande som förstärker hennes kategorisering som 
handlingsförlamad eller uttryckt annorlunda: djupt deprimerad. 

En annan version eller läsning som kan göras av Annelies berättelsese-
kvens, är att istället för att se hur hon i berättandet utgår från nutid till 
förfluten tid i sin kategorisering som handlingsförlamad, se hur hon för-
ankrar nutiden i historisk tid. Det innebär att se hur hon som berättare vill 
uppvisa hur hon kategoriserar sig idag, i nutid, genom att relatera till hur 
hon var tidigare, i förfluten tid. I nutid kategoriserar hon sig som drabbad 
av panikångest, genom hennes beskrivningar av att skaka inom sig och 
vilja ut, som reaktioner på att befinna sig bland många människor. Det är 
också en skiftning i beskrivningen: Och dom här beteendena har ju kom-
mit… senare… för första året… Då

En tredje läsning som låter sig göras är att se på Annelies sekvens som en 
miniberättelse eller en liten berättelse. En liten berättelse vi kan göra till 
vardags i olika situationer, då vi återger händelser vi har varit med om.

 fungerade jag inte alls som visar hur 
hon förankrar sin nuvarande livssituation i historisk tid. 

381

I sökandet efter ett tidsperspektiv blir det tydligt hur berättarna relaterar 
till tid på olika sätt, för att vara retoriskt övertygande när de förhandlar 
och tar olika kategorier i anspråk. Även i nästa analyskapitel diskuteras 
tidsanvändningen i berättarnas narrativa framställningar, med fokus på 
mobbningens tidsperiod, berättarens olika tidsjag och hur tid och plats möts.  

 
Det handlar här om att ta en del av ett större flöde berättande och betrakta 
det som en miniberättelse. Det som då står på spel i interaktionen är Anne-
lies påstående om att något var jättekonstigt: jag kände att skakade hela 
jag liksom inom mig (rad 1-3). Det intressanta är hur hon kan underbygga 
en miniberättelse om det jättekonstiga, utifrån att hon skakade inom sig. 
Det jag har visat i de två andra läsningarna av hennes sekvens är hur tids-
användningen kan fungera som retoriskt övertygande. Även i denna tredje 
läsning fungerar tidsanvändningen som ett sätt att dramatisera och under-
bygga påståendet av att något är jättekonstigt. Hennes relaterande och 
jämförande av hur det är nu och hur det var då, är ett sätt att tydliggöra 
varför dessa nya beteenden är konstiga. Annelie rekryterar även ett viktigt 
vittne som tredje part (rad 8-14); hennes dotter som kan bevisa hennes 
handlingsförlamning i förfluten tid. Mot slutet av miniberättelsen (rad 21) 
glider berättelsen över till en utvärdering av det berättade, att året av hand-
lingsförlamning har tagit ett år av hennes levda liv.  

                                                      
381 Georgakopoulou (2006); Bamberg (2006). 
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Summering  
Det jag har visat i detta kapitel är en första inblick i vad som kan tas upp i 
mobbningsberättelser och hur det låter sig göras. Analysen har centrerats 
kring berättares retoriska resurser i framställningen av sig själv och sin 
berättelse. Det finns ett flertal kategorier som är relevanta och fungerar 
som en resurs i identitetsarbetet av att konstruera sig som karaktären 
mobbad i berättandet. De kategorier som används för att visa sin karaktär 
är: moralisk arbetstagare, drivande, ifrågasättande, god och kompetent ar-
betstagare, lyhörd, respekterande, sanningstalande, handlingskraftig, miss-
trodd, kritiserad, ilsken, utsatt, handlingsförlamad, fysiskt sjuk och käm-
pande. Det innebär att de, i berättandet, växlar mellan olika kategorier i 
sitt identitetsarbete. Det ger ett perspektiv på hur en individs identitet är 
någonting relationellt som förhandlas fram, samt är beroende av ett sam-
manhang nämligen mobbningsberättelsens kontext och samtalskontex-
ten.382

Mobbarkaraktären i deras beskrivningar kategoriseras här som: motar-
betande, oförstående, respektlös, misstroende, kritiserande, lögnaktig, käns-
lokall, onåbar och omogen. Det är tydligt att mobbaren i berättelsen har 
karaktären av att vara den onda, eftersom han eller hon tillskrivs negativa 
kategorier, i förhållande till hur man som individ förväntas uppträda i en 
interaktion eller kommunikation. Det blir därför genomförbart för berät-
tarna att kunna uttala sig nedlåtande och kritiskt gentemot mobbaren, ut-
ifrån en berättelse om det goda och det onda. Berättarnas kategorianvänd-
ning handlar här om att positionera sig som den goda i relation till mobba-
ren, den onda.  

 Berättelsens kontext och hur mobbarna beskrivs, möjliggör för be-
rättare att kategorisera sig i kontrast till mobbarna. Kategorianvändningen 
möjliggör även ett synliggörande av hur de positionerar sig till mobbarka-
raktären, till tolkningsrepertoaren av mobbning, till det berättade och till 
mig som forskare.  

Det handlar också om en användning av mobbningsrepertoaren; Erik 
och Elsa utgår ifrån att skulden och orsaken till mobbningen står att finna 
hos den mobbades personliga egenskaper. Det finns även exempel på mot-
satsen, det vill säga berättare som använder olika kategorier och positione-
rar sig mot mobbningsrepertoaren. Det är kategorier som handlingskraftig 
och forskarkategorin konfliktlösare som går emot repertoaren av ett of-
ferskap, där den mobbade ses som svag och passiv.  

Användningen av kategorier som moralisk arbetstagare, handlingskraf-
tig och konfliktlösare handlar både om en positionering gentemot kolle-
gorna och mig som forskare. En sådan kategorianvändning gör att berät-
                                                      
382 Mishler (1999:19). 
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tarna kan förmedla ett rättfärdigande av sina handlingar och nå en form av 
upprättelse i samtalet med mig. Att rättfärdiga sina handlingar är centralt 
för att vara övertygande i sitt berättande: att visa att man har försökt lösa 
vad som är fel och problematiskt på arbetsplatsen. Det är ett sätt att i sin 
narrativa framställning visa hur aktiv man har varit, men även att man har 
ryggen fri, eftersom viljan att ställa allt till rätta finns. Det behövs även ett 
rättfärdigande i berättandet om själva brytpunkten från mobbningen. Det 
märks i den skriftliga berättelsen av en kämpe, där berättaren inte kan ge 
upp, förrän det goda har segrat. Berättaren har inget, enligt berättelsen, 
som kan rättfärdiga en brytning från den pågående mobbningen. Det finns 
en avsaknad av ett sådant rättfärdigande. Till skillnad från exempelvis 
Elsas muntliga berättelsesekvens, där hon beskriver hur hon har konfronte-
rat mobbaren och försökt lösa situationen genom samtal. Samtal som för 
Elsas del inte har lett till någonting, förutom ett eget rättfärdigande av 
brytpunkten genom yttrandena till mobbaren: ”nej nu skiter jag i det här!”, 
”nu går jag och så kan du sitta här” och ”jag ställer aldrig upp på ett sam-
tal mer”. Ett rättfärdigande av brytpunkten i berättandet är viktigt för att 
berättaren inte ska framställas som misslyckad i narrativet. Berättarna har 
varit mobbade, men de är inte misslyckade, vilket är viktigt att tydliggöra. 

Rekryterandet av en tredje part i berättandet har identifierats som en 
viktig retorisk resurs. Olika personer rekryteras från det sociala nätverket 
genom att de kan legitimera och vittna om berättarens kompetens inom 
yrket, mobbningsintrigen, utsattheten och vilka livsavgörande konsekven-
ser mobbning inneburit. Det gäller att i sitt berättande använda sig av tro-
värdiga vittnen som passar in i sammanhanget av det berättade. Trovärdi-
ga vittnen som kan styrka berättarens version, att det faktiskt har hänt.  

Det jag har poängterat i kapitlet är hur svårgripbar själva mobbningsin-
trigen är. Det finns inget linjärt händelseförlopp i de muntliga berättelser-
na, beskrivna händelser och upplevelser kan tidsmässigt hoppa fram och 
tillbaka. Ett sådant hoppande skapar en diffus intrig, även om man som 
lyssnare förstår berättarnas livssituation och till viss del kan leva sig in i 
deras upplevelser. Ett sätt att betrakta denna diffushet som omsluter såväl 
intrigen som delar av olika mobbningssituationer i berättandet är att det 
kan återspegla ett berättargrepp inom mobbningsberättelser. Det är svårt 
att vid traumatiska upplevelser berätta och vittna om vad man faktiskt har 
varit med om, vilket bidrar till en vaghet genom att orden inte räcker till 
eller finns tillgängliga. Mobbningsberättelser kan relateras till det som 
Hydén och Brockmeier et al., kallar broken narratives. Broken narratives 
är ett öppet flytande begrepp vilket kan förstås som:”(…) damaged narra-
tives told by people who in one way or another have trouble telling their 
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stories, be it due to injury, disability, dementia, pain, greif, psychological 
or neurological trauma.”383

Å andra sidan behöver det inte enbart vara ett typiskt berättargrepp, 
utan det kan handla om att muntliga berättelser inte följer samma konven-
tioner som skriftliga berättelser. Det innebär att de muntliga berättelserna 
innehåller ett mer obearbetat berättande av händelser, men även att den 
narrativa framställningen involveras i samspelet med lyssnaren.

 

384 Nurmi-
nen, som har arbetat med både skriftliga och muntliga livsberättelser, me-
nar att den muntliga framställningen har sin tyngdpunkt i beskrivningen av 
olika episoder som inte alltid behöver vävas ihop med en sammanfattande 
intrig. Det är också svårt att identifiera en sammanfattande intrig just för 
att forskaren under intervjun både kan bidra till och splittra framställning-
en, vilket kan ge svårigheter för berättaren att återge sina erfarenheter med 
en genomgående intrig. Det är minnet, som har en avgörande betydelse i 
berättarögonblicket, där händelser och upplevelser kopplas samman med 
associationer till vad som uppkommer under intervjun.385

Tidsanvändning i berättandet är ytterligare ett verktyg som nyttjas för 
att skapa en övertygande berättelse och för att förstärka berättares katego-
ritillhörigheter. Det handlar om hur berättaren relaterar och använder tid 
som en resurs, vilken skapas i interaktion tillsammans med lyssnaren. Det 
jag har visat i mina empiriska exempel är hur tidsanvändning är ett möjligt 
vägval för retorisk övertygelse, men om det blir så är inte säkert. Berättar-
na återger av datum och år anspelar på fakta och visar på hur viktiga hän-
delser kopplas till dessa tidsangivelser. Det är också händelser som för-
stärks genom användandet av en detaljrikedom, vilket gör det enklare att 
inta berättarens perspektiv, då det åstadkommer en känsla av autenticitet. 
Likaså är vagheten och diffusheten något som i berättandet kan skapa en 
autenticitet, då det vittnar om hur berättare faktiskt har varit med om 

 Mitt sökande 
efter ett tidsperspektiv i intervjuerna kan istället ha givit berättarna olika 
associationer till att använda tid på olika sätt i sina identitetsarbeten.  

                                                      
383 Hydén, Lars-Christer & Brockmeier, Jens. (2008). “Introduction: From the 
Retold to the Performed Story.” In Hydén, Lars-Christer & Brockmeier, Jens. 
(Red). Health, Illness and Culture. Broken Narratives. New York. London: Rout-
ledge, s. 10.  
384 Hydén, Lars-Christer. (1997) ”De otaliga berättelserna.” I Hydén, Lars-Christer 
& Hydén, Margareta. Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicins-
ka perspektiv. Stockholm: Liber, s. 25. 
385 Nurminen, Eija. (1992). ”En jämförelse mellan skriftliga och muntliga livshisto-
rier.” I Tigerstedt, Christoffer., Roos, J.P & Vilkko, Anni. (Red). Självbiografi, 
kultur och liv, s. 221-240. Stockholm: Symposion. 
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trauma och smärtsamma händelser.386

Hur händelseförloppet i berättelsetermer av det goda mot det onda och 
hur det kan relateras till vad som kan sägas och karakterisera mobbnings-
berättelsen och dess intrig, får vi fortsättningsvis se i följande kapitel. 

 Tempusanvändning genom att skifta 
mellan då- och nutid, ger också berättaren möjlighet att konstruera sig som 
mobbad, sjukskriven eller andra kategoritillhörigheter. 

                                                      
386 Andrews (2010); Potter (1996:118). 





 HELENA BLOMBERG Mobbning, intriger, offerskap I 157 
 

KAPITEL VI.  

6. Mobbad? Jag? 
I föreliggande kapitel diskuteras nya inslag av narrativa resurser som ska-
pas i berättarnas framställningar. Dessa nya inslag handlar om hur berät-
tarna har upptäckt eller insett att de är mobbade. Den första empiriska 
varianten som presenteras är mobbning som smygande. Därefter diskuteras 
ett annat inslag då berättarna talar om mobbning som osannolikt och obe-
skrivbart, vilket även karakteriserar ett sökande efter att försöka förstå vad 
de har varit med om. Berättares sökande efter att förstå sin situation disku-
teras även i avsnittet om när berättarens obegripliga verklighet blir verklig 
– att befinna sig i mobbningsintrigen. Sist i kapitlet diskuteras brytpunkten, 
hur de berättar om uppbrottet från arbetsplatsen och därmed ett slut på 
mobbandet. De retoriska resurser som studeras i berättandet är: tidsan-
vändning, mobbningens tolkningsrepertoar, citeringar, självciteringar, själv-
kategoriseringar, kategoriberättigande och pronomenanvändande. Det är 
resurser som en berättare kan stödja sig på och använda för att förstärka 
sin dramatisering av det ofattbara, sin utsatthet och sina självinsikter.  

Mobbning som smygande 
Det finns empiriska variationer i beskrivningarna av upptäckten av att 
befinna sig i en mobbningsprocess, en av dem är mobbning som smygande. 
Det är erfarenheten av många små händelser som illustrerar att mobbning-
en upplevs smyga sig fram och insikten i att vara utsatt sker gradvis. Mot-
satsen till det smygande är det plötsliga. Det är dock ingen som talar om 
att mobbning sker plötsligt. Däremot talar man om att det är ofattbart, när 
man väl har insett att man är drabbad, och insikten kan komma plötsligt. 
Det innebär att man måste förhålla sig till tidsaspekten, det vill säga att 
mobbning sker i en process, i formulerandet och organiserandet av sin be-
rättelse. I texten nedan möter vi tre berättare som beskriver ”det smygan-
de” på olika sätt.  

Ulla berättar, (femtio minuter in i samtalet) om sin ryggvärk och hur 
hon i sin smärta inte såg någon koppling mellan ryggvärken och mobb-
ningen från en kollega. Hon forsätter med: 

1.Och jag kopplade inte det här och sedan så småningom 
2.i alla fall och hon hälsade ju alltså inte. Hon, 
3.första gången men det tänkte man ju inte så mycket 
4.på, men så blir det nästa gång och nästa gång, och 
5.nästa och nästa. Och när man går och kan komma så 
6.här och möta henne ¤så tittar hon runt så här [visar 
7.med huvudet] XXX man existerar inte man finns inte. 
8.H: Vad läskigt. 
9.L: Ja, gud 
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10.IP: … Så då var jag, då började jag se ett system i 
11.det här. Och jag pratade med min chef om det här 
12.och tyckte att det här, hon kommer ju inte på 
13.arbetsplatsmöten, hon infinner sig ju inte hon 
14.kommer ju inte. Hon möter ju inte. Och vi  
15.delar arbetsrum och det är ju så att jag upplever 
16.ett sådant obehag till slut så kan inte ens vara i 
17.det där arbetsrummet. 
18.H: Nej 
19.IP: Utan jag uppsöker ju lediga rum som jag hittar, 
20.skrymslen och vrår och sitter och jobbar i på 
21.skolan.  
22.L: Ja 
23.IP: Och det händer ingenting. Och min chef gör 
24.ingenting. Och så pratar jag med några andra chefer 
25.men han gjorde ingenting utan hänvisar tillbaka och 
26.säger ”att det är första chefen som ska ordna med 
27.det här”. 

I sin framställning bygger Ulla upp en beskrivning av hur mobbningen 
kommer smygande. Detta görs genom att ta ett avstamp i den första ute-
blivna hälsningen från kollegan. Första gången det sker är det inget hon 
direkt reflekterar över. Det är ett viktigt avstamp i berättandet, för merpar-
ten av oss har troligtvis varit med om att en kollega inte har hälsat. Det 
som är skillnaden i Ullas framställning är att hon upptäcker hur dessa ute-
blivna hälsningar är något som upprepar sig (rad 4-5). I intervjusituationen 
responderar vi med relativt starka uttryck för att bekräfta innehållet som 
förmedlas. Hon förstärker också innehållet med en huvudgest för att här-
ma hur kollegan vänder bort blicken. Hon följer upp sitt berättande och 
kan kategorisera sig som insiktsfull genom att hon började se ett system i 
det här. Det blir möjligt för henne att tala om ett system, utifrån att hon 
har urskiljt kollegans ignorerande vid flera tillfällen. Det är grader av hand-
lingar som tillsammans skapar mobbning. Här ser vi ett exempel på hur en 
berättare i sin kategorisering av sig själv som mobbad stödjer sig på den 
vetenskapliga framställningen och repertoaren, då hon i sin beskrivning vä-
ver in gradfrågan från det tillfälliga till det systematiska.387

I sitt identitetsarbete förmedlar Ulla en presentation av sig själv som 
mobbad och osynlig genom beskrivningen av att bli ignorerad och därmed 
bli förnekad sin existens, genom att kollegan inte hälsar på henne. Berät-
tandet om dessa upprepade uteblivna hälsningar och hur hon gradvis inser 
att det faktiskt är något systematiskt, handlar om hur mobbningen smyger 
sig på. Det innebär ett narrativ där Ulla indirekt relaterar till att det förfly-
ter en viss tid, innan hon successivt inser systematiken i kollegans hand-
lingar. 

 

                                                      
387 Leymann (1996:166). 
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Hon beskriver sig som mobbad, genom att kollegans agerande skapar ett 
obehag hos henne, vilket gör att hon inte kan vistas i samma arbetsrum 
som kollegan, mobbaren. I berättandet om hur hon uppsöker andra lediga 
rum, skrymslen och vrår för att kunna jobba på sin arbetsplats, kategorise-
rar hon sig som en flykting. Att behöva fly obehaget förstärker hennes be-
skrivning av obehaget och konstruktionen av sig själv som mobbad, samti-
digt som hon kategoriserar sig som en god arbetstagare genom samma 
yttranden: att hitta andra fysiska platser för att bedriva sitt arbete. Här kan 
ett berättargrepp för att bygga upp ett narrativ om sig själv som den goda, 
identifieras. Att utgå ifrån en yrkeskategori som ambitiös och kompentent 
är, som diskuterats i föregående kapitel, ett viktigt grepp för att dels visa 
sig som den goda och dels för att ha möjlighet att konstruera sig som motar-
betad, ignorerad och mobbad.  

Trots att Ulla påtalar problematiken för sin chef blir det ingen föränd-
ring i Ullas arbetssituation. Hon går enligt berättelsen vidare till nästa chef 
som hon citerar: ”att det är första chefen som ska ordna med det här”. 
Citeringen bidrar till att skapa en dramaturgi388

I en annan sekvens, tidigare i vårt samtal, talar Ulla om en manlig kolle-
ga som chefen har behandlat illa och sagt upp från arbetsplatsen. Hon 
berättar följande: 

 av rundgång i mobbnings-
problematiken, i hennes berättelse, att ingen vill kännas vid någon mobb-
ning. Cheferna i berättelsen framstår som arroganta och viljelösa vilket gör 
att Ulla, i relation till dessa, kan ses som maktlös. Att inte bli tagen på 
allvar och få gehör för sin sak, utan själv betraktas som ett problem, utgör 
också en del av schablonberättelsen. Det innebär att hon i sin narrativa 
framställning både stödjer sig på och legitimerar ett sådant innehåll i mobb-
ningsrepertoaren. Den forskarkategori som är den motsatta till maktlös, 
och kan tillskrivas Ulla, är konfliktlösare då hon förmedlar en vilja att lösa 
problematiken. Det är utifrån en sådan kategoritillhörighet hon också kan 
skapa ett motstånd till repertoaren. Det innebär att hon i sin berättelse 
balanserar två sidor av intrigen, den ena i relation till karaktären att vara 
maktlös och den andra utifrån viljan att lösa problem, vilket ger en annan 
sida av att vara konfliktlösare. I den här sekvensen har Ulla beskrivit hur 
hon sakta upptäckte och insåg vad som pågick. 

1.IP: Och det kan jag säga, då det var min, det var 
2.väckarklockan och jag tänker att man fungerar kanske 
3.så här att man kan ta ganska mycket skit själv för 
4.egen del va´, men när man ser någon annan. Då vaknar 
5.man till va´, så att 
6.L: Då ser man på det utifrån. 

                                                      
388 Mishler (1999:88-89). 
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7.IP: Ja, jag blev så illa berörd utav det här alltså 
8.och for så illa utav det sätt han blev hanterad på. 
9.Så att efter det sedan kan jag säga att så har jag 
10.sett och faktiskt läst av för vad det är. Det har 
11.jag gjort. 
12.H: När började du inse att du var utsatt för 
13.mobbning? 
14.IP: Ja, det insåg jag fortfarande inte då. Jag såg 
15.ju dom här fula grejerna som hon hade gjort, det 
16.såg jag ju, men jag räknade inte det då som 
17.mobbning. Utan det som sedan händer, det är att då 
18.kommer vi på… vi är framme nu på… 99… nej vänta 
19.ska du se…… 99, nej vi måste ju vara framme på 2000 
20.¤ja, det är det ju. ……Och i augusti 2000 då, då… så 
21.kommer det en ny kollega då…… som då ska ersätta 
22.den här som inte fick vara kvar. Och den här 
23.damen

Ulla framställer sig som stryktålig genom yttrandena att man kan ta ganska 
mycket skit själv för egen del va´, vilket är en inledning till beskrivningen 
av hennes insikt om mobbning och del av hennes fortsatta självkategorise-
ring. Det är en insikt som beskrivs i yttranden som, en väckarklocka samt 
men när man ser någon annan. Då vaknar man till va´. Samtidigt som Ulla 
förmedlar hur hon når en insikt, så kategoriserar hon sig som empatisk och 
medkännande, i sin positionering gentemot oss. Det är kategoriseringar, av 
sig själv, vilka går igen i yttrandet jag blev så illa berörd utav det här alltså 
och for så illa utav det sätt han blev hanterad på (rad 7-8).  

…… Det här är, det här också, det är otäckt 
24.alltså. 

Pronomenvalet, att använda man, istället för jag, i merparten av en be-
skrivning, förmedlar en allmängiltig föreställning, eller en generalisering 
av, att det är först när vi ser andras situation, som vi kan se och förstå vår 
egen.389 Det är en allmängiltig föreställning som min kollega också bekräf-
tar i samtalet; en betraktelse utifrån gör att man ser saker och ting klarare. 
Ulla kategoriserar sig, efter detta uppvaknande, som lyhörd och uppmärk-
sam på vad som sker omkring henne (rad 9-10): så har jag sett och faktiskt 
läst av för vad det är. På sätt och vis uttrycker hon också ett medlemskap i 
form av att vara ett vittne, parallellt med att hon rekryterar en manlig kol-
lega som ett annat trovärdigt vittne, vilket passar in i hennes tidigare berät-
tande om insikten.390 I identifierandet av hur berättare använder medlem-
skapskategorier, blir det möjligt att urskilja hur Ulla, förutom att orientera 
sin berättelse utifrån ett medlemskap som mobbad, även talar utifrån ett 
medlemskap som vittne.391

                                                      
389 Öhman (2007:127-130); Linell & Norén (2005:115, 122). 

 Jag följer upp med en frågeställning som hand-

390 Potter (1996:165-166). 
391 Hester & Eglin (1997:3-5). 
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lar om när insikten blev ett fullbordat faktum (rad 12). Ulla responderar 
och förhåller sig då till en tidslinje i form av årtal, talar om sig själv i dåtid 
och att hon såg chefens fula grejer, men räknade inte det då som mobb-
ning. Hon använder två tidsjag i berättandet, en omedveten, och en som 
har kommit till insikt om att det handlar om mobbning. Det innebär att 
hon kontrasterar dessa två tidsjag, hur jag var då och hur jag är nu, för att 
konstruera sig som mobbad.392

Även hos två andra berättare framhålls hur de själva gradvis och på oli-
ka sätt, har insett vad deras erfarenheter handlat om. I deras berättande 
förstärks en sådan självinsikt genom att de rekryterar andra personer, men 
även med hjälp av den egna kroppen. I början av mitt samtal med Elsa, då 
jag undrar om hon använder ordet mobbning, berättar hon följande: 

 Det är också en självkategorisering som 
handlar om, att nu vet hon bättre, till skillnad från tidigare. Kombinatio-
nen av Ullas resonerande utifrån årtal och användandet av två olika tidsjag 
är inte enbart retoriskt övertygande, utan relaterar även till mobbning som 
process. Således kan här identifieras hur hon använder mobbningsrepertoa-
ren som en resurs, när hon förmedlar sin självpresentation, i nutid. Det 
som avslutar denna sekvens (rad 22-24) är hur hon ställer sig utanför be-
rättelsen och värderar vad som skedde därefter, genom yttrandet: den här 
damen, det här också, det är otäckt alltså. En annan läsning av yttrandet är 
att hon inleder nästa berättelsesekvens med dess poäng. I dessa empiriska 
nedslag i berättelsen är det Ulla själv som gradvis upptäcker det systema-
tiska i kollegans och chefens handlingar och hur det smyger sig på. Längre 
fram i hennes berättelse rekryterar hon en tidigare kollega, som bekräftar 
hennes misstanke om mobbning. 

1.H: Det du har blivit utsatt för kallar du det för 
2.mobbning? 
3.IP: Ja, det gör jag. 
4.H: Mm 
5.IP: Det var… ja… jag kunde liksom inte riktigt 
6.förstå orsaken till det från början, men det blev ju 
7.det. Det blev ju mobbning.  
8.H: Mm 
9.IP: I och med att jag började ta åt mig av det och 
10.kände att jag mådde sämre och sämre av det så var 
11.det ju mobbning.  

Elsa utgår ifrån och relaterar till mobbningens tidsperiod och att hon in-
ledningsvis i processen inte kunde förstå, men att det blev mobbning. För 
att belägga eller förstärka sitt påstående, att det blev och var mobbning, 
använder hon den egna kroppen i olika yttranden: började ta åt mig, kände 
att jag mådde sämre och sämre. Att kategorisera sig som mobbad möjlig-

                                                      
392 Börjesson (kommande); Hydén (2008). 
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görs genom beskrivningen av mobbning som en process som eskalerar. Det 
är en förstärkning som relaterar till ett händelseförlopp i berättelsen, att 
det blir värre och värre, i en nedåtgående riktning. Hennes resonemang, 
kring varför det är mobbning, fortsätter efter cirka femton minuter in i 
samtalet. Strax före denna sekvens har Elsa talat om hur hon har konfron-
terat mobbaren, men även hur mobbaren kunde gå på henne, genom att 
fälla nedlåtande kommentarer till henne, när de vara ensamma tillsam-
mans. 

1.IP: Och det var ju, jag menar eftersom jag då sa 
2.ifrån och försökte säga att när hon sa så där och så 
3.att hon gjorde mig illa, att hon ändå inte ville 
4.ändra på det. 
5.H: Nej 
6.IP: Det är därför jag tycker att det är mobbning va´ 
7.för att hon inte alls ville försöka och säga, för 
8.det skulle ju jag ha gjort om jag hade gjort 
9.någon…ledsen och försöka säga att ”det var inte 
10.meningen” eller 
11.H: Ja, precis. Vi är ju inte mer än människor att 
12.man kanske säger något klumpigt någon gång eller så 
13.IP: Ja visst. Eller gör något… Om man får reda 
14.försöker man ju rätta till det. 
15.H: ja, jo precis. Men… jag tänkte på… när började 
16.du inse att du faktiskt var, att det var mobbning, 
17.kom du på det själv att det här måste vara 
18.mobbning? 
19.IP: Ja, det gjorde jag ju. När jag mådde sämre och 
20.sämre alltså och inte kunde sova och mådde dåligt, 
21.allmänt också. Ja,… hade ont i magen… ÄNNU värre än 
22.det jag brukar har varit (skratt i rösten) så har 
23.jag varit nervös, men när man känner att nu snart 
24.orkar jag inte längre.  
25.H: Nej 
26.IP: Nej…. Så att det… Det förstår jag ju att det 
27.var. Och jag tog ju hjälp liksom av andra då och 
28.berättade att jag hade, hur det var och vad hon 
29.gjorde. 

Berättelsesekvensen inleds med hennes självkategorisering av att vara hand-
lingskraftig, genom beskrivningen av att hon sa ifrån till mobbaren och 
tala om hur mobbaren gjorde henne illa. Men mobbaren ändrar inte på sig. 
Berättandet av en händelseutveckling som består av att upplysa mobbaren 
som trots detta inte slutar, är Elsas sätt att rättfärdiga sin definition av 
mobbning. Hon markerar detta tydligt med orden: därför tycker jag att det 
är mobbning (rad 6). Hon fortsätter rättfärdigandet genom att kategorisera 
sig i kontrast till mobbaren som inte vill gå henne till mötes. Det är en 
kontrastering som även uttrycks i ord och resonemang, i form av: det skul-
le ju jag ha gjort om jag hade gjort någon ledsen och försöka säga att ”det 
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var inte meningen” (rad 8-10). De självkategoriseringar Elsa gör i och med 
dessa yttranden är att vara moralisk och empatisk. Dessa kategoriseringar 
bekräftar jag i samtalet med ett instämmande och ett igenkännande av: vi 
är ju inte mer än människor att man kanske säger något klumpigt någon 
gång (rad 11-12). Elsa följer upp med mitt yttrande och vårt gemensamma 
ordval, att diskutera utifrån pronomenet man, och avsaknaden av ett ak-
törskap, hänför sig till en allmängiltig föreställning om hur man moraliskt 
bör hantera en sådan situation.393 Händelseförloppet i Elsas berättelse här 
handlar om hur kollegans handlingar upprepas. Det kan också diskuteras 
som en gradfråga, när övergår det tillfälliga och normala till något regel-
bundet oetiskt och kränkande?394

Vidare i samtalet söker jag efter om Elsa kan precisera när hon insåg att 
det var mobbning. Hon responderar med hur hon gjorde upptäckten ut-
ifrån hur kroppen reagerade med att successivt brytas ned, tills hon inte 
orkade mer (rad 23). Här sker återigen en förstärkning i kategoriseringen 
som utsatt för mobbning, med hjälp av hur den egna kroppen säger ifrån. 
Det är ett övertygande inslag; hur kroppen reagerar kan ingen förväntas 
kunna ifrågasätta. Samtidigt går det att identifiera hur Elsa stödjer sig mot 
och använder en narrativ resurs av hur mobbning är en hälsofara. Enligt 
berättelsen förstår hon att hon är mobbad, innan hon tar hjälp av andra, 
som sedan bekräftar hennes situation. Hon framställer sig i det avseendet 
som en person med god självinsikt och omgiven av vänner.  

 Det jag och Elsa utgår ifrån i vår diskus-
sion är just det tillfälliga, att någon gång uttrycka sig olämpligt, men att då 
ansvara för sin handling. Såväl Elsa som jag är moraliserande i denna del 
av samtalet. 

Upptakten i Eriks berättelse har även den inletts med min fråga, om han 
använder ordet mobbning. 

1.L: Jag skulle vilja börja att fråga dig om, om du 
2.kallar det för mobbning som du har blivit utsatt 
3.för? 
4.IP: Ja, ja inte när jag vart utsatt för det. Nej, 
5.utan desto mer jag tänker på det och läser om. Man 
6.läser ju om liknande så här, då benämner dom det för 
7.mobbning. Jag är väl mer kränkt kanske än… 
8.L: Ja, ja. Känns det som en bättre… 
9.IP: Ja, det är möjligt, det är nästan att det känns 
10.skönt att man har fått ett ord på det man har 
11.känt. 

Eriks svar vittnar om flera saker. Det ena är hur han beskriver sig som 
omedveten, när han blev utsatt för det. Han undviker själva ordet mobb-

                                                      
393 Öhman (2007:127-130); Potter (1996:151). 
394 AFS 1993: 17, s. 6. 
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ning, genom att tala om det i yttrandet. Eriks gradvisa insikt om mobbning 
sker först ”nu”, vilket han uttrycker i presensform: desto mer jag tänker 
och läser om. Själva ordet mobbning uteblir i meningen och han går vidare 
med ett ändrat pronomenval: Man läser ju om liknande så här, då benäm-
ner dom det för mobbning. Det är en definition av mobbning som andra 
gör i texter, något en läsare eventuellt kan känna igen sig i. Erik identifie-
rar sig med texter om mobbning, vilket i sig kan ses som ett inslag av sam-
produktion om mobbning. Men det centrala är att han i berättandet tar 
stöd av andra personer med liknande erfarenheter, hur de kallar ”det” för 
mobbning. Han tar avstamp i dessa texter för att kategorisera sig som 
kränkt, även om han inledningsvis säger att han använder ordet mobbning. 
Min kollega följer upp hans självkategorisering av att vara kränkt, och om 
han tycker att det är en bättre definition. Erik är i sitt berättande öppen för 
att kategorisera sig både som kränkt och mobbad. En sådan öppenhet och 
vacklande mellan definitionerna kränkt och mobbad, kan vara ett uttryck 
för att båda orden förekommer i texter, men det kan även vara ett uttryck 
för en rådande diffushet kring mobbningsdefinitionen. 

I samtalet framförhandlas även att han är kategoriberättigad att vara 
mobbad.395 Det görs genom beskrivningen av att han tidigare inte insåg att 
det var mobbning, men nu, med ett facit i hand, kan han konstatera och 
definiera sin situation. Det som avslutar berättelsesekvensen är hur Erik 
kategoriserar sig som tillfreds med att ha nått en insikt, men framför allt, 
att han har fått ett ord för sina erfarenheter. Pronomenvalet av man i hans 
yttranden: det känns skönt att man har fått ett ord på det som det man har 
känt, kan relateras till en allmängiltig föreställning om att det är en lättnad 
eller att det känns bra att med ord definiera sina erfarenheter.396 Detta är 
en allmängiltig föreställning som kan ha sitt ursprung i ett terapeutiskt 
tänkande, vilket är en del av en psykologiseringsprocess i vår tids pratsam-
hälle.397

I det fortsatta samtalet med Erik frågar jag om han kan relatera början 
av mobbningen till någon speciell händelse.  

 

1.H: Ja, kan du urskilja någon specifik händelse när 
2.det började? 
3.IP: Nej, jag tror att det smög på liksom. 
4.H: Ja. 
5.¤IP: Min chef då han är en väldigt svag person  
6.(skratt: ni förstår vad jag menar) det är ju därför 
7.han är som han är och så här. Och då jag tror att  

                                                      
395 Potter (1996:133, 134, 137). 
396 Öhman (2007:127-130); Linell & Norén (2005:115, 122). 
397 Cameron (2000). 
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8.han uppfattar mig som mycket starkare och det var  
9.där problemet var i egentligen. (…) 

I min fråga använder jag inte ordet mobbning eller mobbningsprocess, utan 
bara ordet det. Indirekt utgår jag ifrån inslaget i repertoaren av mobbning 
som en process och som en faktisk verklighet. Jag söker att identifiera en 
slags ingång i processen utifrån hans berättande. En startpunkt om hur det 
hela började. Det är återigen en fråga som syftar till att söka gripa tag om 
intrigens helhet. I avsnittet om tid och intrig, i föregående kapitel, poängte-
ras att en ingång till intrigen är mycket svår att nå. Det handlar om alla 
små och/eller stora handlingar och händelser sammantaget, vilket berättar-
na i efterhand identifierar som mobbning, eftersom dessa skapar obehag 
och olust. En sådan strävan, efter en början, är inte enbart relaterat till en 
mobbningsprocess, det kan även relateras till andra berättelser som har 
processliknade inslag. I sjukdomsberättelsen finns därför en viss likhet, 
men där kan en logisk startpunkt utgöras av en början när berättaren får 
sin diagnos.398 I Hydéns studie om break-up narrativ är sökandet efter en 
början en utgångspunkt i hennes möten med misshandlade kvinnor.399

Det som är intressant att betona här är hur Erik i berättarsituationen 
använder mitt ordval av det och talar om hur det smög på, eftersom det 
inte går att ta ut en särskild händelse som startpunkt. Det är ett sätt att i 
samtalet tala om ett fenomen, som kommer utifrån, något som oberoende 
av berättaren sakta bara till slut finns i hans närvaro. Det gör att han för-
medlar och ställer sig som oskyldig till mobbningen i sin framställning. När 
vi båda använder ordet det relaterar vi till processen, vilket i sig kan vara 
ett uttryck för hur vi i samtalet når en ömsesidig förståelse eller uppnår ett 
samförstånd.

  

400

De empiriska nedslagen i Ullas, Elsas och Eriks berättelser, om den grad-
visa insikten om mobbning, visar hur mobbningen smyger sig på, men det 
uttrycks också tydligt i Eriks berättelse och kan ses som ett nytt inslag i 

 Därefter övergår han till att prata om mobbarens personli-
ga egenskaper som väldigt svag. Samtidigt tar han stöd av mobbarens upp-
fattning om honom som mycket starkare, för att kategorisera sig som 
stark, i relation till mobbaren. Dessa kategoriseringar Erik gör, landar i 
vad han vill förmedla till mig; vad som orsakade mobbningen. Eller med 
hans egna ord: det var där problemet var i egentligen. I sitt berättande 
legitimerar och stödjer han sig på den personlighetsrelaterade delen i reper-
toaren, där mobbaren kan betraktas som den skyldiga. 

                                                      
398 Hydén & Brockmeier (2008:4). 
399 Hydén (2008:154-155). 
400 Hutchby & Wooffitt (1998:41). 
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mobbningsrepertoaren. Mobbning som smygande är en narrativ resurs som 
skapas i deras berättelser.  

Det osannolika och obeskrivbara 
Inslaget i repertoaren av: mobbning kan drabba vem som helst skapar, som 
bekant, en bild av fenomenet som en fara som kan dyka upp när man minst 
anar. Mobbning beskrivs då som ett fenomen som drabbar en, i likhet med 
en olyckshändelse. Det är inget man själv styr över. Det är en sådan empi-
risk variant av beskrivningen av sin upptäckt av att vara mobbad, som 
diskuteras här, samt hur man som berättare söker efter ord för att uttrycka 
vad man har varit med om: det oväntade, det osannolika och det obeskriv-
bara. 

I Gretas berättelse tydliggör hon inledningsvis ett motstånd mot att iden-
tifiera sig som mobbad. Upptakten i hennes berättande, utifrån en fråge-
ställning om hon använder ordet mobbning för sina erfarenheter, leder hon 
oss in på sina självkategoriseringar i relation till kategorin mobbad. 

1.L: Det här som du har blivit utsatt för kallar du 
2.det för mobbning? 
3.IP: Ja, det gör jag. 
4.L. Du använder det ordet? 
5.IP: Mm. Det gör jag. Först det tog lång tid för mig 
6.att… Jag ville inte riktigt tro att det var så. Men 
7.det blev väldigt tydligt när jag då kom till… En 
8.psykiatriker och vars, hon hade kopplat en 
9.samtalsterapeut till sig som då var med på våra. Och 
10.då… hörde dom, då sa hon det att det är så tydligt 
11.för man, om man vill, jag tror inte att man riktigt 
12.vill se det först. Ändå försöker jag, tycker jag 
13.och tror att jag är en människa som analyserar och 
14.så där. Jag gör sådant i mitt arbete att jag bara 
15.reflekterar, vad som har varit bra och vad som 
16.varit dåligt. Vad jag har för del i det. Men det 
17.här var oförutsägbart. 

Det som står på spel, i vårt samtal, är att fastslå en faktisk verklighet som 
vi kan förhålla oss till. Det innebär ett förhandlande om att våga påstå att 
man är mobbad. Det är en förhandling som återigen omfattas av en grad-
fråga, när tillfälliga och normala handlingar av konflikter övergår till att 
vara något systematiskt. I sin framställning tar Greta stöd av professionella 
för att befästa denna kategoritillhörighet, istället för att bygga upp ett nar-
rativ om hur mobbningshandlingarna är något som sker successivt och 
eskalerar. 

I uppbyggandet av hur de professionella kommer in på ett adekvat sätt i 
berättelsen använder Greta kategoritillhörigheter som reflexiv och analyse-
rande (rad 13-15), att hon trots dessa egenskaper inte kan se och förstå vad 
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som gör att hon mår dåligt på jobbet. Det är först när hon möter profes-
sionella, i samtal, som Greta blir varse att det handlar om mobbning. Det 
är alltså andra som gör definitionen åt henne. I berättelsen tar hon således 
stöd av dessa professionella i sitt identitetsarbete med att vara mobbad. 
Men hon berättar att det tog lång tid att förlika sig med idén om att vara 
mobbad (rad 5-6). Yttrandet i rad 6, att Greta inte riktigt vill tro att det 
var så, indikerar att det är en version av verkligheten i berättandet som hon 
gör motstånd mot. Det kan vara ett motstånd gällande hur hon uppfattar 
och kategoriserar sig själv, då kategorierna reflexiv och analyserande knap-
past är något som direkt förknippas med kategorin mobbad, inom tolk-
ningsrepertoaren. Kategorier som reflexiv och analyserande innebär en be-
rättelse om ett aktivt agerande. Kategorin mobbad innebär snarare ett pas-
sivt agerande. Greta tar i sitt berättande avstånd ifrån inslaget i repertoa-
ren, där man talar om mobbade som passiva och svaga offer. Det är ett 
avstånd för att i sitt identitetsarbete ha möjlighet att kategorisera sig som 
just reflexiv och analyserande, men också för att kunna förmedla att hon 
fjärmar sig från ett sådant inslag i repertoaren. Det handlar inte om att hon 
helt lämnar en schablonberättelse, istället sätter hon en mer personlig prä-
gel på sin berättelse. Det är en personlig prägel som till viss del utmanar 
generella föreställningar av vad som karakteriserar en mobbad person: ett 
offer med egenskaper som svaghet och passivitet. Samtidigt som det finns 
en närvaro av en välbekant berättarmall i skapandet av hennes egen berät-
telse, finns det således ett inslag som kan frångå eller utmana en sådan.401

Greta övergår sedan, från talet om eget motstånd, till att tala om detta 
motstånd som något mer generellt och allmängiltigt, när hon betonar att 
man inte riktigt vill se (rad 8). Det är just i valet av pronomenet man istäl-
let för jag, som indikerar något allmängiltigt och fastslår en ”verklighet där 
ute”, att det är så det känns.

 
Det Greta utmanar och förmedlar, är att hon inte vill inordna sig i ett of-
ferskap. 

402 Greta är i berättarögonblicket kategoribe-
rättigad att göra ett sådant uttalande då hon har varit där och upplevt det. 
Hon är med andra ord berättigad att föra ett sådant resonemang i och med 
att hon kategoriserar sig som mobbad. Det är ett framförhandlat kategori-
berättigande som sker i samtalet, vilket skapar en trovärdighet i hennes 
berättelse.403

I Gretas berättande förhåller hon sig till att mobbning är en process, ge-
nom att det förflyter en kortare eller längre tidsperiod innan en individ kan 

  

                                                      
401 Potter (1996:118, 170-173); Bruner (2001:28-31). 
402 Öhman (2007:127-130); Potter (1996:151). 
403 Potter (1996:133, 134, 137). 
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kategorisera sig som mobbad. Motståndet, i början, till att kategorisera sig 
som mobbad kan, som vi var inne på tidigare, handla om vilka narrativa 
resurser som finns att tillgå kring kategorin mobbad i tolkningsrepertoa-
ren. Kategorin mobbad är också nära förknippad med känslor som skuld 
och skam, och känslan av att socialt inte duga i det sammanhang man 
befinner sig i. Berättelsepoängen, att det var oförutsägbart, som avslutar 
Gretas sekvens, förstärker hennes motstånd till kategorin. Hon förmedlar 
ett motstånd genom användandet av en narrativ resurs i repertoaren: att 
mobbning är något människor råkar ut för. Med andra ord, hon såg inte 
hur mobbningen nalkades och när hon väl drabbades hade hon svårt att 
inse vad hon varit med om. Det oförutsägbara skapar oskyldiga offer. 
Gärningsmannen finns förstås på andra sidan, men offerskapet görs tro-
värdigt när förloppet inte går att känna igen och förutses. 

Detta kan också relateras till hur metaforiska uttryck kan bidra till att 
tona ned vissa och betona andra versioner, vilket diskuterats i tidigare, i 
exempel om hur flyktingar omänskliggörs när de beskrivs i termer av na-
turkatastrof.404 Det som möjligtvis tonas ned i Gretas berättelse, genom 
oförutsägbart som en poäng, är att inte bli betraktad som ett problem på 
arbetsplatsen. Det finns utifrån mobbningsrepertoaren idéer om att den 
mobbade själv har dragit på sig andras frustration och aggression, vilket är 
en tes som en del mobbningsforskare driver.405

Greta är ett oskyldigt offer och de professionella i hennes berättelse ges 
företräde att tolka hennes upplevelser och därmed den offerproblematik 
som hon hamnar i. Nilsson beskriver hur en tilltagande professionalisering 
av terapeuter som anser sig kunna bistå brottsoffer, framställer sig själva 
som bättre vetande av ”offerskapets sanna innebörder”. Nilson menar att 
professionella, genom att betona vikten av specialisthjälp för utsatta män-
niskor, tar sig rätten till offerproblematiken med legitimerande begrepp 
som: coping och bearbetning.

 

406 Visserligen tillför en professionalisering 
positiva aspekter för den drabbade, men samtidigt medför det negativa 
konsekvenser. Den drabbades upplevelser överensstämmer inte alltid med 
experters föreställningar om offerskapets innebörd, hur skuldkänslor kan 
förstärkas av experters kunskapsanspråk och inte minst: ”För enskilda per-
soner är det svårt att inte låta sig påverkas av experternas retorik om of-
ferskap och att odla en självbild fristående från denna.”407

                                                      
404 Leudar et al. (2008:187); Lakoff & Johnson (1980/2003:10). 

 

405 Se bland annat Niedl (1996); Coyne et al. (2000). 
406 Nilsson (2003: 114, 115, 128). 
407 Nilsson (2003:145). 
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Nilsson anser även att brottsoffer inte tillåts välja bort offerkategorin, 
även om hon eller han inte upplever de svårigheter ett offer bör uppleva.408

Texten fortsätter här med två andra berättelsesekvenser som är något 
mer dramatiska och ytterligare kan uttrycka det osannolika och obeskriv-
bara. De är dramatiska på så sätt att här används starkare ord och/eller 
jämförelser med händelser i privatlivet för att beskriva den mobbning som 
man utsatts för. Den första sekvensen är hämtad från Lindas berättelse, där 
jag i början av intervjun frågar om hon använder ordet mobbning. 

 
Det finns således allmänna föreställningar, eller rättare sagt förväntningar 
formulerade i professionella termer, om hur offer bör känna och agera. Det 
finns likheter mellan personer som har varit mobbade och de som har varit 
utsatta för brott, båda hamnar i ett offerskap vare sig de vill eller inte. 

1.H: Vi kan väl börja med, det du har blivit utsatt 
2.för kallar du det för mobbning? 
3.IP: Mm, jag har inte satt det ordet själv utan det 
4.har nog andra gjort i efterhand. 
5.H: Ja 
6.IP: Jag, jag hade nog inte sagt att jag var mobbad 
7.för att det tror jag (XXX) ¤ utan det är andra som 
8.har sagt det åt mig 
9.H: Ja, ja. Vad tänkte du från början annars, om vad 
10.du har varit med om? 
11.IP: E, … ja nu … jag kommer inte riktigt ihåg hur 
12.jag tänkte, för jag bara levde i det. 
13.H: Ja 
14.L: Mm 
15.IP: men i efterhand nu så kan jag ju se ¤ att jag 
16.liksom ^ 
17.H: Ja 

Linda markerar tydligt att jag har inte satt det ordet själv och tar fortsätt-
ningsvis i berättandet stöd av hur andra personer, i efterhand, har definie-
rat henne som mobbad. I samtalet söker jag efter vad hon själv tänkte 
kring sina upplevelser (rad 9-10). I hennes besvarande beskrivning skapar 
hon en kategorisering av sig själv som utsatt, genom att personifiera aktivi-
teter som förknippas med kategorin. Kategoribundna aktiviteter, som här 
förknippas med kategorin utsatt, är hur minnet sviker vid smärtsamma 
upplevelser, vilket Linda uppvisar genom yttrandet: kommer inte riktigt 
ihåg hur jag tänkte, för jag bara levde i det. I berättarsituationen får dessa 
kategoribundna aktiviteter betydelse för hur upplevelsen av mobbnings-
processen konstrueras i berättelsen. När Linda befinner sig i mobbnings-
processen, är hon upptagen av att bara leva i det. Det är inte förrän efteråt 
som hon inser att hon har varit mobbad, en insikt som andra personer ger 

                                                      
408 Nilsson (2003:115). 
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henne. Det innebär att det är särskilt relevant att använda externa vittnen 
när det handlar om upplevelser av det osannolika och det obeskrivbara, 
men även att i ett berättande använda ett tidsjag i nutid som kan vittna om 
det osannolika som man upplevde i dåtid. Vidare i samtalet med Linda ber 
jag henne att beskriva vad hon har upplevt, vilket är ett led i att driva be-
rättelsen framåt.  

1.H: Hur skulle du beskriva allt du har varit med om? 
2.IP: E, katastrof och trauma och … jag vet inte ¤ jag 
3.^ trauma, men det känns som jag har varit (skratt) 
4.med om trauma, ¤ att jag har inte kommit ur det än 
5.H: Nej 
6.IP ¤ och katastrof på något sätt vart jag än knyter 
7.^  
8.H: Var det någon specifik händelse som startade det 
9.hela mobbningen? 
10.IP: E, nej det tror jag inte utan det var … inte 
11.någon specifik händelse utan det har pågått i några 
12.år ¤ men att det har stegrats ^ 

Linda beskriver att hon är på väg ur ett trauma och i det avseendet tillskri-
ver jag henne en kategoritillhörighet av att vara en överlevare. De ordval 
hon använder, katastrof och trauma, associerar till en slags överlevnadsbe-
rättelse. Det är en betydligt mer kraftfull beskrivning av mobbning än vad 
som hittills har presenterats i avhandlingen. Linda saknar, i början av hen-
nes berättande, ord eller narrativa resurser för att driva berättelsen vidare. 
Mobbningserfarenheter tycks vara svåra att fånga och uttrycka i ord och 
inbegriper många olika känslor. Vagheten i Lindas berättelse skapar tro-
värdighet då hon vittnar om ett trauma i relation till sina erfarenheter.409

Något längre fram i samtalet med Linda tar jag upp tråden om skuldfrå-
gan och självanklagelser.  

 I 
sekvensen öppnar hon dock upp för en av sina känslor, skulden, genom 
yttrandet: katastrof på något sätt vart jag än knyter (rad 6). Det är en 
självkategorisering av att vara en vandrande katastrof, hur hon än gör. 
Därefter i samtalet söker jag, precis som i samtalet med Erik, efter en speci-
fik händelse som kan ha triggat igång mobbningen. Inte heller Linda urskil-
jer en specifik eller separat händelse, utan talar istället om och förhåller sig 
till mobbning som en pågående process som har eskalerat under flera år.  

1.H: Upplevde du att du anklagade dig själv någon gång 
2.för vad du blev utsatt för? 
3.IP: Ja, hela tiden. Skulden ligger hos mig. Alltså 
4.man försöker ju ändra sig precis hela tiden. Det är 
5.inte förrän nu som jag inser att det kanske inte, 
6.det går nog inte att, man kan nog aldrig om man en 
7.gång … är så rotad

                                                      
409 Potter (1996:118); Andrews (2007:127-150); Andrews (2010:148-166). 
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8.så hade jag ingen chans. Jag skulle ha gått mycket 
9.tidigare. … Man finner sig. 

Linda presenterar sig som den skyldiga, till mobbningen. Hon relaterar till 
och använder ett tidsuttryck som hela tiden, för att visa att hon ständigt 
bär med sig skulden. Tidsuttrycket, hela tiden, är även en resurs i en själv-
kategorisering, att ständigt försöka vara anpassningsbar på arbetsplatsen. I 
hennes berättande sker också en kategorisering av sig själv som insiktsfull, 
genom en kontrastering av två tidsjag: inte förrän nu som jag inser att och 
så hade jag ingen chans. Det är hennes jag, i nutid, som inser hur hennes 
jag, i dåtid, var chanslös mot en rotad arbetsgrupp. Självanklagelsen, jag 
skulle ha gått mycket tidigare, är ett uttryck för hur det ena tidsjaget gör 
upp med det andra i berättandet. För att rättfärdiga sin handling i dåtid, 
att hon stannade kvar på arbetsplatsen, innebär att hon i nutid uttrycker 
att: man finner sig. Sådana resonemang och uttryck jag skulle ha gått 
mycket tidigare och man finner sig, kan mycket väl passa in i andra berät-
telser om relationer i ett maktsamspel. Det är ett maktsamspel där den ena 
parten är underlägsen den andra.  

Berättelser av misshandlade kvinnor är ett exempel där sådana uttryck 
mycket väl skulle kunna förekomma. Hydén har i sin studie, med forsk-
ningsfokus på processen av att lämna ett våldsamt förhållande, intervjuat 
kvinnor som har varit utsatta för våld. En av de frågor som dessa kvinnor 
riktade till sig själva i sitt berättande var just: hur kunde jag stanna under 
så lång tid? Hydén identifierar att en sådan fråga blir möjlig att ställa sig 
när kvinnorna talar utifrån sin position i nutid och relaterar till hur det var 
i dåtid.410

Trots att Linda tar på sig skulden finns offerskapet närvarande. Offerka-
tegoriseringen skapas i hennes beskrivning av att ha varit med om ett 
trauma. Offerskapet etableras även i berättandet om relationerna till kolle-
gorna och maktspelet, i vilket hon var chanslös fast hon försökte anpassa 
sig. Att vara offer och känna skuld är inte en ovanlig kombination, det är 
en del av hur skuldfrågan förskjuts från den ena till den andra parten i talet 
om mobbning. I en del skildringar av brottsoffer skuldbeläggs offren då 
brottet relateras till offrets direkta eller indirekta agerande. Nilsson skriver:  

 I likhet med Hydéns studie är det centralt även i min studie att 
analysera hur berättarna använder tid för att visa hur de i nutid vill bli 
uppfattade.  

En anledning till att offer framstår som mer eller mindre (med)skyldiga till 
brott är att de gärna bedöms utifrån sin motståndsvilja. En person som 
kämpar emot eller som gör allt för att förhindra ett brott – utan att agera 
dumdristigt – belastas i mindre utsträckning än den som omedelbart resigne-

                                                      
410 Hydén (2005:175). 
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rar eller försöker smita undan. Graden av motstånd kan sägas avgöra gra-
den av skuld.411

Nilson menar, att ett sådant perspektiv kring skuld och motståndsvilja, 
innehåller spår av individualistiska och socialdarwinistiska föreställningar, 
då offerskap relateras till en allmän oförmåga hos den enskilde.

 

412

En annan kvinna, Maria, gör i sitt berättande jämförelser med andra 
upplevelser för att hitta rätt i sin beskrivning av mobbning. Strax innan 
berättelsesekvensen nedan har vi pratat om att hon använder ordet mobb-
ning och att mobbningen till en början inte var avsiktlig.  

  

1.L: jaa. Har du några ord som du kan sätta på det som 
2.du har varit med om, går det på något sätt att 
3.beskriva det  
4.IP: … jaa.. svårt … det var så hemskt så jag 
5.hoppas att ingen får uppleva det som jag var med om. 
6.Det är alltså min önskan att det inte skulle ske 
7.men det sker ju va´ men … neej. Hemskt fruktansvärt 
8.eh man kan säga så här att jag har mist båda mina 
9.föräldrar, jag har mist min dotters pappa och jag 
10.har mist mitt livs stora kärlek men det här var 
11.värre än det jag har varit med om. Det här var 
12.värre. Så jag vet inte vad jag ska sätta för ord. 
13.H: Traumatiskt 
14.IP: Ja traumatiskt livskris eller ja, jag tyckte 
15.inte jag var värd någonting på arbetsmarknaden… 
16.ofattbart, ofattbart kanske är ett bra ord. Ja jag 
17.tror det, ofattbart. Otänkbart

Maria kategoriserar sig som ödmjuk när hon önskar att ingen ska få upp-
leva något så hemskt (rad 4-5). I sitt berättande skapar hon samtidigt bil-
den av att mobbning är en reell fara, som existerar ute i verkligheten och 
kan drabba alla: att det inte skulle ske men det sker ju va´. Hon är också 
ett vittne till att mobbning förekommer. Hänvisningen till mobbning som 
en reell fara kan relateras till inslaget där mobbning betraktas som ett 
samhällsproblem, som något som angår alla. 

, jaa.  

Maria går vidare i berättandet och jämför sin utsatthet som mobbad 
med smärtsamma händelser som hon har upplevt privat. Hon kategoriserar 
sig som en multidrabbad person som har förlorat flera nära anhöriga, men 
att vara utsatt för mobbning är, som hon betonar, värre. Att i sitt berät-
tande tala om dödsfall och kärleksförlust i relation till mobbningen, gör att 
hennes utsatthet, som mobbad, uppfattas som ännu större. I hennes sökan-
de efter ord att sätta på denna utsatthet, är jag en tydlig medskapare då jag 
erbjuder henne ordet traumatiskt. Maria vägleds till traumatiskt och livs-

                                                      
411 Nilsson (2003:97). 
412 Nilsson (2003:97). 
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kris, för att övergå till en kategorisering av sig själv som värdelös på ar-
betsmarknaden (rad 14-15). Att vara värdelös, att inte duga i sociala sam-
manhang, kan som vi var inne på tidigare, skapa känslor som skuld och 
skam. Sådana känslor är inget Maria spinner vidare på här, istället är hon i 
berättandet upptagen med att hitta ett ord för att beskriva mobbningen. De 
ord hon bestämmer sig för är ofattbart och senare otänkbart. Det är ord 
som ligger i linje med repertoarens inslag av: mobbning är något som 
drabbar en när man minst anar det. Ordet otänkbart kan också relateras 
till att mobbning inte finns med i individers föreställningsvärld, om vad 
man kan tänkas råka ut för i livet.  

I de empiriska nedslagen hos Greta, Linda och Maria finns offerskapet 
närvarande. I Gretas berättelse återfinns ett motstånd till att kategoriseras 
som mobbad och därmed också kategoriseras som ett offer, när de profes-
sionella definierar hennes situation. I de två andra berättelserna blir offer-
skapet synliggjort på andra sätt. I Lindas beskrivning av att ha varit med 
om ett trauma, sin skuld och sin chanslöshet i relation till en stark arbets-
grupp, gör att offerskapet etableras i hennes berättelse. I Marias berättelse 
tydliggörs offerskapet dels genom yttrandena av det ofattbara och otänk-
bara att bli drabbad, dels i kategoriseringen av sig själv som en multidrab-
bad person. Orden ofattbart, otänkbart och oförutsägbart, det sistnämnda 
förekommer även i Gretas berättelse, talar om ett motstånd till offerskapet, 
i båda berättelserna. Det är ett motstånd som är förenligt med hur man 
plötsligt drabbas av något hemskt och ett påtvingat offerskapet. Offerska-
pet ingår i mobbningsrepertoaren, men mobbning som osannolikt skulle 
kunna utgöra ett ytterligare och liknande inslag. 

När berättarens obegripliga verklighet blir verklig - att befinna sig i  
mobbningsintrigen 
Nära förknippat med mobbning som osannolikt är den förvirring som två 
av berättarna visar i sina framställningar. De vittnar om en obegriplig verk-
lighet innan de får svar på vad som sker runt omkring dem. Först möter vi 
en muntlig berättelse av Annelie, sedan en skriftlig berättelse av Viveka. 

Annelie börjar sin berättelse direkt, utan att ge en introduktion till de 
händelser hon återger. Min ingång i vår interaktion med frågan om hon 
använder ordet mobbning, uteblir också. Hon startar rakt av och driver 
själv berättelsen framåt: 

1.IP: Eller håller jag på att bli sjuk

3.H: Mm 

 eller vad 
2.händer här för någonting? 

4.L: Mm 
5.IP: Eller är det sanning det här jag känner och det 
6.var då jag tog kontakt med min chef, så sa jag det 
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7.att ”jag mår inge bra. Jag måste få prata med dig om 
8.mina kollegor för en dera är det att jag håller på 
9.att bli sjuk eller att det är sanning det här som 
10.pågår bakom ryggen på mig. Och då sa jag det jag 
11.vill träffa er och prata med er hur jag känner mig. 
12.Och hur jag upplever det. Och så får vi liksom reda 
13.ut det här då.” Och då vart det ett möte och då på 
14.det mötet då var det alltså 2 kollegor och en chef 
15.som stod mot mig. Och då kände jag att nej

18.L: Mm 

, jag tar 
16.med mig någon. Så jag ringde min fackliga 
17.representant. Hon var även då arbetskollega. 

19.H: Mm 
20.IP: Så hon kom med och hon visste ingenting om det 
21.här mötet. Vad jag skulle, vad vi skulle diskutera 
22.utan jag sa bara att” du ska finnas med

28.L: ¤nej 

 och så får 
23.du bilda dig din egen uppfattning om det här”. Och 
24.sedan då… efter det mötet… så blev det ett möte 
25.till….Och sedan har hon skrivit ned hur det var, 
26.för det var något så fruktansvärt alltså så det går 
27.inte att beskriva dom här två mötena.  

29.IP: Där

Inledningsvis i berättandet framställer sig Annelie som förvirrad över sitt 
mentala tillstånd, huruvida hon är sjuk eller om det är något annat som 
sker. Detta ifrågasättande av sina egna känslor kan ses som en självcitering 
av sina egna innersta tankar

 dom var aggressiva och skrek emot mig och 
30.ville sätta dit mig och hotade mig, hytte näven åt 
31.mig och det har hon skrivit ned. 

413

Mitt i den här förvirringen som Annelie uppvisar i sin citering, tillskriver 
jag henne en kategori som handlingskraftig, då hon begär ett möte med 
chefen och kollegorna för att få svar. En annan forskarkategori jag tillskri-
ver Annelie är kategorin konfliktlösare, utifrån att hon i sin självcitering 
tydliggör: så får vi liksom reda ut det här då. Enligt berättelsen blir det ett 
möte, ett möte där chefen och två kollegor skulle komma att positionera 

, vilket skapar en övertygande dramatisk 
öppning. Denna dramatiska öppning i hennes berättande, gör att man som 
lyssnare dras in i hennes förvirring. Hon fortsätter med sina privata tankar: 
”är det sanning det här jag känner”. Det kan i sig ses som en introduktion i 
berättandet till varför hon begär ett möte med sin chef. I sin citering gäl-
lande vad hon säger till chefen, gör hon flera kategoriseringar av sig själv: 
en person som inte mår bra, en person som öppet ifrågasätter sina känslor 
av att kanske vara sjuk eller om hennes känsla är verklig och sann, att det 
pågår saker bakom henne rygg (rad 6-13). Hon förmedlar återigen en ka-
tegoritillhörighet av att vara förvirrad, men även en kategoritillhörighet 
som sanningssökare: att vilja veta och få svar på vad som är sant.  

                                                      
413 Barnes & Moss (2007). 
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sig mot henne. Som berättare leder hon in oss på sina privata tankar om 
hur hon kände inför ett sådant möte: ”då kände jag att nej, jag tar med 
mig någon”. En kvinnlig kollega till Annelie som också är facklig represen-
tant, fungerar i berättelsen som ett oberoende vittne till mötet. Kollegan är 
ett oberoende vittne eftersom hon inte får någon förhandsinformation. 
Detta oberoende vittne fungerar även som ett rekryterat vittne till att hän-
delserna i mötet faktiskt har ägt rum. Det innebär att hon använder en 
tredje part i berättelsen, det vill säga ett – i berättelsen – passande vittne.414

Kollegan är ett vittne som har dokumenterat vad som händer på mötet 
och på mötet som följer därefter. Dessa möten skildrar Anneli som fruk-
tansvärda och obeskrivbara, för att sedan övergå till att beskriva innehållet 
i det fruktansvärda: dom var aggressiva, skrek emot mig, ville sätta dit mig, 
hytte med näven åt mig. Det är beskrivningen av hur kollegorna agerar 
under mötet som möjliggör att Annelie kan kategorisera sig som utsatt och 
mobbad, i sitt identitetsarbete. Det ger även en bild av intrigen i berättel-
sen; hur kollegorna, aggressiva och hotfulla, utgör de onda karaktärerna. 
Eller uttryckt annorlunda: framställningen av kollegorna ligger i linje med 
hur mobbare vanligtvis beskrivs inom mobbningsrepertoaren. Hon förstär-
ker också självkategoriseringarna, utsatt och mobbad, lite längre fram i 
berättandet, efter att vi har diskuterat att hon använder ordet mobbning 
för att beskriva sina erfarenheter. 

  

1.IP: Nej, ja hur man liksom. Och nej, jag vet då min 
2.kollega efter dom här mötena då som vi hade. Sa hon: 
3.”Å fy

5.H: Mm 

” sa hon, ”det är ju mobbning av högsta kvalité 
4.det här. Det är inte klokt.” sa hon.  

Annelies citering av kollegan, som medföljande vittne till mötena, bekräftar 
inte enbart hennes kategorisering som mobbad, utan skapar en dramaturgi 
och ger liv till hennes berättelse. Det skapar även en närhet till vad som 
utspelar sig efter de stormiga mötena och hur kollegan visar sin avsky för 
vad hon just bevittnat. Det behövs, i berättandet, en extern person som kan 
vittna om det osannolika och beskrivbara. 

Efter en och en halvtimme in i samtalet med Annelie berättar hon att 
hon började skriva när hennes arbetssituation kändes konstig och hon bör-
jade känna av tisslet och tasslet. Strax innan berättelsesekvensen nedan har 
vi talat om att hon betraktar sina nuvarande fysiska och psykiska symtom i 
kroppen som en följd av mobbning, till skillnad från hur aktiv och arbets-
för hon var innan mobbningen. 

1.IP: Men sedan då, det här sista halvåret, det kände 
2.jag liksom då. Det vart jättekonstigt, liksom man 

                                                      
414 Potter (1996: 165-166). 
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3.kände hur man börja höll på och, nästa tissla och 
4.tassla bakom ryggen på en. Det var jätteäckligt

Annelie stödjer sig i berättandet på mobbning som en process när hon an-
vänder uttrycket det här sista halvåret. Den tidsanvändningen, kopplat till 
hur hon kände, att det vart jättekonstigt, blir en förankring till en senare 
del av processen. I likhet med Ullas och Elsas berättelser är det inte förrän 
mobbningshandlingarna har pågått ett tag, som insikten sakta kommer. 
Det innebär att ett viktigt dramaturiskt inslag i berättelser om det osannoli-
ka i livet, är just att verkligheten är obegriplig innan den står alldeles klar 
för berättaren. I sekvensen här ovan legitimerar Annelie det jättekonstiga 
med sin känsla av hur kollegorna började hålla på och tissla och tassla 
bakom ryggen på henne. Från det jättekonstiga övergår hon till att tala om 
att det var jätteäckligt. Hon tar avstamp i sin känsla av det jätteäckliga, för 
att i berättelsen ha möjlighet att beskriva hur hon hanterade denna känsla: 
då gick jag ju in på mitt rum många gånger, på min expedition och var 
jätteledsen. Men då skrev jag, och jag skrev ju då precis hur jag kände att 
jag blev behandlad. Här möts tid och plats för händelsen i hennes berättel-
se.

. 
5.Och då gick jag ju in på mitt rum många gånger, på 
6.min expedition och var jätteledsen. Men då skrev 
7.jag, och jag skrev ju då precis hur jag kände att 
8.jag blev behandlad. Och det skickade ju jag till 
9.facket sedan och det är ju en lunta som är väl så 
10.här (IP visar med sina händer).  

415

I en skriftlig berättelse av Viveka finns det en likhet med Annelies berät-
telse när det gäller att skriva ned sina upplevelser och känslor under pro-
cessens gång. Viveka skriver: 

 Tiden uttrycks med ”sista halvåret” och ”många gånger”, under 
denna tid har hon en känsla av det jätteäckliga och platsen är hur hon 
använder sitt rum, sin expedition, för att skriva ned sina känslor om hur 
kollegorna behandlar henne. Samtidigt som hon kategoriserar sig som jät-
teledsen i beskrivningen, förmedlar hon även hur aktiv hon är i att försöka 
förstå vad som händer, genom att skriva och åter skriva. Det hon skriver 
använder hon, enligt berättelsen, som ett bevis till facket. Ordvalet en lunta 
för sina skrivelser och hur hon i samtalet gestikulerar med sina händer, 
indikerar att det handlar om många mobbningsincidenter. Det är ytterliga-
re ett sätt för Annelie att framställa sig som mobbad i samtalet. Det hand-
lar återigen om att mobbningskategorin är man endast kvalificerad till om 
det finns en upprepning och systematik i det man utsätts för. 

Men, jag började i ett tidigt skede att föra dagbok, logg- eller 
minnesbok. Det gjorde jag av den anledningen att det jag var 
med om var så absurt, och för mig så overkligt och verklig-

                                                      
415 Georgakopoulou (2003). 
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hetsfrämmande, så jag började sätta ord på händelserna för 
att förstå, att försöka begripa och som en form av dokumen-
tation, att händelserna faktiskt har ägt rum.416

I sin berättelse beskriver Viveka de händelser som hon har upplevt med ord 
som absurt, overkligt och verklighetsfrämmande. Det är ord som också 
ligger i linje med bidraget om mobbning som osannolikt. Hon skriver om 
sina erfarenheter, som ett led i att försöka förstå något förvirrande och för 
att kunna sätta ord på händelserna. Det handlar om en dokumentation för 
att göra det som inträffat verkligt. Det är hennes bevis på att det inte är 
inbillning. Det som är intressant, i Annelies och Vivekas berättelser, är 
deras aktiva strävan efter att vilja förstå en obegriplig verklighet med hjälp 
av att skriva ned vad som händer i olika situationer. Det tyder på att det är 
viktigt att få ord, narrativa resurser, för att begreppsliggöra upplevelser av 
verkligheten, eftersom berättandet är en del av hur vi skapar vår identi-
tet.

 

417 Det kan också ses som ett uttryck för hur invanda vi är i ett tera-
peutsikt tänkande och därmed också i behovet av att skriva och prata av 
oss.418

I Vivekas berättelse förkommer ett flertal beskrivningar om stormiga och 
uppslitande möten. Sådana möten beskrivs även i andra mobbningsberät-
telser i denna avhandling. Efter ett arbetsmöte skriver Viveka följande: 

 

Detta var ett offentligt erkännande av arbetsledningen, att jag 
var allmänt villebråd. (…) Detta gjorde att hädanefter skulle 
det visa sig, att det blev tillåtet att göra vad som helst mot 
mig, både öppet och i det fördolda. Jakten hade tagit ordent-
lig fart.  

Jag slutade att sova och äta, men blev stor konsument av al-
lehanda sminkprodukter. Det finns många burkar, tuber, stift 
och pennor, borstar, penslar och suddar, som kan trolla bort, 
gömma och förbättra den gråt som gråts under dagar och 
nätter, den sömn som inte sovits och den ångest som gräver 
bakom huden. Kilona rasade, och jag blev räddare och räd-
dare. Det fanns dagar då jag mest irrade omkring ute på 
gården, runt det hus där jag arbetade, ingen brydde sig eller 
frågade vart jag höll hus eller mådde. Jag mådde nu så då-
ligt, så att jag varken kunde eller vågade köra bil, min man 
fick sköta den saken. Men, det innebar att jag blev medbero-
ende för att kunna ta mig till och från arbetet. Jag mådde 

                                                      
416 Viveka heter egentligen något annat, citatet är hämtat från hennes långa skriftli-
ga berättelse som eventuellt är på väg att publiceras.  
417 Mishler (1999:19). 
418 Cameron (2000). 
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också så dåligt, att jag bad min man, ta mig till x-byn och 
sjukhuset. Jag sa: ”Jag känner att jag inte klarar av mig själv 
längre”. 

Spåret av en schablonberättelse blir tydlig i denna passage, då händelseför-
loppet handlar om hur ledningen utser Viveka till ett problem. Eller som 
hon själv uttrycker det: ett allmänt villebråd. I passagen beskriver hon en 
klar vändning, från det overkliga till det uppenbara. Det är således en vänd-
ning som kan ske först efter att verkligheten har varit obegriplig för henne, 
vilket också var fallet i Annelies berättelse. Det är utifrån narrativa resur-
ser, om det osannolika som övergår till en faktisk verklighet, som möjlig-
gör att berättare kan förmedla sina erfarenheter av det oväntade och det 
obegripliga.  

Istället för att tala om mobbning som process eller en intrig, vilket Vive-
ka förhåller sig till i berättandet, talar hon om en jakt som tar fart där det 
är tillåtet att göra vad som helst mot henne. Dessa är yttranden hon an-
vänder i sin kategorisering av sig själv som utsatt och mobbad. Därefter tar 
hennes berättande strukturen av ett händelseförlopp i en rakt nedåtgående 
riktning. Processen uttrycks med en beskrivning av hur hon kroppsligt 
bryts ned. Med andra ord så vittnar och talar hon om en hälsofara.  

Nedbrytningen börjar med att Viveka slutar att sova och äta. I syfte att 
dölja spåren av den gråt som gråts under dagar och nätter, den sömn som 
inte sovits, blir sminkprodukter lösningen. Tidsanvändningen av dagar och 
nätter dramatiserar hur påtagligt och ständigt närvarande processen är. Ett 
annat sätt att uttrycka och förstärka hur nedbrytningsprocessen eskalerar 
är genom beskrivningen: Kilona rasade, och jag blev räddare och räddare. 
Viveka uppvisar också en förvirring i därpå följande beskrivning: fanns 
dagar då jag mest irrade omkring ute på gården, runt det hus jag arbetade. 
Händelser av, eller aktiviteten av, att irra omkring, förankras i tid och plats 
i berättelsen.419

                                                      
419 Georgakopoulou (2003); Taylor & Wetherell (1999). 

 Det är en förankring som förstärker hennes kategorisering 
av att vara förvirrad. Platsen för irrandet, huset där hon arbetar, stärker 
också upp hennes kategorisering som ensam, eftersom nästa yttrande i 
relation till den beskrivningen är: ingen brydde sig eller frågade vart jag 
höll hus eller mådde. Vid denna punkt i händelseförloppet har nedbrytning 
tagit sig uttryck i att hon inte vågar eller kan köra bil, det vill säga hon 
uppvisar en slags handlingsförlamning. Det är en handlingsförlamning som 
gör henne beroende av sin man för att ta sig till jobbet. Vivekas man har en 
viktig betydelse i hennes berättelse om sin utsatthet, han är ett rekryterat 
vittne till hur hon till slut inte orkar längre. Det är till honom hon vänder 
sig i sin självcitering: ”Jag känner att jag inte klarar av mig själv längre”. 
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Det är en dramatisk avslutning av att ha nått botten i nedbrytningen, en 
kategorisering av sig själv som självmordsbenägen.  

Annelies och Vivekas berättelser vittnar om ett möte med en obegriplig 
verklighet. Det är en obegriplig verklighet som skapar förvirring, men ock-
så en vilja att söka svar på vad som händer. Ett sätt att söka svar är att 
ifrågasätta och skriva ned sina upplevelser för att se vad de står för. Det är 
ett möte med en obegriplig verklighet som sedan uppenbaras för dem; det 
är mobbning och de drabbas hårt.  

Brytpunkten – hur tar jag mig ur det här? 
Det finns olika sätt att bygga upp dramaturgin i berättelser om en föränd-
ring av sin livssituation. Det finns enligt de empiriska berättelserna inslag 
av oföränderlighet, hur det sker gradvisa förändringar och hur förändring-
ar kan ske med snabba växlingar. Brytpunkten bort från en livssituation 
med mobbning kan alltså beskrivas och dramatiseras på olika sätt. I förra 
kapitlet identifierade jag betydelsen av att man måste rättfärdiga sin bryt-
punkt, sitt uppbrott, från arbetsplatsen. Det handlar om ett rättfärdigande 
för att inte kategoriseras som misslyckad i berättelsen om sig själv. I Vive-
kas passage ovan handlar rättfärdigandet om när kroppen säger ifrån, vil-
ket är mest vanligt förekommande i mobbningsberättelser. Men för att 
skapa en övertygande version om sina olika kroppsliga symtom, behövs 
också en förstärkning av ett vittne som kan intyga det smärtsamma. I Vi-
vekas fall är det hennes man. I Ullas berättelse är det en gammal kollega 
hon ringer till. Ulla citerar ett av telefonsamtalen med en tidigare kollega 
som inte arbetade på Ullas gamla arbetsplats vid det aktuella tillfället: 

1.IP: Men jag berättade lite grann och så sa hon ”du 
2.ska gå hem” sa hon, ”du ska gå hem på en gång men 
3.först ska du ringa till företagshälsovården”. Så jag 
4.ringde till företagshälsovården och dom säger samma 
5.sak där ”du ska gå hem, sjukskriv dig och gå hem och 
6.sjukskriv dig” 

Ullas citering av kollegans yttranden, att ”gå hem på en gång” och ”ringa 
företagshälsovården”, skapar en bild av hur allvarligt hennes tillstånd är. 
Hon gör ytterligare en förstärkning av detta genom att citera det som ock-
så företagshälsovården råder henne till. Sjukvården fungerar således också 
som ett vittne i det här fallet. Det innebär att sjukvården tillskrivs vara 
berättigad att legitimera hennes tillstånd eftersom de är experter på sjuk-
domar. Med andra ord, kontakten med sjukvården som Ulla väver in, har 
ett kategoriskt berättigande. Hon skapar således ett anspråk på fakta i 
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berättelsen, samtidigt som det är ett sätt för henne att sätta sin egen prägel 
på brytpunkten.420

Berättare stödjer sig på narrativa resurser av mobbning som en hälsofara 
för att förmedla ett rättfärdigande. Det är narrativa resurser som också ingår 
i en schablonberättelse, vilket gör att schablonen blir närvarande och tydlig 
när en brytpunkt förmedlas. Det förekommer också en brytpunkt utifrån 
ilska. Jag har i förra kapitlet presenterat hur Elsa berättar om hur hon med 
ilska bryter sig loss från mobbaren. Hennes ilska utspelar sig i ett möte 
med chefen och mobbaren, ett möte som syftar till att få mobbaren att 
förstå att hon gör Elsa illa. Här kommer hennes berättelsesekvens återigen: 

 

1.H: det gick inte att mötas någonstans? 
2.IP: Nej, nej, nej och det där var väl när jag var, 
3.jag kommer inte ihåg hur många gånger, men så kände 
4.jag en gång när vi satt i det där mötet, så att nu 
5.”nehej nu skiter 
6.(skratt) ”nu går jag och så kan du sitta här” sa 
7.jag. ”Jag ställer aldrig upp mer på ett samtal”.  

jag i det här!” Sa jag rent ut  

Självciteringen av den känsla som erfars inom henne vid mötet: ”så kände 
jag en gång när vi satt i det där mötet att nehej nu skiter jag i det här!” 
förmedlar en känsla av autenticitet och är en dramatisering av hennes ils-
ka.421 Det är en dramatik som fortsätter med hennes citering av vad hon 
säger till mobbaren: ”nu går jag och så kan du sitta här, jag ställer aldrig 
upp mer på ett samtal”. Elsa är i berättelsen kategoriberättigad till sin ils-
ka, då hon markerar att hon upprepade gånger har samtalat med mobba-
ren som inte vill lyssna och inte tar till sig det Elsa säger. Elsa förhandlar 
och bygger upp ett kategoriberättigande av ilska.422

Viveka vittnar i sin berättelse om hur kroppen inte orkar längre, men 
skriver i sin utsatthet och sjukdom om en annan typ av brytning eller 
vändning. Det är en vändning för att komma tillbaka till ett fungerande liv. 
Hon skriver: 

 En annan berättare, 
som är kategoriberättigad till sin ilska, är Viveka. 

Söndag 12 augusti – en vändpunkt 

Idag kom ilskan – jag kan säga på klockslaget när, ilska blan-
dat med ren och skär djävla hämnd och irritation över att jag 
har låtit dessa små, mycket små människor ta över så stor 
del av mitt liv, så jag har velat sluta leva, att jag tappat lusten 
och orken för allt, att jag till och med slutade andas och skri-
va. 

                                                      
420 Potter (1996:106, 112, 118, 170-173). 
421 Barnes & Moss (2007). 
422 Potter (1996:133, 134, 137). 
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I denna passage framförhandlas hur Viveka är kategoriberättigad till sin 
ilska. Det görs genom att beskriva en vändpunkt i livet som återges med 
exakthet utifrån vilket datum och vilken veckodag det sker: söndag 12 
augusti. Det är en milstolpe i hennes livsberättelse, ilskan tar fart när hon 
börjar ifrågasätta sig själv. Det är en självanklagelse som innebär att hon 
kontrasterar två tidsjag.423 Det är ett jag i nutid som är ilsket, irriterat och 
känner hämndbegär för sitt jag i dåtid: att jag har låtit dessa små, mycket 
små människor ta över så stor del av mitt liv. Samtidigt riktas också ilskan 
mot de personer som har mobbat henne. Personer som hon också i samma 
andetag förminskar genom beskrivningen av dem som små, mycket små 
människor. Hennes ilska över mobbarna är just att de tog över hennes 
livslust totalt, hon skriver: att jag till och med slutade andas och skriva. 
Det är en berättigad ilska som Annelie levererar i berättelsen, den rättfär-
digar en vändpunkt för fortsättningen av hennes liv.424

Hittills har brytpunkten diskuterats i beskrivningar av mobbning som en 
hälsofara. I Saras narrativa framställning presenteras ett annat rättfärdi-
gande. Sekvensen av Sara nedan, utspelar sig cirka en timme in i vårt sam-
tal. 

 

1.H: Alltså vad blev vändningen egentligen i den här, 
2.i din utsatthet? 
3.IP:…………………Dels blev det att jag kunde gå till en 
4.beteendevetare 
5.H: Ja? 
6.IP: För att få nya infallsvinklar och liksom prata 
7.av sig och se saken på ett mer objektivt sätt än det 
8.känslomässiga. 
9.H: mm 
10.IP: ehum, och dels, nej men det var nog mycket det. 
11.Det var nog den professionella samtalsparten som 
12.blev brytpunkten för mig. Och att min chef ändå… sa 
13.att det finns olika lösningar på problemet. Stanna 
14.kvar och försöka eller byta arbetslag eh ja. 
15.H: Mm 
16.IP: Någonting sådant, så att det fanns, det var väl 
17.också lite grann utav en del. Mestadels samtals^ 
18.alltså samtalsterapi om man säger så. 
19.H: Det blev vändningen? 
20.IP. Det blev vändningen. 

I samtalet utgår vi ifrån att mobbning är en process och vi relaterar till ett 
händelseförlopp: när mobbningen får ett slut. Istället för att prata om hur 
kroppen säger ifrån, talar Sara om ett erkännande av sin situation. Hon 
beskriver ett erkännande av sin utsatthet från både professionella och från 

                                                      
423 Börjesson (kommande); Hydén (2008:53). 
424 Billig & Stanley (2004:164). 
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sin chef. Det är också ett erkännande jag gör i berättarkontexten, med min 
fråga om vad som blev vändningen i hennes utsatthet. Brytpunkten och 
erkännandet handlar om hur Sara i mötet med de professionella får prata 
av sig och får nya infallsvinklar. Hon söker andra narrativa resurser för att 
kunna rekontextualisera sin berättelse om det känslomässiga på ett mer 
objektivt sätt, ett sätt som används av de professionella (rad 6-8). Utifrån 
dessa yttranden kategoriserar hon sig som en person som är reflexiv och 
tar ansvar för sina handlingar. Sara markerar betydelsen av det terapeutis-
ka tänkandet i berättandet: det var nog den professionella samtalsparten 
som blev brytpunkten för mig. Samtidigt som hon markerar ett erkännan-
de, fungerar de professionella också som vittnen som förstärker hennes 
version.425

Om vi betraktar brytpunkten från mobbningen i ljuset av ett händelse-
förlopp mellan det goda och det onda, får ett rättfärdigande stor betydelse. 
Det får framför allt betydelse när brytpunkten är sjukskrivning, men är inte 
det definitiva slutet på mobbningsberättelsen. Efterspelet med hur byråkra-
tiska och ekonomiska saker måste ordnas med olika myndigheter och med 
arbetsgivaren, är också något som ingår. Likaså ingår de spår mobbningen 
har satt hos berättaren. Det är något jag har diskuterat på flera ställen i 
texten och fortsatt kommer att diskutera genom avhandlingen. Men själva 
uppbrottet från arbetsplatsen genom sjukskrivning, måste mer eller mindre 
rättfärdigas för att inte låta ondskan vinna. Rättfärdigandet innebär att 
vända berättelsen till sin fördel och tydliggöra att det faktiskt handlar om 
en självbevarelsedrift: rätten att få existera. Rätten att få existera är även 
en angelägenhet i berättelser av misshandlade kvinnor. Hydén menar att 
uppbrottet från våldsamma män präglas av en generell föreställning som 
innebär ett lämnande av det onda och hur framtiden står för det goda livet. 
Några av de kvinnor hon har mött vittnar om något annat:  

 Likaså fungerar chefen som ett rekryterat vittne, genom beskriv-
ningen av hur chefen erbjuder henne vägen ut ur situationen. Det är en väg 
ut, som hon enligt narrativet tar, genom att byta arbetslag. Saras berättelse 
är ett empiriskt exempel på ett lyckligt slut i ett annars nedåtgående hän-
delseförlopp. Att bli tagen på allvar blir Saras vändning, enligt berättelsen. 
Det är en vändning som rättfärdigas av erkännandet hos professionella 
samtalsparter och chefen på arbetsplatsen.  

Maria´s story went in the opposite direction. She told me that the personal 
experience of the battered woman´s break-up constitutes a seemingly endless 

                                                      
425 Potter (1996:165-166). 
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process characterized by undifferentiated fear that completely overwhelms 
the woman.426

Denna kvinna vittnar om hur uppbrottet leder till en oändlig process av en 
obestämbar och en överväldigande rädsla. När dessa kvinnor lämnar det 
onda innebär det inte automatiskt att det goda livet är något som inträder 
direkt. Det finns likheter med Hydéns studie om break-ups narrativ och 
mobbningsberättelser, vilket är just föreställningen om att lämnandet av 
arbetsplatsen skulle innebära en framtid med det goda livet. Men berättare 
i min studie talar om ett lidande efter uppbrottet, vilket kvinnorna i Hy-
déns studie också gör. Hon diskuterar möjligheten att betrakta sina berät-
telser som antingen slutet på berättarnas ”gamla” liv som gift eller som en 
berättelse om deras ”nya” liv eller någonting mitt emellan som: ”’bridge-
building’ break-up narrative, embracing the ’old’ as well as the ’new’.”

 

427 
Hydén menar att vad för sorts berättelse det egentligen rör sig om är inget 
som kan bestämmas en gång för alla, det är beroende av den situation den 
berättas i, vad berättaren vill uppnå med den och att den kan återanvändas 
många gånger.428

Summering 

 Det är ett resonemang som jag instämmer i, men i min 
studie ser jag de empiriska berättelserna främst som ett brobyggande mel-
lan det gamla och det nya, i berättarnas självpresentationer. 

I detta kapitel har jag diskuterat två narrativa resurser som skapas i berät-
telserna. Den ena är mobbning som smygande, som bygger på resonemang-
et om hur de som mobbats gradvis har insett och upptäckt att de är mob-
bade. Den andra är mobbning som osannolik, vilken innebär ett tal om hur 
man plötsligt är drabbad av mobbning, att det är något oväntat som sker. 
Mobbning som något osannolikt ligger i nära anslutning till offerskapet som 
ingår i repertoaren och i schablonberättelsen. Hur det oväntade och osannoli-
ka knackar på dörren och tvingar sig på, placerar berättaren i ett offers-
kap.  

Offerskapet finns närvarande i berättelserna när jag som intervjuare ut-
går ifrån och förhåller mig till en schablon: att mobbning är en process, ett 
negativt och nedåtgående händelseförlopp. Mobbning som en process och 
dess innehåll av tidsaspekter är också en viktig narrativ resurs i organise-
randet och formulerandet av berättelsen. Det innebär att i kategoriseringen 
av sig själv som mobbad förhåller man sig till en schablonberättelse i det 

                                                      
426 Hydén (2008:157). 
427 Hydén (2008:161). 
428 Hydén (2008:162). 
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avseendet. Det råder i berättarsituationen ett samförstånd mellan intervju-
personerna och mig som lyssnare, genom att vi i samtalet relaterar till 
mobbningsprocessen med ordvalet det. De använder också olika uttryck 
för tid, exempelvis: första gången, började att, det tog lång tid, hela tiden, 
pågått några år, sista halvåret samt dagar och nätter. Det är tidsuttryck 
som relaterar till processen i sig, men även till hur de vill framställa sin 
upplevelse av den. Om det var en process som gick fort eller långsamt och 
hur närvarande och påträngande den var. Berättandet av processen kan 
förstärkas med beskrivningar av hur den egna kroppen reagerar. Den egna 
kroppen vittnar om hur mobbningsprocessen är ett händelseförlopp där 
nedbrytningen av kroppen blir ett faktum. Talet om kroppen utifrån mobb-
ning som en hälsofara är ett viktigt inslag i rättfärdigandet av en brytpunkt 
från mobbningen och vanligtvis även uppbrottet från arbetsplatsen. 

En annan viktig retorisk resurs är hur andra personer rekryteras i berät-
telsen, vilket vi också har sett i det förra kapitlet. Trots att det förekommer 
beskrivningar om en gradvis självinsikt om mobbning, använder berättare 
andras bekräftelse på en sådan insikt. Berättare stödjer sig på andras be-
kräftelse av att det är mobbning. I Gretas narrativa framställning åberopar 
hon andra, i det här fallet professionella, som vittnen till att det rör sig om 
mobbning. Definitionen av att det handlar om mobbning beskrivs och 
upplevs på olika sätt. Medan Greta visar ett motstånd till kategorin mob-
bad, visar Erik en tillfredställelse över att ha ett ord för att beskriva sina 
upplevelser med. 

Mobbningsprocessen och vilken självkategorisering som är aktuell i be-
rättarögonblicket kan förstärkas med hur tid och plats möts i berättelsen. 
Ett annat sätt att använda tid är att kontrastera två olika tidsjag för att 
visa sin kategoritillhörighet som mobbad, men även för vad det är som 
man vill förmedla i berättarsituationen. Det är främst två saker vi har sett 
genom kapitlet som berättare förmedlar genom sina tidsjag: att man har 
nått insikt och hur man anklagar sig själv. I förra kapitlet identifierade jag 
också hur berättare skiftar mellan dåtid och nutid, för att förstärka sin 
kategoritillhörighet och ge en trovärdig berättelse. Att studera hur berätta-
re använder tidsjag tillför också hur de på ett tydligt sätt dramatiserar och 
rättfärdigar sina tidigare handlingar i berättelsen. 

I stort sett förhåller sig berättarna till de delar som ingår i mobbningsre-
pertoaren: samhällsproblem, arbetsmiljöproblem, process, hälsofara, of-
ferskap och personlighetsrelaterat. Det sker bland annat i beskrivningar av 
hur mobbning ”finns där ute” – en reell fara, hur man blir ”ett villebråd” – 
ett föremål för oetiska handlingar och hur chefen är ”det egentliga proble-
met” – skulden förläggs till individens egenskaper. Det som går emot tolk-
ningsrepertoaren är hur berättare kategoriserar sig som aktiva och hand-
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lingskraftiga i sin vilja att söka svar på sin obegripliga verklighet. Det är en 
handlingskraft som gör att vissa berättare kan tillskrivas forskarkategorin 
konfliktlösare. Sådana självkategoriseringar och forskarkategoriseringar gör 
att vi kan tala om ett motstånd till offerskapet. Det är ett motstånd mot ett 
inordnande i offerskapet. Motståndet till offerskapet uttrycks även på andra 
sätt i berättelserna: att det tog tid att förlika sig med idén om att vara 
mobbad, att mobbningen var något oförutsägbart, ofattbart och otänkbart. 
Att tala om det ofattbara är även ett retoriskt stöd för att det faktiskt 
handlade om mobbning. Det innebär att det mest verkliga i livet under en 
period först måste vara ofattbart, innan insikten blir uppenbar. 
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KAPITEL VII.  

7. Värderande återblickar: varför? Och hur går 
livet vidare? 
Allt berättande kan sägas vara tillbakablickar på upplevelser och vilka erfa-
renheter som gjorts i det förflutna. Att tala om och relatera till det förflut-
na i nutid är, som vi har sett, en viktig retorisk resurs i berättares identi-
tetsarbete. I föreliggande kapitel finns också tidsaspekten med, men tydlig-
görs inte lika starkt som i föregående kapitel. De retoriska resurserna som 
studeras, när innehållet i berättelserna förmedlas, är hur intervjupersoner 
beskriver sina erfarenheter och upplevelser i ontologiska och rumsliga me-
taforer (se kapitel tre).429 En annan retorisk organisering som analyseras är 
hur intervjupersonerna kan positionera sig i förhållande till det berättade, 
det vill säga ställa sig utanför det berättade.430 Andra centrala retoriska 
resurser är kategoriberättigande431

De metaforer som har identifierats i berättandet är viktiga resurser, dels 
gällande vad personerna vill förmedla, dels för hur metaforerna kan för-
stärka berättelsens innehåll och berättargrepp. Först diskuterar jag mobb-
ning som olöst gåta, vilket är något som många berättare outtalat förhåller 
sig till, medan andra uttryckligen formulerar. En annan metafor är mobb-
ning som livslångt lidande. Hur berättare lider av mobbningen har tidigare 
tangerats på olika ställen i texten. I avsnittet här tydliggörs och diskuteras 
det ytterligare med andra analytiska ingångar. Därefter diskuteras mobb-
ning som förvandling, en metafor som uttryckligen används, av en berätta-
re, för att illustrera en negativ förändring till följd av mobbning. Hur be-
rättare beskriver en förvandling aktualiseras på olika sätt i berättelserna. 
Den sista metaforen, mobbning som lärdom, handlar om hur berättare vitt-
nar om att de är en erfarenhet rikare, att de faktiskt har lärt sig något.  

, vilka självkategoriseringar som framför-
handlas samt vad dessa kategoriseringar och val av ord öppnar upp för 
metaforer i berättelserna.  

Mobbning som olöst gåta 
Den outtalade frågan som berättarna förhåller sig till i sina muntliga berät-
telser är: varför hände det just mig? Deras berättande kretsar mer eller 
mindre kring en sådan outtalad fråga. Det är inte konstigt att berättelserna 
innehåller såväl ett ifrågasättande som grubblerier om hur det kunde ske 
och varför man blev utsatt för mobbning. Det finns en dimridå kring detta. 
                                                      
429 Lakoff & Johson (1980/2003). 
430 Bamberg (2004). 
431 Potter (1996:133, 134, 137). 
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När vi i berättarkontexten berör vad som kan vara anledningen till mobb-
ningen, skiftar svaren från att inte veta, att själv ta på sig skulden, indirekt 
ta på sig skulden av att beskriva sig som ett hot eller besvärlig, till att för-
lägga skulden på mobbarens personlighet eller att arbetssituationen som 
sådan skapat utrymme för mobbning. Trots att vissa har ett svar, så märks 
det i deras berättande att de söker upprättelse och ett konkret svar på var-
för de drabbats. De vill ha ett svar från mobbaren, inte sina egna formule-
rade svar. När man som utsatt inte har eller får några svar på den frågan, 
förblir mobbningen ett mysterium eller betraktas som en olöst gåta. Det är 
en olöst evig gåta som ger utrymme för och lockar fram självanklagelser 
samt känslor av skuld och skam. I Vivekas skriftliga berättelse finns exem-
pel på ett sådant grubbleri av den olösta gåtan.  

Varför? Hur kunde det hända? Varför just jag? Dessa frågor 
har jag under mer än sju år ältat, begråtit, skrivit ned, frågat 
igen – men aldrig fått något egentligt svar på, förutom en av 
mina före detta chefer, han sa: ”Dom tål dig bara inte. För att 
du har åstadkommit sådana saker som gjort att du hamnat i 
tidningar och tv, dom är rent avundsjuka – dom skulle vilja 
vara mer som du”.  

Vivekas innersta tankar utgörs av frågor som hon riktar till sig själv: Var-
för? Hur kunde det hända? Varför just jag? Dessa frågor beskrivs i orden 
ältat och begråtit, men det är även frågor som riktas utåt, genom att hon 
skriver ned dem och ställer frågor till sin omgivning. Det är ett grubblande 
som upptar en relativt stor del av hennes liv, mer än sju år. Den enda per-
son som har gett henne något svar är en tidigare chef. I hennes berättelse är 
han kategoriberättigad432

                                                      
432 Potter (1996:165-166). 

 att ge ett svar på frågan eftersom han, i egenskap 
av chef, har sett hur hon arbetar. Chefen kategoriserar henne som en per-
son vilken mobbarna inte tål. Det är ett yttrande som han i nästa stund 
lindrar genom att kategorisera henne som företagsam, uppmärksammad 
och avundsvärd, detta för att visa att mobbarna egentligen vill vara som 
hon. Det vill säga att hon drabbas av andras avundsjuka på grund av den 
hon är och vad hon presterar, vilket kan ses som att Viveka indirekt tar på 
sig skulden för mobbningen. Samtidigt höjer hon sitt eget värde genom att 
använda chefens kategorisering av henne som företagssam och avundsvärd. 
När berättare talar om hur mobbarna är avundsjuka på dem eller uppfat-
tar dem som ett hot på arbetsplatsen förmedlas således flera aspekter: att 
indirekt skuldbelägga sig själv, problemet förskjuts till mobbaren som inte 
kan hantera sin avundsjuka och en kategorisering av sig själv som den 
goda och kompetenta arbetstagaren. Den goda och kompetenta arbetstaga-



 HELENA BLOMBERG Mobbning, intriger, offerskap I 189 
 

ren är en viktig självkategorisering i mobbningsberättelser som används för 
att kunna dramatisera sin utsatthet, hur missförstådd och motarbetad man 
är, detta för att slutligen framställa sig som mobbad. Med andra ord så 
handlar det om att skapa förståelse för sitt perspektiv i berättelsen.  

En annan del av den olösta gåtan, är att inte få svar på vad man är an-
klagad för. Att inte få veta vad man gjorde som ledde till att man utsattes 
för chefens och/eller kollegornas mobbning. I Eriks berättelsesekvens nedan 
får vi ta del av hans ovisshet när jag i samtalet undrar om han kan berätta 
om några mobbningssituationer. 

1.H: Nej… Om du kan dra dig till minnes, hur några 
2.sådana här mobbningssituationer kunde se ut? 
3.IP: Ja… det… det var väl det där dels kunde han 
4.komma och kalla in mig och tala om att nu hade jag 
5.gjort någonting fruktansvärt någonstans hos någon 
6.kund kanske och så här, men jag fick ju aldrig… fick 
7.ju aldrig reda på vad jag hade gjort
8.H: Nej 

  

9.IP: Jag menar om man inte, jag kan, mycket väl jag 
10.mådde ju inget bra va´. Så jag kan mycket väl vara 
11.en … det tror jag säkert, jag var nog ingen rolig 
12.människa att ha att göra med kanske, men man kan ju 
13.inte… det tyckte jag nästan var det värsta att man 
14.inte fick reda på vad man hade gjort

19.H: Nej 

 eller 
15.vad….utan att man fick bara reda på att man hade 
16.gjort någonting och det var ju det att man skulle 
17.sitta ¤ja vad har jag gjort och vad sa jag då^. DET 
18.fick man inte heller då 

20.IP: Det var ju… det tycker jag var det värsta. Det 
21.mådde man ju värst utav. 

Inledningsvis (rad 3-5) presenterar Erik sig som underordnad och tillrätta-
visad i beskrivningen av chefens agerande: kunde han komma och kalla in 
mig och tala om att nu. Det är alltså inte fråga om någon dialog och att 
stämma av något, det är en situation som kan liknas med att bli inkallad 
och tillrättavisad av rektorn. Erik beskriver en tillrättavisning i yttrandet 
som följer. Det handlar om hur chefen påtalar att Erik har gjort något 
fruktansvärt. I berättandet tar han avstamp i tillrättavisningen för att för-
medla att han blir lämnad i en ovisshet eller dunkelhet. Det är en självkate-
gorisering som han markerar med: fick ju aldrig reda på vad jag hade gjort. 
Ordet aldrig i kombination med tempus i dåtid, indikerar att tiden är förbi 
för att få ett svar. Erik fortsätter med kategoriseringar av sig själv: en per-
son som inte mådde bra och ingen rolig människa. Dessa kategoriseringar 
gör att han i samtalet kan förekomma ett möjligt ifrågasättande om sitt 
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eget deltagande i interaktionen med chefen.433

En annan viktig aspekt, som hör samman med mobbning som en olöst 
gåta, är inslaget av att mobbning är något som drabbar en. Ett sådant in-
slag har diskuterats i föregående kapitel om mobbning, som det osannoli-
ka. När man drabbas av något osannolikt och hemskt, kan det ge upphov 
till frågeställningar som: varför jag? I Sontags beskrivning av cancerpatien-
tens funderingar kring sveket mot den egna kroppen, handlar det också om 
ett ifrågasättande av varför man själv har drabbats av sjukdom.

 I nästa yttrande vänder han 
riktning i samtalet med ett men, och återgår till problematiken, att han inte 
fick något svar på vad han hade gjort. En del i hans utsatthet handlar om 
hur han blir lämnad med en ovisshet. I sitt berättande beskriver han också 
hur han förväntandes reflektera vid chefens uppläxande av honom, genom 
yttrandet: det var ju det att man skulle sitta ja vad har jag gjort och vad sa 
jag då. Även om det, enligt berättelsen, förväntades reflektioner av Erik, 
var det samtidigt något som chefen inte öppnade upp för då Erik i nästa 
yttrande säger: det fick man inte heller då. Eriks berättelse vittnar om en 
hopplös situation där han, i relation till chefen, är maktlös. Det är en 
maktlöshet som dels innebär att det inte går att agera på ett, enligt chefen, 
adekvat sätt, dels att det faktiskt speglar hur Erik står i en asymmetrisk 
relation till mobbaren. Med andra ord, han framställer sig som utsatt, till-
rättavisad och avfärdad. Men framför allt är han lämnad i en ovisshet. 

434 Det är 
inte konstigt att vi grubblar och söker svar när vi råkar ut för sjukdom, 
brott eller mobbning, eftersom vi inte självmant har bjudit in sådana smärt-
samma upplevelser i våra liv. Hydén och Brockmeier, som studerar sjuk-
domsberättelser, menar att dessa berättelser genomsyras av en strävan efter 
svar på frågor om varför man själv har drabbats och om det finns någon 
djupare mening, med utsattheten.435 Sontag menar även att det finns en 
seglivad föreställning om att den sjuke själv skulle ha förorsakat sin sjuk-
dom, att sjukdomen skulle utgöra ett straff. Det innebär i sin tur att den 
sjuke skuldbeläggs, vilket också kan skapa skamkänslor.436

                                                      
433 Se även hur Potter (1996:125-128) använder begreppet stake inoculation för att 
analysera just hur talare kan förekomma en möjlig anklagelse eller ett ifrågasättan-
de i samtal.  

 Det egna grubb-
leriet som det innebär att rannsaka sig själv, kan framstå som ett sätt att 
visa på ett ansvarstagande och ett reflekterande förhållningssätt över hur 
mobbningen kunde ske. 

434 Sontag (1988/2001:109). 
435 Hydén & Brockmeier (2008: 4). 
436 Sontag (1988/2001:109). 
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I Nilssons intervjuer med brottsoffer, återfinns liknande resonemang, då 
intervjupersonerna berättar om hur svårt de har att förstå förövaren. Det 
vill säga, brottsoffren saknar rationella förklaringar till övergreppen. I 
brottsoffers berättelser förekommer uttrycket ”jag var på fel plats vid fel 
tillfälle” som ett sätt att visa sin maktlöshet och förklara det som skett.437

Mobbning som livslångt lidande 

 
Det är å andra sidan ett svar som den drabbade själv formulerar, precis som 
berättarna av mobbningsberättelserna gör, för att ha någon form av svar 
med sig när deras liv går vidare. Viljan att få ett svar och grubblerier över 
varför-frågan, är således en viktig del i berättandet av händelseförloppet av 
mobbning, sjukdomar och brott. Det är en viktig del, eftersom det förstär-
ker berättarens självpresentation som reflexiv och ansvarstagande, samti-
digt som det förstärker uppbyggandet av ett narrativ som ett oskyldigt offer. 

På ett flertal ställen i avhandlingen presenterar och diskuterar jag hur mob-
bade lider såväl psykiskt som fysiskt av hur de har blivit behandlade. And-
rews skriver om hur vittnen till traumatiska händelser ständigt har offers-
kapet närvarande. I hennes studie av sydafrikaners vittnesmål om tortyr 
och förtryck har hon identifierat att det inte finns något slut på berättel-
sen.438

Greta tar i sin berättelse upp en episod som utspelar sig efter mobbning-
en. Hon berättar om hur tidigare kollegor ringer till henne för att de behö-
ver prata. Det är kollegor som också har varit mobbade under samma tids-
period som Greta.  

 I berättelsen om sitt liv finns offerskapet med och kan tas fram i 
olika berättarsituationer. Vi har hittills sett olika inslag av offerskap i 
mobbningsberättelserna, det som diskuteras i detta avsnitt är hur berättare 
talar om mobbning som ett livslångt lidande. Nedan får vi följa hur två 
berättare talar om mobbning utifrån en sådan metafor.  

1.L: Är det några av dom här som du brukade jobba med?  
2.IP: Ja, dom ringde. Därför att de mår inge bra. Så 
3.jag är ju en stark person utåt så. Jag tror inte att 
4.det syns på mig när jag mår dåligt. Och jag är på en 
5.annan skola idag och eleverna och föräldrarna ¤ser 
6.inte mycket utav och även lärarna. Eh men jag har ju 
7.mina duster. XXX Det har satt spår för resten av 
8.mitt liv. Det kommer aldrig att gå ur, tror jag. Jag 
9.drömmer ofta och där kan dom då stå och stena mig 
10.och sparka mig eller skjuta mig. Och det, i början 
11.var det ju väldigt. Men det är någon

                                                      
437 Nilsson (2003:47, 48, 65). 

 natt varje 
12.vecka.  

438 Andrews (2010). 
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Inledningsvis (rad 3) framställer sig Greta som en kollega, som andra kol-
legor kan vända sig till när de mår dåligt. Den presentationen blir hennes 
ingång till att tala om sig själv i ontologiska metaforiska termer, hur hon 
kroppsligt erfar att ha en insida och en utsida. Ontologiska metaforer utgår 
från våra kroppsliga erfarenheter, i hur vi upplever och betraktar världen. I 
samspel mellan individ och kontext, beskrivs dessa kroppsliga erfarenheter 
i en orientering genom riktningarna in och ut från kroppen. Förutom att 
tala om riktningar in och ut från kroppen, talar vi om erfarenheter i termer 
av en insida och en utsida av kroppen.439

I förra kapitlet tog vi del av Vivekas skriftliga berättelse om sitt möte 
med en obegriplig verklighet. Här får vi ta del av hennes omedelbara upp-
levelse efter ett stormigt möte/förhör som innehöll svordomar, skrik, knyt-
nävar i bordet och hot.  

 När Greta relaterar till och talar 
om sin utsida, kategoriserar hon sig som en stark person (rad 4). Det vill 
säga, utåt sett uppfattar andra henne som en stark person, eftersom det 
inte syns på henne när hon mår dåligt. På hennes nya arbetsplats är det 
ingen som ser vad som döljer sig på hennes insida. Det förblir, enligt berät-
telsen, hennes hemlighet. Hennes insida består av hur mobbningen har satt 
sina spår hos henne, för resten av livet, vilket hon uttrycker: det kommer 
aldrig att gå ur, tror jag. Hon orienterar sin erfarenhet och känsla av 
mobbningen i riktning av att det aldrig går ur, det är något som ständigt 
finns med henne. I en sådan beskrivning blir det möjligt för Greta att till-
skriva sig en kategoritillhörighet som en ärrad själ. I sin presentation av sig 
själv, som en ärrad själ, där konsekvenserna av mobbningen kommer att 
följa henne livet ut, förstärks även i upplevelsernas ständiga närvarande 
som även återkommer i hennes drömmar. Gretas berättelse vittnar om 
mobbning som ett livslångt lidande, då upplevelserna av mobbningen finns 
kvar på insidan av kroppen och genom ett ständigt offerskap.  

Ångesten, som legat på lur under dessa fruktansvärda må-
nader, när galenskapen pågått i kulisserna, hade nu tagit mig 
helt i sitt grepp. Jag stannade till i vägkorsningen, väntade på 
att bilar skulle passera, en långtradare med två släp kom –
jag tänkte om jag tar fart, och kör rakt in i sidan på den när 
den passerar, så att allt bara försvinner, blir tyst –då är allt 
över. Men, någonting höll mig tillbaka, kanske min uppfostran, 
detta att man aldrig fick ge upp. (…) På kvällen kom gråten 
tillbaka, gråten som efter alla dessa år inte är färdiggråten, 
tack vare kärlek och vänskap har dag lagts till dag, skrattet 
har hittat tillbaka, en del av såren har fått hårda skorpor, jag 
har gått vidare, men som en helt annan Viveka än den som 

                                                      
439 Lakoff & Johnson (1980/2003:29-31). 
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gick in på mötet, för den Viveka som kom ut från detta rum, 
hon hade mött ondskan. Tjutet i öronen har fortsatt år efter 
år, det kanske aldrig upphöra att tjuta. 

I berättelsen presenterar sig Viveka först som drabbad av ångest. Beskriv-
ningen av hur ångesten har legat på lur och nu trätt fram och tagit henne 
helt i sitt grepp, skapar en bild av hur hon förkroppsligar känslan av ång-
est. Lakoff och Johnson använder containermetaforen i sin beskrivning av 
hur vi språkligt relaterar till att vi har en kroppslig insida och en utsida. 
När vi metaforiskt relaterar till att vi har en insida, blir det möjligt att tala 
om hur insidan kan fyllas med substans. När vi kan urskilja våra erfaren-
heter som substanser, kan vi relatera till dem i andra termer. Containerme-
taforen finns inom individen, men även i hur vi kroppsligt orienterar oss i 
fysiska miljöer, aktiviteter, händelser och emotioner. Det vill säga att vi 
mentalt kan erfara och uppleva det som sker, att befinna sig i en social 
gemenskap eller att stå utanför en sådan. Dessa rumsliga metaforer, ut och 
in, kan överföras till fysiska objekt, vi kan exempelvis gå in i och ut ur ett 
rum.440

Det handlar också om en ångest som framkallar tankar om hur hon i det 
omedelbara ögonblicket kanske kan ta livet av sig. Här övergår hon till att 
kategorisera sig som självmordsbenägen, för att i nästa yttrande ändra 
riktning och förbli en kämpe, som inte ger upp. Hon beskriver att någon-
ting höll henne tillbaka, det vill säga att hon orienterar sin berättelse efter 
hur hon kroppsligt upplevde situationen. Det är någonting inom henne, 
som håller henne tillbaka. Passagen i berättelsen går vidare i ett växelspel 
mellan vad som hände samma kväll som mötet, och hennes nuvarande livs-
situation. Närheten till hur hon upplevde gråten samma kväll finns kvar, 
för hon är fortfarande inte färdiggråten, trots att det har passerat flera år, 
men skrattet har hittat tillbaka med hjälp av kärlek och vänskap. Med 
dessa ordval förmedlar hon en självkategorisering av att vara en överlevare 
med kvarvarande sår. Det är en kategorisering som hon förstärker genom 
att relatera till kroppen: en del av såren har fått hårda skorpor. Att tala om 
sår och att inte vara färdiggråten, fastän det har gått flera år, vittnar om ett 
livslångt lidande. Det finns ett lidande kvar i kroppen, även om Viveka har 
gått vidare med sitt liv. Med stöd av en annan metafor och en benämning 
av sig själv i tredje person beskriver hon en förvandling. Hon som har gått 

 Vivekas beskrivning av hennes känsla av ångest kan identifieras 
som en sådan orientering, av containermetaforen, inom henne. Hennes be-
rättelse beskriver en ångest som tycks leva sitt eget liv, för att sedan dyka 
upp och lägga beslag på hennes kropp. Med andra ord är det något hon 
inte kan styra över. Hon befinner sig inne i ångesten. 

                                                      
440 Lakoff & Johnson (1980/2003:29, 30-31). 



194 I HELENA BLOMBERG Mobbning, intriger, offerskap 
 

vidare är inte samma Viveka som gick in på mötet, för den Viveka som 
kom ut, hade mött ondskan. Det är en ondska som har satt sina fysiska 
spår, med ett tjut i öronen, som inte går över. Det finns således, även i 
Viveka berättelse, en närvaro av det hemska och smärtsamma, vilken gör 
sig fysiskt påmint. Samtidigt som Vivekas berättelse här handlar om det 
livslånga lidandet, fångar den även upp en annan metafor: mobbning som 
förvandling. Det går, även i Vivekas berättelse, att identifiera spår av hur 
hon relaterar och stödjer sig på en berättelse mellan det goda och det onda, 
eftersom det är händelseförloppet när hon möter ondskan som skapar både 
ångest och självmordstankar.  

Metaforen om mobbning som livslångt lidande kan, bland annat, urskil-
jas i berättarnas självkategoriseringar som ärrad själ och överlevare med 
kvarvarande sår. Framför allt är deras orientering i rumsliga och ontolo-
giska metaforer av hur de kroppsligt erfar sina upplevelser av mobbningen, 
en viktig del i formulerandet av ett livslångt lidande. Med andra ord hur de 
i sitt berättande relaterar till kroppens insida och utsida i sina självpresen-
tationer, sina känslor och hur de förkroppsligar känslor. De empiriska ned-
slagen i Gretas och Vivekas berättelser, kan jämföras med brottsoffers be-
rättelser, om hur övergreppen fortfarande gör sig påminda och präglar den 
dagliga tillvaron.441 Det innebär att mobbning, som fenomen, kan betrak-
tas som ett övergrepp. Att mobbning handlar om ett övergrepp är en ver-
sion av hur man kan tala och tänka kring fenomenet, som drivs av mobb-
ningsforskarna Björkqvist et al. och Leymann.442

Mobbning som förvandling 

 Metaforen mobbning som 
livslångt lidande är en viktig retorisk resurs i uppbyggandet av ett narrativ 
där man söker förmedla dels sin egen oskuld, dels att mobbning är någon-
ting fruktansvärt och hemskt. Det är ett övergrepp mot den enskilda indi-
viden. 

I Vivekas berättelse presenterades kort en insikt av att mobbningen har 
förvandlat henne. På ett eller annat sätt beskriver berättare om hur de har 
förändrats efter mobbningen. I sin skriftliga berättelse använder Bosse ut-
tryckligen metaforen förvandling, som ett sätt att dels beskriva mobbnings-
processen i sig, dels beskriva vad mobbningen slutligen gör med honom. 
Bosses berättelse inleder avsnittet nedan, därefter diskuteras hur andra be-
rättare talar om de förändringar som skett till följd av mobbning. 

                                                      
441 Nilsson (2003:73). 
442 Björkquist et al. (1994:175-176); Leymann (1986). 
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Det empiriska nedslaget i Bosses berättelse, är en kortare passage som 
karakteriserar det centrala i det han förmedlar i sin negativa förvandling: 
hur hans identitet försvinner. 

Förvandlingen. 

Förvandling är det ord som bäst sammanfattar mina upple-
velser. (…) Traumat förvandlar mig bit för bit och när jag för-
söker arbeta på högstadiet hösten 2006 finns det ingen möj-
lighet. Jag är urholkad och tom. Inuti finns enbart en stress 
och osäkerhet inför relationer på och utanför skolan som gör 
att jag inte ens klarar att lära mig elevernas namn, ändå 
mindre högstadieelevernas provokationer. Min vilja att gå vi-
dare och få en social återupprättelse driver mig hela tiden i 
en orättvis och vanmäktig kamp i att förklara och diskutera. 
Det är under den här tiden som jag upplever förvandlingen 
som tydligast. 

Hela min tidigare identitet försvinner… i början sakta sedan 
allt snabbare och till slut är det en oundviklig katastrof för mig 
som individ. På det sätt som förvandlingen sker skapar den 
olustkänslor för de som känt mig under en längre tid och den 
ger upplevelser av vanmakt och skuld. Jag förvandlades från 
resurs till belastning. Det finns de som säger emot, försöker 
säga till mig att det endast är fantasier i mitt huvud, att jag 
hittar på och överdriver. Min hustru är den referens jag litar 
på och hon ser förvandlingen på nära håll. Hon ser hur jag 
bit för bit förändras. 

Inledningsvis orienteras läsaren i tid och rum, hösten 2006 och högstadiet, 
där Bosse försöker arbeta. I berättelsen benämns mobbningen med ett an-
nat ordval, traumat, vilket gör att han direkt placerar in sig i ett offerskap. 
Hans beskrivning i termer av traumat förvandlar mig bit för bit kan relate-
ras till hur vi ontologiskt orienterar och talar om kroppen som en maskin. 
Lakoff och Johnson diskuterar hur den ontologiska maskinmetaforen, som 
används när vi förmedlar vår sinnesnärvaro, är en integrerad del i vårt 
språk. Maskinmetaforen är så integrerad i språket, att vi inte uppmärk-
sammar den som en metafor. De konventionella uttrycken ”jag känner mig 
lite rostig idag” och ”det behövs påfyllning av kunskap för att utvecklas” 
tydliggör en sådan integrerad metaforikanvändning i språket. Maskinmeta-
foren kan illustrera hur vi mentalt förhåller oss till en strömbrytare, vilket 
synliggörs i uttryck som ”idag fungerar jag inte”.443

                                                      
443 Lakoff & Johnson (1980/2003:28-29). 

 Bosses användning av 
maskinmetaforen i sin berättelse, relaterar till hur vi kan plocka isär och 
sätta ihop bitar så att vi blir hela människor. Bosse talar om hur hans bitar 
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undan för undan förändras ända tills hans kropp är urholkad och tom. Det 
finns med andra ord inget bränsle eller någon gnista för att kunna fungera. 
Vidare relaterar han till sin kropps insida genom följande beskrivningar: 
inuti finns enbart stress och osäkerhet inför andra människor. Det är kate-
goriseringar av sig själv som uppjagad, villrådig och som en person som 
saknar kraft i kroppen. Det finns en avsaknad av kraft, då han upplever sig 
tom. Samtidigt framställer han sig även som aktiv, i beskrivningen hur hans 
vilja att få upprättelse driver honom att diskutera och förklara. Från att 
vara tom och urholkad blir själva viljan och strävan till upprättelse hans 
drivkraft och bränsle.  

I nästa passage relaterar Bosse till mobbningens tidsperiod, som visar på 
en hastighet som ökar för att slutligen fullborda den oundvikliga katastro-
fen. Det är en katastrof som innebär: hela min tidigare identitet försvinner. 
Det är en kategorisering av sig själv som upplöst och förvandlad till något 
annat. Det handlar om en förvandling som inte enbart drabbar honom 
själv utan som ger andra personer som känner honom väl, olustkänslor. 
Bosse tar i sin berättelse in vittnen som ser och upplever förändringen hos 
honom.444 Själv upplever han känslor av vanmakt och skuld i förvandling-
en, vilket förmedlar en framställning av sig själv som maktlös. Det är en 
maktlöshet som, i berättelsen, tycks skapa skuldkänslor, då han beskriver 
sin förvandling från resurs till belastning. Hans självkategorisering från att 
på arbetsplatsen vara en tillgång till att vara ett problem, får inte medhåll 
av alla. I berättelsen finns det några som vittnar om överdrifter och fanta-
sier hos honom. Det är ett viktigt inslag i berättelsen; om hur mobbade kan 
mötas av misstroende av andra när de försöker få gehör för sina upplevel-
ser. Inslaget handlar också om berättelsens trovärdighet. Det är ett sätt att, 
i texten, förekomma läsaren, genom att använda vittnesmål av misstroende 
och sedan övergå till en beskrivning av dess motsats.445

                                                      
444 Potter (1996:165-166). 

 Det är en beskriv-
ning som innehåller det oklanderliga vittnesmålet av hans förvandling, en 
person som står honom närmast och som därmed sett hur han förvandlats, 
hans hustru. Hustrun är kategoriberättigad att uttala sig om att han bit för 
bit förändras tills förvandlingen är ett faktum. Bosse beskriver ett händelse-
förlopp i en nedåtgående riktning, som slutar med att hans identitet för-
svinner. Det är en storyline vars händelseutveckling ligger i linje med en 
schablonberättelse, att han blir betraktad som problemet på arbetsplatsen. 
Däremot är inte karaktärerna i hans berättelse presenterade utan de finns 
med underförstått. När Bosse återger sin berättelse med utgångspunkt i ett 
medlemskap av att tillhöra kategorin mobbad, finns mobbarna implicit med, 

445 Potter (1996:125-128). 
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eftersom det inte går att tala om den ena kategorin utan att den andra finns 
närvarande.446

I Lindas muntliga berättelse återfinns den identitetsproblematik som Bos-
se förmedlar i sin berättelse. I nedanstående sekvens med Linda, ställer jag i 
samtalet frågan om hon ändrade sitt beteende under mobbningsprocessen. 

 

1.H: Men från att du blev utsatt för mobbning… 
2.ändrade du ditt beteende på något vis? 
3.IP: Ja, absolut
4.H: Hur då? 

. Hela tiden. 

5.IP: E, nämen alla, liksom det var alla … det kändes 
6.som medvetna om att jag var mobbad och att alla 
7.skulle ändra på mig. Det liksom slutade med att jag 
8.… att och där är jag fortfarande att jag känner mig 
9.så identitetslös. Alltså jag har ingen aning om 
10.snart vem som är jag eller snart jag är där 

Linda kategoriserar sig som ständigt anpassningsbar, genom yttrandet: Ja, 
absolut. Hela tiden, som svar på min fråga (rad 1-2). Det är ett svar som 
jag ber henne beskriva mer ingående. Hon beskriver en upplevelse av alla-
mot-en-situation, där alla på arbetsplatsen visste att hon var mobbad och 
hur de skulle ändra på henne. Det är ett igenkännande berättargrepp

nu 

447

Förvandlingen i Bosses och Lindas berättelser, handlar om ett händelse-
förlopp där mobbningen vid förloppets slut har brutit ned deras identiteter 
tills det knappt är en spillra kvar. I en passage i Vivekas skriftliga berättelse 
återfinns också en sådan förvandling. Viveka beskriver dock ytterligare en 
aspekt: hur hon hanterat sin förvandling, eller rättare sagt, hur hon beskri-
ver och relaterar till en process där hon har återvänt till livet. 

 
hon tar, då mobbningsrepertoaren innehåller ett inslag av hur den mobba-
de är ensam gentemot mobbarna. Det skapar i berättarsituationen en över-
tygelse för hennes berättelse som mobbad. Hon relaterar även till ett hän-
delseförlopp, en mobbningsprocess, och försök att hitta andra sätt att vara 
på, som mynnar ut i en självpresentation av att vara identitetslös. Det är en 
självpresentation som även gäller i hennes nuvarande livssituation, vilket 
hon markerar med yttrandet: fortfarande att jag känner mig så. Linda för-
stärker denna kategorisering som identitetslös när hon säger: jag har ingen 
aning om snart vem som är jag eller snart jag är där nu. Det yttrandet ska-
par, förutom en förstärkning en kategorisering, ett intryck av att vara för-
virrad. Att vara identitetslös och förvirrad över vem man är, är andra ut-
tryck i ett narrativ om förvandling. Det är en förvandling som innebär att 
den tidigare identiteten löses upp till följd av mobbning. 

                                                      
446 Börjesson & Palmblad (2008:41-42). 
447 Bruner (2001:28-31); Potter (1996:118, 170-173). 
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Det första jag skrev, som manifesterade att jag skulle försöka 
ta mig upp ur det svarta hålet var en lapp, i slutet av septem-
ber. Jag skrev med rosa tuschpenna, med stora bokstäver: 
Jag Viveka mår annorlunda – men det är också okej! 

Den lappen satte jag upp på min kylskåpsdörr, så att den var 
det första jag såg när jag kom in i köket på morgnarna. Då 
bekräftade jag detta genom att läsa högt, Jag Viveka, mår 
annorlunda men det är också okej, så gjorde jag varje dag 
under flera månader, till slut hade jag bytt ur ord som galen, 
konstig, knäpp, sjuk i huvudet, tjuv och andra både fula och 
negativa bokstäver, som fanns inne i mig – mot att jag var 
annorlunda. Jag Viveka är annorlunda – det är klart att jag 
mår så också. Då började livet sakta, sakta återvända. Sak-
ta. 

Vivekas beskrivning av att försöka ta mig upp ur det svarta hålet kategori-
serar henne som en viljestark kämpe som inte längre vill vara nedslagen. 
Det är främst i hennes orientering genom rumsliga metaforer i beskrivning-
en, som att ta sig upp och ur det svarta hålet, som skapar en sådan katego-
risering. Det kan jämföras med Lakoff och Johnsons exemplifieringar av 
metaforiska uttryck, som ”jag känner mig uppåt idag” och ”jag känner 
mig nere idag”, i hur vi förmedlar våra kroppsliga erfarenheter av verklig-
heten, såsom vi upplever den. Vi använder således riktningen upp för glad 
respektive ner för ledsen.448

Hon framställer sig även som aktiv i sin berättelse: skrev en lapp, satte 
upp lappen, såg, läste högt och bytte ut ord. Hon är aktiv i sin förvandling 
av sig själv tillbaka till livet, där ett viktigt inslag i berättelsen är lappens 
betydelse. Det är en lapp som manifesterar vändningen och vägen upp: Jag 
Viveka mår annorlunda – men det är också okej! Det är en början till ett 
erkännande och ett accepterande av att inte längre vara den hon är van vid 
att vara. Enligt berättelsen är lappens fysiska placering på kylskåpsdörren 
strategiskt utvald för att vara det första hon ser på morgonen, och hon 
läser den högt för sig själv. Detta gör att Viveka kategoriserar sig som 

 Att tala om att befinna sig i ett svart hål, är ett 
sätt hur vi språkligt kan relatera till mörker, när vi mår dåligt, är deprime-
rade eller upplever livssituationen som jobbig. Det är också en riktning av, 
att hon ska ta sig upp, som ger en bild av, att hon befinner sig nere men 
även att hon kämpar för en förändring. Hennes uttryck det svarta hålet, 
kan jämföras med ett annat konventionellt uttryck: att se ljuset i tunneln, 
som kan användas i beskrivningar av när man kan se slutet av det jobbiga. 
Metaforiskt kan man uttrycka att det handlar om en inre kamp mot ned-
brytningen av både kropp och själ. 

                                                      
448 Lakoff & Johnson (1980/2003:14-15, 25). 
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målmedveten i sina försök att förändra sin situation. Det är en målmedve-
tenhet som uttrycks och förmedlas då hon beskriver att hon bytt ut de ord 
som fanns inne i henne. De ord som andra har definierat henne med, galen, 
konstig, knäpp och så vidare, har bytts ut mot ordet annorlunda. Hennes 
relaterande till sin kropps insida förmedlar hur ord, och speciellt negativa 
sådana, metaforiskt sitter kvar i hennes kroppsliga medvetenhet.449

Vivekas berättelse innehåller också en tidsaspekt i skapandet av proces-
sen, från mörkret tillbaka till livet igen. Det är en tidsaspekt av när och hur 
i tiden hennes förvandling utspelar sig: i slutet av september och varje dag 
under flera månader. En annan tidsaspekt är upplevelsen av processens 
hastighet, en hastighet som hon markerar med upprepningen sakta. Det är 
en markering som förmedlar att hennes väg tillbaka till en fungerande livs-
situation, har tagit lång tid. 

  

I de empiriska nedslagen i Bosses, Lindas och Vivekas berättelser, för-
medlas mobbning som förvandling på olika sätt. Medan Bosse tar fasta på 
processen, av att brytas ned i sin förvandling, tar Viveka istället avstamp 
ifrån en sådan nedbrytning. I hennes berättelse förmedlas ett erkännande 
och ett accepterande av att vara annorlunda, med andra ord, att förlika sig 
med en förvandling. I en ytterligare re-kontextualisering av Vivekas berät-
telse kan egentligen två förvandlingar identifieras: en som har brutit ned 
henne till det svarta hålet, där hon bär med sig negativa ord om sig själv 
och en som vänder det mörka. I sin sekvens förmedlar Linda främst resul-
tatet av förvandlingen. Det är ett resultat av, eller en självkategorisering i, 
berättandet om hur hon framställer sin nuvarande livssituation: identitets-
lös. Metaforen mobbning som förvandlingen är en resurs som skapar en 
dramaturgi kring vad som händer med den mobbade när intrigen tätnar 
och drar ihop sig. Men det är även en metafor som förmedlar hur tiden 
efter uppbrottet från arbetsplatsen också handlar om att hitta ett sätt att 
vara och känna igen sig själv i.  

Mobbning som lärdom 
Mot slutet av våra samtal om deras erfarenheter och upplevelser av mobb-
ning, ställer jag frågor om hur de ser på sin livssituation, om de upplever 
någon skillnad i hur de ser på sig själva idag, jämfört med innan mobb-
ningen. Berättarna vittnar om en skillnad i hur de ser och upplever sig själ-
va, och det i mera positiva ordalag än i de empiriska exemplen ovan, om 
mobbning som förvandling. Det finns en positiv anda i slutet av deras be-
rättande, vilket jag identifierar som ett sätt att lindra den smärtsamma 
mobbningsberättelsen. De vänder sina erfarenheter till något bra i berättel-
                                                      
449 Lakoff & Johnson (1980/2003:29-31). 



200 I HELENA BLOMBERG Mobbning, intriger, offerskap 
 

serna, vilket kan vara ett sätt att som den goda karaktären tala om sin 
vinst över den onda karaktären. Det går inte att helt skriva om sin berättel-
se till att trots allt, vara hjälten i dramat. Hydén menar att människor kan 
skriva om sin livsberättelse och smärtsamma upplevelser genom att använ-
da andra ordval och rubriker på sina berättelser. Hon skriver: 

En berättelse om hur en person blivit utsatt för upprepat våld under sin 
barndom, kan formuleras under minst tre rubriker trots att det är en och 
samma händelse det är fråga om. Den första kan formuleras ungefär på föl-
jande sätt: ”Jag är ett barnmisshandeloffer”. Den andra kan lyda så här: 
”Jag är en överlevare av barnmisshandel” och den tredje ”Min farsa gillade 
att slåss när jag var liten”.450

Hydén menar att sådana rubriker skapar olika berättelser om hur man 
pratar om sina upplevelser. När personer med smärtsamma livserfarenheter 
ska omtolka sina erfarenheter och formulera en ny livsberättelse kan, i 
psykoterapeutiska sammanhang, olika rubriksättning användas.

  

451 Nu är 
det inte så att berättare av mobbningsberättelser formulerar en ny historia 
mot slutet av våra samtal, utan det handlar snarare om att mildra det hems-
ka och förmedla ett gott slut. Det är ett sätt att i berättarsituationen visa 
sin styrka genom att ha övervunnit det hemska och kunnat gå vidare. Nils-
son menar att offerskapet hos brottsoffer, i hans studie, inte heller kan 
beskrivas i enbart negativa ordalag. Hans intervjupersoner talar om brottet 
som en brytpunkt, vilken ibland leder till något nytt och annorlunda. Det 
gör att brottsoffers skildringar emellanåt kan få karaktären av upplys-
ningsberättelser. Det vill säga att de i nutid beskriver sig som mer medvet-
na än tidigare, men även att de kan tala om sina erfarenheter i termer av 
att de har lärt sig något.452

Strax innan denna berättelsesekvens med Lena, har hon berättat att hon 
numera arbetstränar och hur hennes hälsa får styra takten tillbaka till ar-
betslivet. 

 I texten nedan möter vi fem berättare som på 
olika sätt illustrerar mobbning som lärdom. Detta sker bland annat utifrån 
containermetaforiken, att man talar om ”de inre” aspekterna i relation till 
sin medvetenhet. På samma metaforiska sätt, som Viveka skildrar en inre 
kamp mot en nedbrytning, kan man här tala om ett kämpande för upp-
byggnaden av den egna självkänslan. Det vill säga vad berättarna ha har 
lärt sig. 

1.IP: nej det är ingen som får förstöra alltså, det 
2.finns inget som ska bryta ner mig den här gången 

                                                      
450 Hydén (1997:184). 
451 Hydén (1997:180-184). 
452 Nilsson (2003:71-73, 123). 
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3.kommer jag att vara en stolt XXX [SKRATT] ja så 
4.känner jag jaa 
5.L: Härligt att höra 
6.IP: Det säger du? Jaa. jag känner att jag har 
7.bearbetat mycket av det här, det finns ju det är 
8.inte helt borta men det är ju en livsläxa det är 
9.ju en livsläxa det är bara att tacka och ta emot, 
10.det är ju så man måste ta tag i det. Så nån 
11.bitterhet vill jag inte veta av 
12.L: Du ser inte bitter ut 
13.IP: [skratt] neej, nej jag känner inte det 

I sitt berättande tar Lena avstamp i att ingen får förstöra för henne, vilket 
hon förtydligar med yttrandet det finns inget som ska bryta ner mig den 
här gången. Hon orienterar sin upplevelse av mobbning, utifrån en ontolo-
gisk metafor453

Beskrivningen av vändningen illustrerar också hur hon metaforiskt för-
håller sig till hur hon handgripligen måste ta tag i sin situation (rad 10). 
Hennes kategorisering av att vara positiv och handlingskraftig är ett sätt 
för henne att inte uppfattas som bitter, i berättarsituationen. Bitterhet är 
annars en kategoribunden aktivitet som förknippas med personer som har 
varit med om olika oförrätter och tvister i livet. Det som står på spel i vårt 
samtal är just att parera en kategorisering av sig själv som bitter, vilket 
Lena gör med en tydlig markering: nån bitterhet vill jag inte veta av (rad 

 som resurs, genom användningen av riktningen ner i rela-
tion till sin kroppsliga medvetenhet, mig. Hon förmedlar med dessa yttran-
den, en kategorisering av sig själv som en person som står upp för sig, med 
andra ord är hon numera motståndskraftig. Det som också förstärker ka-
tegoriseringen av att vara motståndskraftig är orden den här gången. Det 
är ord som anspelar på mobbningen hon har varit med om förut, men som 
också förmedlar att hon nu är beredd inför inträdet i arbetslivet igen. I 
samtalet bekräftas hennes kategorisering av att vara beredd och laddad 
med positiva ordalag (rad 5). Det är något hon följer upp med orden att 
hon har bearbetat mycket av det här, en framställning av att vara en per-
son som har gått igenom sina upplevelser och har god självkännedom. Det 
är framställningar av sig själv, som går igen i hennes därpå följande yttran-
de: det är inte helt borta, det innebär att det fortfarande finns spår kvar av 
mobbningen hos henne. Det är ett yttrande, som också kan identifiera hur 
hennes berättelse kan relateras till metaforen om mobbning som livslångt 
lidande. Det som är intressant i Lenas berättande, är att hon i nästa stund 
ändrar riktning i talet med ett men, detta för att övergå till att tala om 
mobbning som en livsläxa. Valet av att tala om mobbning som en lärdom 
för livet, skapar och förmedlar en positiv vändning i hennes berättelse.  

                                                      
453 Lakoff & Johnson (1980/2003:29-31). 
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10-11). Det är en markering som min kollega bekräftar med att hon inte 
uppfattas som bitter, en bekräftelse som Lena responderar med ett skratt 
och en ytterligare markering med sin känsla av att inte vara bitter. 

Även Lena lindrar sin berättelse i slutet av vårt samtal, genom att tala 
om en av mobbarna.  

1.L: intressant att lyssna på dig 
2.IP: du säger det, ja, men visst är det en 
3.fruktansvärd historia, när jag tänker efter så är 
4.det ju bedrövligt alltihopa alltså det känns som om 
5.jag håller på att berätta nästan en skräckhistoria 
6.för att det är ju bedrövligt. Men den här chefen hon 
7.blev ju så dåligt till slut så hon har nu dialys, 
8.hon var ju verkligen på väg utför hon också och det 
9.är ju säkert en av förklaringarna även om hon har 
10.fungerat dåligt också. 

Sekvensen inleds med hur min kollega summerar samtalet, att det har varit 
intressant att få lyssna på hennes berättelse. Det är ett yttrande som öppnar 
för möjligheten att för Lena kunna ställa sig utanför och värdera det berät-
tade. När hon positionerar sig till det berättade, värderar hon det som en 
fruktansvärd historia och nästan en skräckhistoria, då allt hon har berättat 
är för bedrövligt. Hennes positionering till det berättade, som bedrövligt 
(rad 6), identifierar jag som ett ytterligare sätt att konstruera och förmedla 
sin kategoritillhörighet som mobbad i vår berättarkontext. Övergången till 
att sedan tala om sin chef, en av mobbarna, är ett sätt att avrunda mobb-
ningsberättelsen med hur det gick för den onda karaktären. Innehållet i 
hennes avrundning förmedlar en lindring eller mildring av hennes fruk-
tansvärda historia. Det är ett innehåll som beskriver hur svårt fysiskt sjuk 
chefen är numera och hur dåligt chefen egentligen mådde, under tiden mobb-
ningen skedde. Lena försvarar chefen genom yttrandet: hon var ju verkli-
gen på väg utför hon också och det är ju säkert en av förklaringarna. Me-
taforiskt talar hon om riktningen på väg utför när hon anspelar på chefen 
sjuklighet. Lena kan också anspela på de andra mobbarnas hälsa, då hon 
tidigare har berättat att även de är sjukskrivna. Lena talar om chefens fy-
siska sjukdom som en förklaring till att chefen utsatte henne för mobbning. 
Men lämnar slutligen in en brasklapp med orden: även om hon har funge-
rat dåligt också. Mobbaren går inte helt fri från skuld i hennes berättelse, 
trots att hon lindrar det onda hos mobbaren.  

Det är inte ovanligt att diskutera hur dåligt mobbaren egentligen mår, 
hur han eller hon faktiskt är den osäkra och ängsliga i sammanhanget. Ol-
weus nämner en sådan diskussion om mobbarna, men avfärdar det som en 
myt. Han menar att det inte finns något som tyder på att det förhåller sig 
så, utan mobbarna är istället aggressiva och tycks sakna empatisk förmåga 
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att förstå sina handlingar.454 Jag identifierar ett ursäktande eller ett försvar 
av mobbarna, som kan förekomma i mobbningsberättelser, som ett sätt att 
mildra det ondskefulla, att i sökandet leta efter någon form av förklaring 
till varför de mobbar. I sökandet efter ett svar på frågan varför, vill man 
inte ha svaret att mobbarna är rakt igenom onda. Det måste finnas någon 
förklaring till varför de uppträder och beter sig ondskefullt. Tidigare i tex-
ten beskrivs hur brottsoffer söker rationella förklaringar till brottet, men 
det förekommer även en diskussion kring själva förövaren. Nilsson visar i 
sin studie hur hans intervjupersoner och massmedia diskuterar kring brotts-
lingar: att de i själva verket är olyckliga människor och att orsaken till deras 
kriminalitet står att finna i en dålig barndom. Nilsson menar att intervju-
personerna, när de talar om gärningsmännen i sådana resonemang, söker 
såväl förstå som förklara det oförklarliga, men det är också ett sätt att dra 
en skiljelinje mellan sig själva och förövaren.455

I Marias berättelse finns också mildrande inslag kring mobbarna, men 
hon tar ett steg längre än Lena och talar om förlåtelse. Med en fråga om 
det är någon skillnad i hur hon ser på sig själv idag jämfört med innan 
mobbningen, resonerar Maria på följande sätt: 

  

1.IP:Jaa

Jag identifierar hur Maria orienterar sig i ontologiska metaforer, när hon 
beskriver hur hon känner att hon är en erfarenhet rikare och hur det har 
fått henne att växa. Hon relaterar till sin kropps insida, som har fyllts på 
med ytterligare en erfarenhet

, det är det ju men jag känner ju att jag är 
2.en erfarenhet rikare, det har fått mig att växa. … 
3.Jag kan ju känna, om någon kommer till mig och säger 
4.de varit mobbade, du har varit med om det va, så jag 
5.kan ju ha förståelse för en annan mobbad människa. 
6.Det är väl det som det har gett mig och så är det 
7.viktigt att förlåta att det var inte någons fel om 
8.man säger så. Det var inte mitt fel och det var inte 
9.deras fel utan det kan hända, sånt där händer. 

456

                                                      
454 Olweus (1991:25-26). 

, vilket har stärkt henne mentalt. Hur det 
har stärkt henne, exemplifieras i berättandet av hur hon kan ha förståelse 
för en annan mobbad människa i möten med andra mobbade. Det är också 
en förståelse som mobbningserfarenheterna har givit henne. I likhet med 
Lenas berättande om livsläxan som hon tar emot, talar Maria om en för-
ståelse som har givits till henne. Min poäng är att när berättare vänder sina 
smärtsamma erfarenheter till något bra, görs det genom att metaforiskt 
förhålla sig till en riktning utifrån i relation till sin kroppsliga medvetenhet. 

455 Nilsson (2003:66-68). 
456 Lakoff & Johnson (1980/2003:29-31). 
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Det vill säga vad erfarenheterna har givit, eller hur man har tagit emot 
dessa. 

I Marias avrundning av sin berättelse kategoriserar hon sig som en per-
son som kan förlåta. Det är en viktig del i hennes berättande när hon dels 
mildrar sin berättelse, dels mildrar mobbarnas ondhet. Hon förmedlar med 
sitt förlåtande att alla inblandade parter står utan skuld genom yttrandet: 
det var inte mitt fel och det var inte deras fel, utan det kan hända, sånt där 
händer. Det är istället en hänvisning till yttre omständigheter, precis som 
olyckor, som kan dyka upp och drabba vem som helst. Det är, som tidigare 
nämnts, ett inslag i mobbningsrepertoaren; att mobbning är en potentiell 
fara som kan drabba vilken person som helst. Det är en aspekt av att mobb-
ning kan vara något oavsiktligt från mobbarens sida, vilket är den ton 
Maria slår an i samtalet. Det handlar också om vad som står på spel i vårt 
samtal, vilket i Marias fall även innebär att inte vilja framstå som bitter. 
Att framställa sig som förlåtande, i berättandet, är ett sätt att parera bitter-
heten. Det är ett viktigt inslag när man som berättare har kommit över till 
andra sidan eller uttryckt annorlunda: när man värderande blickar tillbaka 
på smärtsamma erfarenheter. Att fastna i bitterhet innebär ett narrativ om 
sig själv som stagnerad eller för att dra det till sin spets: som misslyckad. 

Det empiriska nedslaget i Lennarts berättelsesekvens nedan, illustrerar 
hur han söker omtolka sina erfarenheter. I Hydéns termer söker han efter 
en ny rubriksättning, då han i berättandet ägnar sig åt: att göra upp med 
sin bitterhet. Det är en rubrik jag formulerar utifrån det han förmedlar i 
följande sekvens, i slutet av vårt samtal. 

1.H: Det verkar ändå som om du hade några personer att 
2.kunna prata med, ja under tiden du blev utsatt 
3.IP: Ja, det har jag ju haft. Det är då jag har 
4.funderat så här efteråt om jag tycker att det var 
5.bra eller dåligt det som hände. Jag kanske inte ska 
6.vara besviken på de här människorna som XXX alltså 
7.idag håller jag på att revidera det här, jag kanske 
8.ska vara tacksam. Men då

I sekvensens början relaterar och bekräftar vi tillsammans hur Lennart 
under själva mobbningsprocessen har haft stöd av några personer att prata 
med. Därefter går Lennart vidare och presenterar sig som en person som 

 var jag jävligt besviken på 
9.de som höll så hårt på mig och som tyckte det var 
10.”du ska minsann inte sluta utan det om det är någon 
11.annan som ska sluta så är det dem, vi ska se till 
12.att de”. Och när det hände så visst de pratade med 
13.mig och jag trodde på vad de sa… men när jag 
14.slutade så var det neej jag tyckte det var det 
15.värsta som kunde hända men nu efteråt så var det 
16.det bästa, eftersom jag såg ingen förmåga i den här 
17.organisationen. 
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reflekterar och värderar sina upplevelser, i beskrivningen av hur han har 
funderat efteråt om det var bra eller dåligt det som hände. När han sedan 
går vidare i sitt värderande tar han avstamp i en självkategorisering av att 
vara besviken och bitter, detta för att förmedla hur han omvärderat sin 
livssituation. Det är en omvärdering som går i motsatt riktning, det vill 
säga, att han istället ska vara tacksam (rad 7-8). Hur är det möjligt att på 
ett övertygande sätt, i berättandet, vända bitterhet till tacksamhet? Lennart 
möjliggör det genom att beskriva hur han var i dåtid: jävligt besviken på de 
som höll så hårt på mig. Han citerar även dem som står på hans sida ”du 
ska minsann inte sluta”, för att bygga upp hur starkt stöd han hade under 
processen, men även hur han tror på detta stöd (rad 9-13). En sådan dra-
matisering skapar och förmedlar hur hårt slaget blir för honom när han 
slutar på arbetsplatsen, vilket han också uttrycker: jag tyckte att det var det 
värsta som kunde hända. Det är också en dramatisering som gör honom 
berättigad till att vara bitter och besviken över kollegornas svek.457

Det är inte enbart Lennart som talar om hur det värsta kan bli det bästa, 
det gör även Erik i sin mobbningsberättelse. Sekvensen nedan är hämtad 
från slutet av vårt samtal, där jag undrar om han har fått stöd av någon 
annan person förutom familjen. 

 Med ett 
men, ändrar han riktning och talar om hur han retrospektivt, i nutid, fin-
ner att det var det bästa. Han rättfärdigar hur det kan vara det bästa ge-
nom yttrandet: jag såg ingen förmåga i den här organisationen. Det är 
också ett rättfärdigande av själva uppbrottet från arbetsplatsen i sig, sam-
tidigt som han kategoriserar sig som insiktsfull. Det är en insikt om att 
organisationen, hans arbetsplats och dess ohållbara arbetsförhållanden, skul-
le förbli de samma trots hans försök till förbättring. Det är en viktig insikt 
han förmedlar, eftersom det möjliggör hur han kan göra upp med sin bit-
terhet och vara tacksam. Tacksam över, som han nu i efterhand inser, att 
ha fått en ny vändning i livet och inte längre vara fast i den dåliga arbets-
miljön. 

1.IP: Ja, familjen har stött mig. Och sedan har jag 
2.träffat nya vänner så det… nej jag tycker… det här 
3.var nog… när man ser lite så här i backspegeln då 
4.tycker man att det är nog det bästa som har hänt. 
5.L: Ja 
6.H: Ja 
7.IP: Ja, det är ju så när man går in i en kris och 
8.när man kommer ut sedan så är man mycket starkare. 

I samtalet bekräftar Erik familjens stöd och beskriver vidare att han har 
träffat nya vänner. Beskrivningar som gör att han kan presentera sig som 

                                                      
457 Potter (1996:133, 134, 137). 
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hjälpt och sedd av de människor som numera finns i hans omgivning. Erik 
utgår ifrån dessa självpresentationer när han värderande blickar tillbaka på 
sina erfarenheter med yttrandet: det här var nog… när man ser lite så här i 
backspegeln då tycker man att det är nog det bästa som har hänt. Han 
vänder sina mobbningserfarenheter till något positivt i berättelsen med 
markeringen det här var nog, för att sedan tala om sitt liv i dåtid genom 
metaforen backspegeln. Det är ett sätt att metaforiskt förhålla sig till sitt liv 
som en resa och backspegeln blir då symbolen för hur man blickar bakåt i 
tiden för att värdera sin livssituation, i nutid. Eriks positiva värdering av 
mobbningserfarenheterna, som det bästa som har hänt, måste i berättarsi-
tuationen motiveras för att vara övertygande. Erik gör en sådan motiver-
ing, vilken han inledningsvis markerar med det är ju så (rad 7). Här slår 
han fast sin version av verkligheten för att sedan övergå till att tala om en 
allmängiltig föreställning genom pronomenvalet man: när man går in i en 
kris och när man kommer ut sedan så är man mycket starkare. I sin be-
skrivning, orienterar han sig i en rumslig metafor om hur människor går in 
i en kris och sedan kommer ut som mycket starkare.458 Talet om att meta-
foriskt gå in och ut ur kriser som skapar styrka, gör att hans motivering 
baserar sig på ett psykologiskt tänkande i berättandet om sig själv.459

Lennart och Erik talar inte uttryckligen om att de har lärt sig något, men 
implicit finns dessa aspekter med när de vänder sina mobbningserfarenhe-
ter till något bra i sina berättelser. Elsa däremot, tillhör de berättare som 
uttryckligen använder ordet lära i relation till sina mobbningserfarenheter. 
Det vi har pratat om strax innan nedanstående sekvens är en summering av 
Elsas tidigare beskrivning av hur hon, under mobbningsprocessen, inom sig 
såg en bild av sig själv som en liten människa. Och hur vi i samtalet går 
vidare och pratar om hur hon ser på sig själv idag, till skillnad från tiden 
innan mobbningen. 

 
Vändningen, eller avrundningen i hans mobbningsberättelse, till det bästa, 
handlar om hur han mentalt har blivit mycket starkare. Till viss del kan 
Eriks resonemang även relateras till metaforen mobbning som förvandling, 
men då i en mer positiv bemärkelse.  

1.IP: Jag kan väl säga så här att… jag tycker själv 
2.efteråt att jag har varit stark i det här att jag 
3.har klarat av det här. Och… så det har stärkt mig i 
4.efterhand att ha varit så utsatt och ta mig ur det. 
5.Och kanske inte det, jag är nog lite… jag vet inte 
6.hur jag ska säga, det finns väl ett alternativ till. 

                                                      
458 Lakoff & Johnson (1980/2003:29-31). 
459 Cameron (2000); Giddens (1991/1997). 
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7.Men jag, men om jag säger så här jag har rätt så 
8.lätt och bli påverkad (skratt). 
9.H: Ja? 
9.IP: Att bli ledsen och så här va´(tagit bort ett 
10.långt resonemang om sina syskon)så vi är, om man 
11.säger ömtåliga men inte svaga 
12.H: Ja? 
13.IP: Ingen svaghet utan en ömtålighet, att må dåligt 
14.av när man blir utsatt för någonting, men då också 
15.att man har då tagit sig ur det, det vill säga att 
16.man ändå har en stryka, som^ man är inte svag men 
17.ömtålig (skratt) 
18.H: Nej, men precis. Ja, nej jag känner igen 
19.känslan.  
20.IP: Ja, just det här. Nej, jag känner mig nog mer 
21.tuff efter det här än jag gjorde innan. Nu är det 
22.klart jag har ju blivit äldre också så då vågar man 
23.ju kanske (skratt) 
24.H: (skratt) med åren 
25.IP: några år sen ja 
26.H: precis 
27.IP: Men samtidigt så lärde det mig någonting 
28.och… just det här, men som också har skrämt mig i 
29.det här att människor kan vara så okänsliga. Det 
30.tycker jag är väldigt obehagligt. 

Samförståndet i berättarsituationen mellan Elsa och mig tydliggörs i hennes 
konsekventa användning av orden det här, alternativt det, när hon i samta-
let menar mobbningen. I sina retrospektiva värderingar kategoriserar hon 
sig som stark (rad 2). Hon orienterar sitt berättande i ontologiska metafo-
rer, att vara stark i det här, det vill säga hur hon metaforiskt utgår ifrån 
sina kroppsliga erfarenheter av att ha varit i och klarat av mobbningen.460

Vidare i samtalet öppnar Elsa upp för en annan självkategorisering, med 
sin markering av att det finns ett alternativ till (rad 5-6). Hon kategoriserar 
sig som en person som har lätt att ta till tårar, men det är även viktigt att i 
berättandet parera en kategorisering av sig själv som svag. Elsa vill inte 
bekräfta den stereotypa bilden av den mobbade som svag. Eller annorlunda 
uttryckt: hon uppvisar ett motstånd mot de egenskaper som vanligtvis för-
knippas med mobbade personer. Vid tre tillfällen under sina samtalsturer 
parerar hon svagheten med att istället kategorisera sig som ömtålig (rad 
11-13 och 16-17). Hon underbygger sin presentation som ömtålig, när hon 
i sin beskrivning relaterar till en allmängiltig föreställning genom prono-
menvalet man: att må dåligt av när man blir utsatt för någonting, men då 

 
Det sistnämnda markerar att hon inte befinner sig i mobbningen längre. 
Samtidigt som Elsa talar om sin styrka i mobbningen, fortsätter hon att 
framställa sig som stark genom yttrandet det har stärkt mig i efterhand.  

                                                      
460 Lakoff & Johnson (1980/2003:29-31). 
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också att man har då tagit sig ur det. Hennes upprepande hänvisning, i 
nästa yttrande, till en styrka avvärjer kategoriseringen av sig själv som 
svag. Elsa förmedlar tydligt att hon vill bli uppfattad som både stark och 
ömtålig, vilket jag också bekräftar i berättarsituationen. Efter en sådan 
bekräftelse, går hon vidare och framställer sig som tuffare än innan mobb-
ningen (rad 20-21). Det finns alltså, även i Elsas berättande, ett inslag av 
metaforen mobbning som förvandling, då mobbningen har stärkt henne och 
gjort henne tuffare. Skillnaden mellan Eriks och Elsas inslag och de andra 
berättarna Bosse, Linda och Annelie, är att i detta avsnitt handlar förvand-
lingen om det positiva med mobbning. 

Elsa avrundar hon sin berättelse med: samtidigt så lärde det mig någon-
ting. Förutom att hon har blivit stärkt av att ha klarat av mobbningen, ser 
hon även dessa smärtsamma erfarenheter som en lärdom. Det är en lärdom 
som har skrämt henne, hon beskriver: att människor kan vara så okänsliga. 
Elsa kategoriserar sig i kontrast till okänsliga människor genom den be-
skrivningen och kan återigen förmedla en självkategorisering som ömtålig. 

I de empiriska nedslagen hos dessa fem berättare, identifierar jag hur de 
avrundar sina berättelser genom att reflexivt dra sina egna slutsatser när de 
värderar vad de har varit med om. Dessa värderingar uttrycks i termer av: 
att man har lärt sig något, är en erfarenhet rikare och är det bästa som har 
hänt. Det är slutsatser som formulerats i vår berättarkontext och ligger i 
linje med det konventionella uttrycket att lära av sina misstag. Det är ett 
uttryck som har ett värderande inslag och som även kan illustrera hur be-
rättandet om oss själva har rotats i ett psykologiserat tänkande, en förklar-
ing som Cameron och Giddens skulle driva i sammanhanget.461

                                                      
461 Cameron, (2000); Giddens (1991/1997). 

 Det vill 
säga, att lindra sin smärta av mobbningserfarenheterna genom att istället 
se möjligheter med mobbningen, skulle kunna betraktas som en typ av be-
arbetning eller copingstrategi. Men ett viktigt inslag hos berättare, när man 
har tagit sig igenom det smärtsamma och befinner sig på andra sidan, är 
att även framställa sig som förlåtande och icke-bitter. Det blir möjligt att 
tala om sig själv som förlåtande och icke-bitter, då berättare pendlar mel-
lan att lindra och demonisera karaktärer och händelser i berättelser. Från 
att ha karaktäriserat mobbaren som kall, motarbetande och onåbar och 
hur de har agerat oetiskt gentemot berättaren pendlar de till att lindra så-
dana framställningar av mobbaren. Deras självpresentationer och deras 
slutsatser i detta avsnitt handlar om att mildra det hemska och visa upp en 
styrka, en seger av att på sitt sätt ha vunnit över de onda karaktärerna i 
slutet av mobbningsberättelserna. I berättelsen handlar det framför allt om 
att inte förmedla sig som misslyckad. 
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Summering 
Det som har presenterats i detta kapitel är fyra olika metaforer som har 
identifierats i berättelser. Dessa metaforer har identifierats utifrån hur be-
rättare har orienterat sitt berättande i rumsliga och ontologiska metafo-
rer462

Uttrycken ”satt spår för resten av mitt liv” och ”inte färdiggråten” banar 
väg för metaforen mobbning som livslångt lidande. Det som också bidrar 
till en sådan metafor, är berättarnas användning och orientering av rumsli-
ga och ontologiska metaforer av hur de kroppsligt erfar sina upplevelser av 
mobbning. Det är upplevelser som sitter kvar på insidan och gör sig påmin-
da i psykisk och fysisk smärta. I det avseendet går det att jämföra mobb-
ningsberättelser med brottsoffers berättelser, om hur övergreppen fortfa-
rande kan prägla den dagliga tillvaron. Det innebär att mobbning kan för-
stås som ett övergrepp mot den enskilda individen. Det är ett övergrepp 
som är förenligt med en kamp mellan det onda och det goda. Metaforen 
mobbning som livslångt lidande behövs i skapandet av ett narrativ, där man 
vill förmedla sin egen oskuld och samtidigt poängtera att det handlar om 
ett övergrepp. 

, framförhandlat olika självkategoriseringar och använt kategoriberät-
tande och ordval. Det är metaforer som på olika sätt bidrar till både inne-
hållet och uppbyggandet av berättelserna. Mobbning som olöst gåta för-
medlar hur berättarnas grubblerier kretsar kring frågeställningen: varför 
jag? Detta grubbleri och viljan att få ett svar är en viktig del i berättandet 
av händelseförloppet, då det stärker berättarens självpresentation som re-
flexiv och ansvarstagande. Samtidigt som det utgör ett inslag i uppbyggan-
det av ett narrativ om sig själv, som ett oskyldigt offer. Sådana grubblerier 
och sökande efter svar förekommer även i berättelser av de som drabbats 
av sjukdom och/eller brott.  

Mobbning som förvandling är en metafor som en berättare tydligt och 
ordagrant begreppsliggör sina mobbningserfarenheter med. Det är en meta-
for som illustrerar händelseförloppet, hur mobbning som process bryter 
ned en individ. Med andra ord, det är en händelseutveckling i nedåtgående 
riktning som kan resultera i en identitetslöshet, vilket berättarna i detta 
avsnitt vittnar om. Det är en metafor som ligger i linje med en schablonbe-
rättelse och kan utgöra en resurs för att skapa en dramaturgi kring hur den 
mobbade erfar sin situation, när intrigen tätnar. Metaforen kan även ses 
som en resurs i beskrivningen av livssituationen efter uppbrottet från arbets-
platsen. 

Den metafor som ligger nära ovanstående resonemang om förvandling 
är lärdom. Det är dock en förvandling som uttrycks i en mer positiv anda. 
                                                      
462 Lakoff & Johnson (1980/2003: 29-31). 
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Det finns i slutet av våra samtal en vändning till det positiva med upplevel-
serna och erfarenheterna av mobbning. Berättarna värderar och drar reflex-
ivt sina egna slutsatser av vad de har upplevt. Det är värderingar som for-
muleras utifrån ett psykologiskt tänkande i termer av att man är en erfa-
renhet rikare och att man har lärt sig något. Det handlar om att lindra sin 
smärtsamma berättelse och vända sina erfarenheter till någonting bra. Det 
som står på spel i våra samtal är att berättarna inte vill framstå som bittra 
när de befinner sig på andra sidan. Det innebär att de på olika sätt parerar 
bitterheten i samtalet, som i Marias fall när hon är förlåtande eller Lennart 
som gör upp med sin bitterhet. Det kan betraktas som deras tal om hur det 
goda till slut vinner över det onda, mot alla odds. 
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KAPITEL VIII.  

8. Mobbningens metaforiska byggstenar 
Det har på olika ställen i avhandlingen framgått att det finns en slags dim-
ridå kring själva mobbningsintrigen. Det vi har sett hittills, är hur intrigen 
mellan parterna är koncentrerade kring arbetsrelaterade uppgifter och hur 
dessa är invävda i beskrivningar av olika händelser på arbetsplatsen. Det 
berättargrepp som har identifierats i mobbningsberättelser är just denna upp-
byggnad kring sin yrkeskategori och hur berättarna framställer sig som den 
goda kompetenta arbetstagaren för att skildra hur motarbetad och mobbad 
man är. Det som är aktuellt att diskutera i detta kapitel är andra sidor av 
intrigen. Det är olika sidor av intrigen, som här presenteras utifrån de be-
greppsliga metaforer463 som har identifierats i berättelserna. Det är metafo-
riska byggstenar som förekommer i mer eller mindre utsträckning i deras 
berättande. Metaforerna används som resurser för att dels förstärka berät-
telsens innehåll och berättargrepp, dels skapa en dramaturgi och trovärdig-
het i konstruktionen av sig själv som mobbad. Förutom att urskilja hur 
metaforerna finns med i språkbruket är det lika viktigt att se hur berättarna 
använder kategorier som resurser i en positionering till andra karaktärer i 
berättandet464, därför berättelsens innehåll banar också väg för metaforer-
na. Det är även av betydelse, vilket visats i föregående kapitel, att studera 
hur berättare orienterar sitt berättande i ontologiska och rumsliga metafo-
rer.465 Först presenteras mobbning som strid respektive smitta. Den sista 
metaforen låsning, diskuteras specifikt utifrån den rumsliga och ontologis-
ka containermetaforen. Containermetaforen är, vilket diskuterats tidigare, 
en metafor som illustrerar hur vi har en insida och en utsida och hur vi 
kroppsligt orienterar oss i en riktning av att vara inne i eller ute ur en hän-
delse, aktivitet eller fysisk miljö.466

Strid 

 

Metaforen mobbning som strid ligger i linje med en berättelse mellan det 
goda och det onda eftersom intrigen handlar om en kamp mellan karaktä-
rerna. Det gör att en metaforisk kamp finns med när berättare dels skildrar 
relationer och/eller interaktioner med mobbarna, dels beskriver upplevda 
emotioner i relation till en ohållbar arbetssituation. I Leymanns första be-
skrivning av vuxenmobbning illustrerar han mobbning som en kamp, där 

                                                      
463 Lakoff & Johnson (1980/2003:3, 36). 
464 Bamberg (2004). 
465 Lakoff & Johnson (1980/2003:29-31). 
466 Ibid., s.29. 
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det förekommer attacker mot offret, detta utan att använda en begreppslig 
metaforikanalys.467 Det finns även andra forskare som talar om en kamp 
eller spelet om makten468, vilket innebär att metaforen strid, finns med i 
tidigare forskning, men analyseras inte fram utifrån en metaforikteori. I 
studien av Tracey et al. däremot, vilket nämnts tidigare, utgår de ifrån en 
begreppslig metaforteori i analysen av intervjupersoners mobbningserfa-
renheter. I likhet med min studie har även de formulerat mobbningsintri-
gen eller mobbningsprocessen som ”a battle”.469 Själva situationen som den 
mobbade befinner sig i handlar här om att vara på ett slagfält, där striden 
mer eller mindre alltid är närvarande. I samtalsanalytiska studier, med fo-
kus på hur konflikter och asymmetrier i samtal kan manifesteras, används 
också stridsmetaforer. Aronsson talar metaforiskt om samtalet som ett 
slagfält, utifrån Bachtins stridsmetaforik. Det innebär att interaktion kan 
gestaltas som och handla om en kamp mellan två eller flera parter. Arons-
son studerar bland annat hur flera parter kan kränka eller hota en medak-
törs position i samtalet.470

Erik har tidigare i vårt samtal berättat att han kände sig låst av att inte 
kunna byta arbetsplats. Jag följer upp hans tal om låsning genom att be 
honom utveckla sin inlåsning, hur han ser på sig själv i relation till kolle-
gorna. Det är efter 35 minuters samtal, som Erik berättar: 

 Aronsson utgår i sin analys från forskarkatego-
rier när hon använder Bachtins stridsmetaforik, medan jag utgår från be-
rättarnas egna kategoriseringar i samtalet. I texten nedan presenteras hur 
metaforen mobbning som strid, uttrycks och identifieras hos fyra berättare 
i min studie. Den berättelse vi tar del av först är Eriks berättelse. 

1.H: Upplevde du också att när du säger att du var 
2.inlåst att du krympte som människa på den här 
3.arbetsplatsen? 
4.IP: Ja, jo jag var ju… mig kunde man ju hacka på. 
5.Det hackas ju till slut från… jag menar att dom 
6.andra märkte ju det här också va´.  
7.H: Mm 
8.IP: Då tycker man att dom som ville… det fanns ju 
9.sådana med som liksom kunde… man kände sig BEVAKAD 
10.hela tiden av flera. 
11.H: Mm 
12.L: Mm 
13.IP: Det fanns ju sådan här guldgossar som man inte 
14.kunde göra någonting åt. Det var okej vad dom 
15.än…¤gjorde 

                                                      
467 Leymann (1986:80, 82). 
468 Hallberg & Strandmark (2004); Björk (1995); Svensson (2010). 
469 Tracy et al. (2006:159-162).  
470 Aronsson (1999:63). 
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I min fråga förenar jag Eriks ordval, av inlåst, med en annan intervjuper-
sons beskrivning av hur hon krympte som individ utav mobbningen. Det är 
olika sätt att uttrycka en förminskning av sig själv och i samtalet söker jag 
efter hur han relaterar till dessa beskrivningar. Min invit blir hans ingång 
att tala om sig själv som förminskad, vilket han gör i relation till kollegor-
na: han är den person på arbetsplatsen som de kunde hacka på. Han rela-
terar till ett händelseförlopp när han beskriver hur det till slut blev allmänt 
synliggjort hur han var en hackkyckling (rad 4-5). I samtalet stödjer vi oss 
som samtalsparter på mobbningsrepertoaren i vilken den mobbade, enligt 
definitionen, befinner sig i ett maktunderläge.471

Eriks självkategorisering av att vara hackkyckling, i relation till kollegor-
na, öppnar för en beskrivning av sin känsla av att ständigt vara bevakad av 
kollegor. De ordval som Erik använder: hacka på och bevakad av, kan 
associeras till en strid som utspelar sig inom berättelsekontexten. Det som 
förstärker associeringen till en strid är framför allt hur han orienterar sitt 
berättande, utifrån sin kroppsliga medvetenhet och erfarenhet av hur han 
upplever intrigen: att bli hackad på och bevakad av. Det är ord som be-
skriver hur han uppfattar omgivningens agerande mot honom. Centralt är 
vilken riktning i förhållande till hans kropp, deras ord och interaktion tar 
sig uttryck. Det är en riktning i vilken kollegorna metaforiskt hackar på 
hans kropps utsida och fyller hans insida med en känsla av övervakning.

 Med andra ord legitimerar 
vi föreställningen om att den mobbade ingår i en asymmetrisk relation med 
mobbaren, där den mobbade upplever sig förminskad. 

472 
Förutom att Eriks berättande innehåller ontologiska metaforiska uttryck 
som stärker stridsmetaforen, får vi också en möjlighet att sätta oss in i hans 
perspektiv. Användandet av metaforiska uttryck får samma retoriska effekt 
som citeringar, det vill säga att det skapar en dramaturgi där lyssnaren 
ställer sig på berättarens sida.473

I de sista raderna (rad 13-15) i berättelsesekvensen kategoriserar sig Erik 
som maktlös, vilket ger ytterligare en bild av en kamp, där han positione-
rar sig i underläge i förhållande till guldgossarna. Han beskriver en makt-
löshet, att situationen var svår eller näst intill omöjlig att ändra på efter-
som guldgossarnas agerande hade acceptans på arbetsplatsen (rad 13-15). I 
vårt fortsatta samtal med Erik har han försökt resonera kring varför chefen 
utsätter honom för mobbning. När vi kommer in i nedanstående berättel-
sesekvens har Erik precis berättat om två händelser där han och chefen har 
varit oense om både arbetstider och en sakfråga angående regler vid inne-

 

                                                      
471 Leymann (1996:166). 
472 Lakoff & Johnson (1980/2003:29-31). 
473 Mishler (1999:88-89). 
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hav av tjänstebil. I egenskap av intervjuare responderar jag och försöker 
summera vad Erik har berättat. 

1.H: Det låter som att han la sig i för mycket som han 
2.inte hade med att göra. 
3.L: Mm 
4.IP: Ja, ja. Och det kanske har en del i det också 
5.för jag tror att han kom dom andra, dom var väl mer 
6.utlämnande förstår du mig? 
7.L: Mm 
8.IP: Men jag höll mer på mig i min kamp. Han vet ju 
9.inte ens vart jag bor. Han vet ju ingenting 
10.egentligen och det kan ju vara det också som … 
11.ja… jag var inte så där och sådan är jag ju 
12.aldrig. Jag lämnar inte ut mig hur mycket så här 
13.utan jag håller min på mitt och det kan vara det 
14.att han… liksom inte kom åt mig. Enda sättet att 
15.komma åt mig det var ju… att trycka ned mig. Det 
16.lärde han ju sig. Även om inte han inser det själv 
17.så lärde han sig var han kunde skälla. 
18.H: Mm, att hitta dom punkterna. 

Det som är intressant i ovanstående sekvens är dels att den innehåller ut-
tryck som kan förknippas med en strid, dels att Erik pendlar mellan två 
olika kontexter: vår samtalskontext och berättelsens kontext. Det ord, som 
kan relateras till strid är hans användning av kamp. Hur Erik beskriver att 
han höll på sig i sin kamp, är ett sätt att återge hur han utestängde chefen 
som mobbade honom. Enligt Eriks narrativ bidrar en sådan utestängning 
till att hans chef valde att trycka ned honom, eftersom han inte kom åt 
Erik på något annat sätt. Relationen mellan Erik och hans chef i intrigen 
beskrivs i termer av kamp, trycka ned, komma åt och kunde skälla. Det är 
ord och en positionering mellan karaktärerna, vilka tillsammans kan illu-
strera en strid inom en mobbningsberättelse. När Erik beskriver sin rela-
tion och positionering till sin chef, gör han det inom ramen för berättelsen. 
Han gör en utvikning från berättelsens kontext och riktar sitt tal direkt till 
vår samtalskontext genom yttrandet: förstår du mig? för att stämma av om 
vi kan följa hans resonemang (rad 5-6). Det svar han får av min kollega är 
ett ”mm”, vilket inom intervjusituationens interaktion kan ha uppfattats 
som en indikation på att fortsätta berätta om sin relation till chefen. 

Eriks beskrivning av hur han håller sig på sin kant och chefen som inte vet 
någonting om honom, är ett sätt att förklara varför chefen mobbar honom. 
Det är också i en sådan förklaring som Erik kan kategorisera sig själv som 
mobbad i samtalet genom beskrivningen: Enda sättet att komma åt mig var 
ju… att trycka ned mig. (14-15). Det är en beskrivning, där han orienterar 
sig i ontologiska metaforiska uttryck: att komma åt honom, att nå hans 
insida är att trycka ned honom. Den korta pausen i samtalet förmedlar en 
känsla av hur svårt det är att berätta om dessa upplevelser, samtidigt som 
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det skapar en förståelse för Eriks perspektiv. Det som förstärker förståelsen 
för hans perspektiv är hur han, utifrån sin mentala och kroppsliga medve-
tenhet, återger hur någon försöker komma på insidan av honom, för att 
trycka ned honom och därmed egentligen förminska hans betydelse i alla 
avseenden. De ontologiska och rumsliga metaforerna474

Det är inte endast inom Eriks narrativa framställning som det går att 
identifiera ord och händelser som en strid. I nedanstående berättelsesekvens 
möter vi Lena, cirka 20 minuter in i samtalet. Det är en sekvens som inne-
håller en fortsatt beskrivning av hennes positionering till kollegor och chef, 
från kapitel fem, hur intrigen gestaltas i händelser relaterade till arbetsupp-
gifter och yrkeskategorier. Lenas fortsatta beskrivning ger en illustrativ bild 
av hur mobbningsintrigen kan betraktas som en strid, att befinna sig mitt i 
ett slagfält. Den fråga som föregår denna sekvens är om Lena kan beskriva 
fler mobbningssituationer, än dem hon redan har beskrivit och hon återger 
då flera situationer.  

 som förekommer i 
Eriks berättelse, visar återigen hur vi förhåller oss till vad mobbningsfeno-
menet i stort sett innebär: nämligen att en part är nedtryckt av den andra. 
Därmed kan man uttrycka, som jag poängterat ovan, att Erik genom dessa 
ordval kan kategorisera sig som mobbad. Hans självkategorisering bekräf-
tas i vårt samtal med samma metaforiska anda utifrån en kroppslig medve-
tenhet: att hitta dom punkterna (rad 18). 

Berättelsesekvensen fortsätter med IP´s relation till 
chefen. 
47.(…)jag är en sån människa som har mycket idéer och 
48.driver saker hela tiden och jag hade ju idéer då 
49.och pratade med chefen om det och fick jag då ofta 
50.ja, ”javisst får du göra det”.. vi skulle bygga om 
51.rökrummet till motionssal och myssal (skratt)  
52.H: Ett bra förslag 
53.IP: (SKRATT) efter mycket om och men så blev det 
54.faktiskt så då, men då var de jättearga att jag 
55.inte tog med dem i diskussionerna, men det gjorde 
56.jag ju inte eftersom de bara bråkade med mig jämt 
57.och det går ju inte hålla på och samarbeta med 
58.människor som bara bråkar och håller på va. Så jag 
59.brydde mig inte om att fråga dem om hur vi skulle 
60.göra i gymnastiksalen, de säger ju nej, man känner 
61.att man inte vet var man har dem va. Men de var 
62.avundssjuka på att de såg att jag kunde göra saker, 
63.utveckla saker, göra saker, ordna promenadgrupper 
64.och vi hade gympagrupper och allt möjligt och de 
65.kände sig inte delaktiga i det här, men det går 
66.inte att ha delaktighet när man bara bråkar med 
67.varandra hela tiden och kritiserar varandra men det 

                                                      
474 Lakoff & Johnson (1980/2003:29-31). 
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68.kunde ju inte de förstå och det blev att de blev 
69.avundssjuka på mig och de pratade skit och bevakade 
70.mig och se om jag gjorde något fel så de kunde 
71.berätta för chefen. 
72.H: Hur ofta skedde det här, var det dagligen som ni 
73.kom ihop er? 
74.IP: [SUCK] kanske en gång i veckan eller något 
75.sånt. Man gick alltid på tå, man visste aldrig när 
76.det skulle hända nästa gång, så kändes det va.  
77.H: Kunde det ske, var det någon specifik plats som 
78.det skedde på i något speciellt rum eller kunde det 
79.ske överallt? 
80.IP: Ja det tror jag. Det var förstås på någon 
81.expedition eller något sånt eller… kanske inte i 
82.fikarummet vad jag kommer ihåg… kanske i 
83.korridoren … eller om man var ute och gick 
84.någonstans. Jag var ju ensam du vet, de var ju två, 
85.jag var ju en. Även om jag hade en kollega som 
86.jobbade på dagvården, hon var ju utanför det här så 
87.jag var ju ensam. Jag kände ju att de kunde 
88.attackera mig i och med att de var i princip två 
89.va. 

Lena beskriver (rad 49-51) ett exempel på en idé som hon genomför, att 
rökrummet förvandla till en motions- och myssal. Lena bygger upp en 
fortsatt intrig med kollegorna genom att belysa detta exempel i sin berät-
telse; hon beskriver hur kollegorna blir upprörda över att hon inte låter 
dem vara delaktiga i diskussioner om ombyggnaden av rökrummet (rad 
54-55). Hon motiverar, i sin narrativa framställning, varför hon inte invol-
verat dem: eftersom de bara bråkade med mig jämt och det går ju inte hålla 
på och samarbeta med människor som bara bråkar och håller på va. Så jag 
brydde mig inte om att fråga dem (rad 56-59). I sin motivering använder 
hon uttryck: bråkade med mig och bara bråkar och håller på i beskrivning-
en av relationen till kollegorna. Det är uttryck som kan förknippas med 
metaforen strid, men hennes ordval och beskrivning fungerar också som ett 
sätt att rättfärdiga sina handlingar475

                                                      
475 Billig & Stanley (2004:164). 

. Det vill säga att Lena i berättandet 
rättfärdigar sitt eget agerande att utesluta personer som bråkar, vilket bi-
drar till samarbetssvårigheter. Lena rättfärdigar samma handling när hon 
upprepar innehållet i sitt agerande: det går inte att ha delaktighet när man 
bara bråkar med varandra hela tiden och kritiserar varandra men det kun-
de ju inte de förstå och det blev att de blev avundssjuka på mig och de 
pratade skit och bevakade mig och se om jag gjorde något fel så de kunde 
berätta för chefen (rad 47-52). Det upprepade rättfärdigandet i berättandet 
förstärker hennes perspektiv. Det innebär att, som lyssnare, betrakta det 
berättade utifrån hennes synvinkel och inte utifrån mobbarnas. Det sker 
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även en förstärkning eller skapas en retorisk effekt i hennes val och byte av 
pronomen. Från att hon betonar att de bråkade med henne till att säga, när 
man bråkar med varandra, relaterar hon till en föreställning om att det är 
en allmängiltig uppfattning.476

Hennes ordval av bråk i sammanhanget är ett mildare uttryck än orden 
kamp och trycka ned som förekommer i Eriks berättelse. Det innebär att 
det som står på spel i vårt samtal är hur detta bråk, som Lena beskriver, 
inte är ett bråk mellan jämställda parter och hur det framför allt återigen 
handlar om en gradfråga; om hur tillfälliga och normala konflikter och bråk 
övergår till att bli något systematiskt.

 Eller uttryckt annorlunda: hon hänvisar till 
ett moraliskt ställningstagande som är allmänt vedertaget, nämligen att 
människor inte bör bråka med varandra. Det är utifrån denna relation till 
kollegorna som hon kategoriserar sig som en missförstådd kollega, vilket 
skapar avundsjuka och elakt tal om henne, och en upplevelse av att vara 
bevakad av kollegor. Resonemanget om avundsjuka kollegor kan även ses 
som ett sätt för Lena att försöka förstå eller formulera ett eget svar på var-
för hon mobbats.  

477 Det är också utifrån ett sådant 
resonemang jag genom min fråga söker svar på hur ofta bråket förekom, 
men syftet är även att försöka få en bild av hennes vardagliga situation på 
arbetsplatsen (rad 77-79). Lena beskriver att bråket förekom en gång i 
veckan. Med andra ord är det ett upprepat och återkommande bråk och 
inte något tillfälligt. Lena förstärker det upprepade bråket med yttrandet: 
visste aldrig när det skulle ske nästa gång. Det är ett uttryck och inslag som 
mycket väl kan förekomma i berättelser av misshandlade kvinnor. Det vill 
säga att det finns en ovisshet om när slaget från mannen kommer nästa 
gång.478

                                                      
476 Öhman (2007:127-130). 

 Därefter söker jag, i samtalet med Lena, en beskrivning av platsen 
för mobbningen. I berättarsituationen efterfrågar jag alltså både tid och 
plats i min strävan efter att gripa tag om intrigens helhet. Lena svarar med 
att det kunde ske på olika ställen, i korridoren eller när hon var ute och 
gick någonstans. Det är svårt för henne att konkretisera en viss plats där 
mobbning äger rum, vilket gör att hon i samtalet istället markerar med: jag 
var ju ensam du vet, de var ju två, jag var ju en. Det är ett tal riktat till 

477 Leymann (1996:166); AFS 1993:17, s. 6. 
478 Se bland annat Hydén, Margareta. (1995). Kvinnomisshandel inom äktenska-
pet. Mellan det omöjliga och det möjliga. Stockholm: Liber, s. 170-171. Hon skri-
ver om kvinnans rädsla för mannens våldshandlingar. Eisikovits, Zvi & Buchbin-
der, Eli. (1999). ”Talking Control: Metaphors Used by Battered Women.” Violence 
Against Women, 5(8), 845-868. De skriver exempelvis om hur mannen plötsligt 
blir okontrollerad och våldsam. 
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mig, med yttrandet du vet, och genom att markera hur hon är i nummerärt 
underläge stödjer hon sig på mobbningsrepertoaren i sin kategorisering av 
sig själv som mobbad. 

Den finns en spänning och påpasslighet i Lenas beskrivning av att vara 
bevakad. Hon gick alltid på tå och visste inte när kollegorna skulle ta till-
fället i akt att attackera henne (rad 87-89). Det är ordval som återigen, 
förutom att associeras med strid, betonar hur hon befann sig i ett underlä-
ge eftersom de var två och hon ensam. Lena kategoriserar sig då som både 
försiktig och orolig, men också som maktsvag i relation till kollegorna. 
Intrigen i Lenas berättelse kännetecknas av hur hon, som den goda arbets-
tagaren, är drivande, samtidigt som hon är maktsvag i relation till de onda 
karaktärerna, som bråkar och attackerar henne när hon minst anar. Lena 
förmedlar, med beskrivningen av den upplevda intrigen av oro och plötsli-
ga attacker, att hon är ett oskyldigt offer. Lena är ett oskyldigt offer, som 
vittnar om hur hon försöker undvika attacker genom att vara vaksam och 
gå på tå. Metaforiskt orienterar hon sitt berättande utifrån sin kroppsliga 
medvetenhet genom uttrycket ”gå på tå”. Ett sådant metaforiskt uttryck 
och beskrivningen av att parera attacker är ytterligare ett inslag som finns 
med i berättelser av misshandlade kvinnor.479 Ordvalet attackera, anspelar 
metaforiskt på ett hot mot kroppen i Lenas berättande, men inte ett fysiskt 
utan ett psykiskt hot. I misshandlade kvinnors narrativ förekommer dock 
både verbala och fysiska attacker.480

I två skriftliga berättelser, vilka presenterats tidigare i kapitel fem, re-
spektive kapitel sju, återfinns inslag av kamp och en påpasslighet i beskriv-
ningen av deras intriger. Passagen i berättelsen av signaturen ”en kämpe” 
innehåller följande: 

 Något längre fram i Lenas berättelse, 
vilket inte finns med i ovanstående sekvens, sammanfattar hon relationen 
med kollegorna med: det blir konfrontationer istället för att söka samarbe-
te. Mobbningsintrigen hos Lena gestaltas således som en strid, med ständiga 
konfrontationer.  

Varje dag är en utmaning. Jag vet aldrig hur och vad som 
ska hända, då de tre blivit fyra som plågar mig. (…) Alla i min 
omgivning, syskon, vänner, familj, facket vill att jag slutar el-
ler sjukskriver mig. Till vad då, frågar jag mig. Mitt motto är 
rättvisa och att det goda skall vinna över allt ont (…)  

Hälsningar ”En kämpe” 

                                                      
479 Hydén (1995:130, 155, 170, 171, 182). Hon skriver om olika strategier som 
kvinnor använder för att undvika misshandel och hur kvinnan stannar i förhållan-
det för att kunna ha uppsikt och viss kontroll om och när slagen kommer. 
480 Hydén (1995:125-190). 
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Denna korta passage relaterar till en intrig, vilken kännetecknas av en 
kamp om överlevnad, för berättaren. Det är en kamp mot de onda på ar-
betsplatsen, som enligt berättelsen blir fler och fler. För berättaren är det 
en ständig utmaning. Det finns en vaksamhet eller påpasslighet i berättel-
sen, i beskrivningen jag vet aldrig hur och vad som ska hända. I likhet med 
den muntliga sekvensen med Lena framstår även denna berättare som ett 
oskyldigt offer. Förutom att berättelsen i sin korthet illustrerar en kamp, 
förstärks stridsmetaforen i och med signaturen och självkategoriseringen 
”En kämpe”. En kämpe tar utmaningen och hoppas att, som den goda, gå 
segrande ut ur denna mobbningsstrid. 

I Bosses skriftliga berättelse om sin negativa förvandling, handlar kam-
pen om hur han ska få upprättelse för den orättvisa behandling han utsatts 
för.  

Min vilja att gå vidare och få en social återupprättelse driver 
mig hela tiden i en orättvis och vanmäktig kamp i att förklara 
och diskutera. Det är under den här tiden som jag upplever 
förvandlingen som tydligast. 

Samtidigt som Bosse genomgår en förvandling, då att hans identitet för-
svinner, drivs han av en kamp att förklara sig i syfte att uppnå upprättelse. 
Bosse beskriver en annan slags kamp än vad signaturen ”En kämpe” gör. I 
Bosses beskrivning handlar det om en aktiv och verbal kamp, den fram-
ställs som orättvis och vanmäktig, medan kampen i ”En kämpes” berättel-
se istället kännetecknas av att ta sig igenom vardagen utan att bli plågad av 
kollegorna. Båda berättelserna omfattas av en kamp, den tar sig olika ut-
tryck men har samma mål: en kamp för att överleva. Vi behöver andra 
människors bekräftelse i konstruerandet av vår kategoritillhörighet i olika 
sociala sammanhang, utan en sådan bekräftelse kan det skapas känslor av 
olust och tomhet.481 Det är i samtalet, när vi berättar om olika händelser 
och upplevelser, som vi kan skapa och tillskriva oss olika kategorier. Det är 
i vardagliga berättelser vi möjliggör en presentation och bekräftelse av vilka 
vi är.482

En sida av mobbningsintrigen omfattas således av en spänning och på-
passlighet, som i Eriks, Lenas och En kämpes berättelser bland annat be-

 ”En kämpes” och Bosses berättelser innehåller spår av negativ eller 
utebliven bekräftelse på de kategoritillhörigheter som de vill tillskriva sig 
på arbetsplatsen. 

                                                      
481 Goffman (1970:12-19). Jfr med Asplund, Johan. (1987). Om hälsningsceremo-
nier, mikromakt och asocial pratsamhet. Göteborg: Korpen, s. 17, där Asplund 
resonerar kring hur svårt det är att sluta hälsa på grannen, eftersom det innebär att 
vi indirekt förnekar vår egen existens.  
482 Bamberg (2006); Korobov & Bamberg (2004); Mishler (1999). 
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skrivs utifrån en känsla av att vara bevakad och inte veta när attacken 
kommer. Tracey et al. har i sin studie gjort liknade iakttagelser, de skriver: 
“Targets described ongoing pressure, like a ’pressure screw’ and slowly 
ticking ’time bomb’.”483

Berättarnas kategorianvändning och positionering gentemot arbetskolle-
gor och chef gör att intrigen, utifrån Eriks och Lenas berättelser, kan rela-
teras till stridsmetaforen. Det finns empiriska variationer inom de muntliga 
mobbningsberättelserna, men samtliga beskriver en slags kamp för att söka 
konsensus, samarbete och förståelse hos kollegorna och chefen, utifrån sin 
betraktelse av arbetsplatsens förutsättningar och sin egen yrkeskompetens. 
I de empiriska berättelserna, som har presenterats här och i kapitel fem, 
visas hur denna kamp bland annat också innefattar berättarens kategori-
tillhörigheter: ifrågasättande, drivande och avståndstagande. Det är kate-
gorier som berättare använder för att bygga upp en intrig mellan det goda 
och det onda. Trots att samtliga empiriska berättelser inte innehåller de tyd-
liga stridsmetaforer som beskrivs ovan i termer av bevakad, attackerad, 
konfrontation, trycka ned och bråka, är det aktuellt att framställa mobb-
ningsintrigen som en strid. Det är berättarnas positioneringar till karaktä-
rerna i berättelserna som förstärker eller möjliggör en sådan metafor. Med 
andra ord: vad gör denna stridsmetafor för och i berättelsen? Metaforen 
förstärker en storyline och är ett välbekant berättargrepp utifrån schablon-
berättelsen, som är av betydelse i skapandet av personernas unika mobb-
ningsberättelser.

 De poängterar att deras intervjupersoners arbetssi-
tuation och tillvaro präglades av en strävan att överleva, i likhet med de 
två skriftliga berättelserna i detta avsnitt. 

484

Smitta 

  

I kapitel tre diskuterades sjukdom som metafor för att illustrera ett förfall, 
korruption, svaghet eller ett skapande av rädsla.485

                                                      
483 Tracey et al. (2006:164). 

 I fallet med mobbning, 
kan sjukdomsmetaforen även användas för att visa hur ingen tar på sig 
något ansvar för mobbningens förekomst. Men framför allt visar metafo-
ren hur en mobbad person kan beskriva sin upplevelse av mobbning och 
sina relationer till kollegor. En annan sida av intrigen på arbetsplatsen kan 
därmed presenteras. Metaforen mobbning som smitta är formulerad i en 
skriftlig berättelse av Bosse. Det handlar alltså om en berättares egen meta-
for, till skillnad från de metaforer jag har formulerat utifrån berättarnas 

484 Potter (1996:118, 170-173); Bruner (2001:28-31). 
485 Sontag (1988/2001:59-60). 
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framställningar. Däremot har jag upptäckt hur andra berättare, i skrift, 
också relaterar eller orienterar sig i sjukdomsmetaforiska uttryck. I detta 
avsnitt tar vi del av tre berättares skriftliga framställningar. 

Bosse inleder sin långa berättelse med följande upptakt: 

Alla söker vi största möjliga lycka. Vi skyddar oss mot allt 
som kan förstöra. Vi försäkrar oss, vaccinerar, motionerar, 
tränar, undviker farliga situationer och platser. Vi längtar efter 
trygghet och försöker skydda oss på alla sätt. Vissa olyckor 
är svårare än andra att skydda sig från. Mobbning är ett far-
ligt och smittsamt virus. (…) Viruset är skambelagt både för 
den som smittas, för den som för viruset vidare men även för 
den som drabbas. (…) Den skambelagda stämpeln finns 
med i varje sammanhang där viruset förekommer, det är ett 
av de stora problemen.  

Det är en upptakt som tar avstamp i ett vedertaget agerande i hur vi alla 
tar ansvar för att bevara eller uppnå det goda och lyckliga livet. Det är ett 
ansvar som innebär att hålla sig vid god hälsa och försöka skydda sig från 
faror. Det är något som nästan alla kan känna igen sig i, men därefter 
kommer vändningen i passagen: vissa olyckor är svårare än andra att 
skydda sig från. Mobbning är ett farligt och smittsamt virus. Mobbning 
definieras som en olycka man inte kan styra över, trots alla insatser att 
försöka skydda sig mot olika typer av fara. Mobbning förknippas med fara 
i form av ett smittsamt virus. Sontag beskriver hur olika metaforiska ut-
smyckningar som ”elakartade tumörer invaderar” och ”vi tar upp kampen 
mot cancern”, har gjort sjukdomen synonym med ondska. Detta gör att den 
sjuke kan ses som ett offer för ondskan. Dessa metaforiska uttryck ger 
även en föreställning om hur sjukdomen lever sitt eget liv.486

Att tala om mobbning som ett smittsamt virus, förmedlar dels att mobb-
ning tycks leva sitt eget liv, dels att vem som helst kan bli drabbad. Det 
handlar också om att bli drabbad av en ondska. I Bosses berättelse blir sjuk-
domsmetaforen smitta, ett sätt för honom att framställa sig som ett oskyl-
digt offer. Han är oskyldig eftersom han tagit sitt ansvar att skydda sig, 
men ändå drabbas av viruset. Sontag menar att det finns en tvetydighet i 
att ha drabbats av en dödlig sjukdom, å ena sidan är man ett offer, å andra 
sidan skuldbeläggs man för att själv ha orsakat sin situation. Hon poängte-
rar hur seglivad föreställningen om sjukdom som straff är, då det finns 
forskning som påtalar ett samband mellan rökning och cancer. Både of-
ferskapet i sig och hur skulden finns närvarande skapar skamkänslor hos 

  

                                                      
486 Sontag (1988/2001:65-67). 
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den drabbade.487 Johannisson skriver också om den seglivade bilden att 
sjukdom kan uttrycka karaktären hos den smittade. Det vill säga att den 
drabbade är medskyldig eller ansvarig för sitt lidande. Hon menar att sjuk-
dom under 1800-talets början, fick en moralisk laddning som förknippas 
med ett misslyckande, ett förfall och svek. Om man inte betraktar sjukdom 
som straff för något självförvållat, finns det ett alternativt till: det är natu-
ren som slår tillbaka för att upprätthålla och säkerställa ordningen för 
mänskligheten. Trots en medvetenhet om, att alla människor, oavsett klass- 
eller etnisk tillhörighet, kan drabbas av smitta, har vissa grupper utsatts för 
syndabockssyndromet: judar, zigenare, fattiga, sociala utbrytare eller män-
niskor som är annorlunda eller avvikande på något sätt. Idag aktualiseras 
sjukdomsmyter om ett straff, något självförvållat och att naturen slår tillbaka, 
genom förekomsten av sjukdomen aids. Syndabockarna, som betraktas som 
avvikande och får representera sjukdomen aids, är de homosexuella.488

I Bosses berättelse återfinns ett inslag av hur virus är förknippat med 
skam och hur alla som kommer i kontakt med viruset, eller smittan, också 
berörs av skammen. I hans beskrivning för att förtydliga hur skammen gör 
sig påmind i olika sociala situationer, talar han om den skambelagda stäm-
peln. Det är en stämpel som metaforiskt innebär att han bär med sig käns-
lan av skam på insidan av kroppen, men även på utsidan, genom att enbart 
visa sitt ansikte för dem som vet att han är eller har varit smittad. Att tala 
om en stämpel innebär också att mobbningen har satt spår av skuld och 
skam vilka är mycket svåra att få bort. I en balansgång mellan ett skuldbe-
läggande och en sjukdoms övertag, kan man vid ett övertag av sjukdomen 
se hur personer avhumaniseras och istället personifierar sjukdomen.

 

489 Det 
kan jämföras med Johannissons resonemang ovan, där hon poängterar hur 
de homosexuella står som representanter för sjukdomen aids.490

I berättelsen av signaturen WS återfinns följande beskrivning: 

 I Bosses 
berättelse är det han själv som personifierar det smittsamma viruset, mobb-
ningen, med sin stämpel av skam i olika sammanhang. Hans berättelse visar 
en sida av hur mobbningsintrigen som smitta kan få fäste och prägla flera 
situationer, inte enbart situationer på arbetsplatsen.  

Upplevde det som en bakterie/ett virus som trängde sig allt 
djupare för var dag. Vad var det som hade gått snett? Hade 

                                                      
487 Sontag (1988/2001:57-60, 65-67). 
488 Johannisson, Karin. (1992). Smittad –aids och den historiska erfarenheten. Lands-
tinget förebygger aids. Serie: Mer insikt, nr 5. Stockholm: Stockholms läns lands-
ting, s. 6-8. 
489 Sontag (1988/2001:65-67, 122). 
490 Johannisson (1992:6-8). 
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jag mig själv att skylla? Kunde inte förstå att det hade hänt 
mig. (…) Där står jag, nu, ensam och maktlös. Pendlar mel-
lan förtvivlan, ilska och depression. Märker hur jag mår då-
ligt. En bakterie, ett virus som sakta med säkert tränger allt 
djupare in i kropp och själ.  

Det är en passage i hans berättelse som illustrerar hur mobbningen, som ett 
virus trängde sig allt djupare. Han orienterar sitt berättande i dels sjuk-
domsmetaforen smitta, vilket gör att han framställer sig som ett offer, dels 
i hur han metaforiskt erfar hur viruset tränger djupare in kroppen. Det är 
utifrån en kroppslig medvetenhet som han i ontologiska metaforiska ter-
mer relaterar till hur hans kropps insida sakta fylls med detta virus.491

I Vivekas skriftliga berättelse används också ord som kan relateras till 
sjukdomsmetaforen. Hon beskriver organisationen som sjuk, istället för att 
det är hon som är smittad. I hennes berättelse återger hon vad hon har 
skrivit i ett brev till högsta ledningen. Det är ett brev där hon berättar om 
sin ohållbara arbetssituation på ett statligt företag och nedan presenteras 
delar av det. 

 I 
likhet med sjukdomsberättelser och andra mobbningsberättelser, vilket 
diskuterats i kapitel sju, återfinns grubbleriet kring självanklagelser och 
självrannsakan. Det förmedlar inte enbart att han är ett offer, utan också 
ett oskyldigt sådant och någon som tar ansvar för sitt handlande i ett re-
flexivt tillbakablickande. Signaturen WS förmedlar även en utsatthet ge-
nom att kategorisera sig som ensam och maktlös. Det är en utsatthet som 
gör att han fylls med skiftande emotioner som ilska, förtvivlan och depres-
sion. Hans berättelse vittnar också om ett möte med det obegripliga genom 
yttrandet kunde inte förstå att det hade hänt mig. Det ligger också i linje 
med mobbning som något osannolikt, vilket också passar väl in i sjuk-
domsmetaforen att plötsligt ha blivit drabbad av smitta. Att bli drabbad av 
det osannolika och oväntade är ytterligare ett inslag som gör att signaturen 
WS skriver in sig i offerskapet. 

Här finns en infektion, men tyvärr är det inte jag som är infek-
terad. Jag är en engagerad, vaken och utbildad människa, som 
dessutom hade erfarenhet av världen utanför grindarna och 
med egna åsikter. Jag accepterade inte bara hur ”saker och 
ting” hanterades på avdelningen och av lokala fackliga före-
trädare. Varken vad gällande etik/moral eller det faktum att det 
är skattebetalarna som finansierar vår verksamhet. Detta 
straffade sig genom att jag osynliggjordes och genom andra 
grymma och kränkande metoder. (…) Jag hotades, svartmå-
lades och försökte skrämmas till tystnad. Det är sjukt. Ett 

                                                      
491 Lakoff & Johnson (1980/2003:29). 
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friskt klimat speglar oliktänkande, kreativitet, engagemang och 
respekt. Inte av fjäsk och lögner. (…) Metoden att sedan flyt-
ta på den eller dessa ”syndabockar” gör inte att sjukdomen 
upphör, det krävs helt andra insatser. 

Hon beskriver att det finns en infektion där hon befinner sig, men marke-
rar att det inte är hon som är sjuk. I sitt berättande är hon noga med att 
hålla sjukdomen ifrån sig genom att kontrastera det sjuka med självkatego-
riseringar av att vara engagerad och vaken. Sådana kategoriseringar för-
knippas vanligtvis inte med sjukdom, de är istället aktiviteter vi associerar 
med något friskt hos individer.492 Hon framställer sig även som utbildad 
och som någon som har andra viktiga erfarenheter från arbetslivet. Med 
andra ord presenterar hon sig som en person som har kunskap, och där-
med rätt att uttala sig om organisationen och den rådande ohållbara situa-
tionen.493

Ett annat anspråk som Viveka gör i brevet, är att vara en väktare och en 
lojal vän av etik och moral, något som också förstärks hur skattebetalarna 
framställs som finansiärer. Detta anspråk på att stå för etik och moral, kan 
även ses som ett sätt för Viveka att rättfärdiga sina handlingar

 Det är ett viktigt inslag av faktaanspråk för att bli tagen på allvar 
med sitt brev och budskapet till ledningen.  

494

I sin beskrivning av arbetsklimatet som sjukt undviker hon också att 
peka ut någon enskild person, samtidigt som hon med metaforen förmedlar 
att problemet är djupt och kräver specifika insatser för att det ska kunna 
lösas. Delar av Vivekas brev till högsta ledningen presenterar således en 
annan sida av hur sjukdomsmetaforen kan gestalta mobbningsintrigen. Det 
är en intrig som är infekterad och speglar hur sjukdomen finns överallt på 
arbetsplatsen, medan berättaren själv står för det friska och det goda. I 
relation till hur Sontag beskriver hur sjukdom som metafor används för att 

, det vill 
säga att hon har handlat moraliskt korrekt på arbetsplatsen. Här kan ock-
så urskiljas att hon bygger upp sin karaktär som en god arbetstagare i för-
sta delen av brevet, för att i dess senare del visa hur hon, trots sin godhet, 
möts av straff. Straffet utgörs av hot, ignorans och svartmålning. Det är 
också själva straffet hon markerar som det sjuka. Hon betonar att ett friskt 
klimat innebär oliktänkande, kreativitet och respekt och inte präglas av 
dess motsats: fjäsk och lögner. Med den beskrivningen kontrasterar hon 
återigen det sjuka med det friska, för att nå fram till sin poäng: att arbets-
klimatet är sjukt och drabbat av sjukdom.  

                                                      
492 Hester & Eglin (1997:5). 
493 Potter (1996:106, 112). 
494 Billig & Stanley (2004:164). 
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illustrera förfall och korruption495

I Bosses skriftliga berättelse finns en dikt som illustrativt förenar metafo-
ren smitta med hur mobbning innebär en negativ förvandling, en resa som 
inte är självvald. Delar av hans dikt presenteras nedan och avslutar avsnit-
tet om mobbning som smitta. 

, kan Vivekas användning av metaforen 
betraktas ha ett sådant syfte: att visa på ett förfall och korruption på ar-
betsplatsen. 

Klibbigheten,  
allt klibbar, 
smutsen, orenheten, 
hur jag än försöker tvätta finns den där 
klibbigheten. 
 
Alla resor är förknippade med faror 
den här var jag inte beredd på 
inget vaccin 
tidpunkt och resmål var det andra som bestämde 
incheckningen sköttes snabbt och effektivt. 
 
Först efter flera månader började symtomen 
först sakta 
sedan allt tydligare. 
 
Kontakten med andra människor begränsas 
smittorisken bedöms individuellt av var och en 
rädslan smyger sig på 
de flesta undviker samtal 
för att vara på den säkra sidan. 

Dikten illustrerar ett händelseförlopp där ett avstamp tas i nutid: hur allt 
klibbar. Beskrivningen av klibbigheten, smutsen och orenheten kan relate-
ras till ett mänskligt förfall. Sjukdomsmetaforen används, även här för att 
illustrera ett förfall.496

                                                      
495 Sontag (1988/2001:65-67, 73-76). 

 I dikten skapar dessa ord associationer till att vara 
drabbad av smitta. Det är en smitta som upplevs och beskrivs i metaforiska 
termer av hur kroppens insida är fylld med en känsla av orenhet och hur 
smittan sitter kvar på kroppens utsida: den inte går att tvätta bort. Klib-
bigheten består. Bosses beskrivning av denna klibbighet förmedlar att när 
man har blivit kategoriserad som den smittade, är det omöjligt att föränd-
ra. Hacking och Douglas poängterar hur vi i alla tider, kanske tydligast 
under 1800-talet och senare, kategoriserar och sätter etikett på männi-

496 Sontag (1988/2001:65-67). 
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skor.497 Det finns en konsekvens av att kategorisera och sätta etikett på oss 
själva och andra människor. Douglas skriver: “People have always been 
labeling each other, with the same consequences – labels stick.”498

I dikten framställer han sig som ett oskyldigt offer när han skildrar en 
medvetenhet av fara vid resor, men denna fara var han inte beredd på. Det 
fanns inget skydd, inget vaccin, för att kunna förebygga en möjlig smitta. 
Dessutom var det inte han själv som hade bestämt tidpunkt och resmål, det 
hade andra gjort, vilket gör att han går fri från skuld. Händelsutvecklingen 
är att smittan inte märks omedelbart, utan symtomen uppträder sakta, 
efter en tid. När smittan är ett faktum blir relationen eller kontakten med 
andra begränsad, då han utgör en smittorisk. Användningen av sjukdom 
som metafor illustrerar hur man i ett berättande kan skapa och förmedla 
en dramaturgi av rädsla och hot.

 Hur en 
kategori eller etikett metaforiskt kan vara fastklistrad är just vad Bosse 
beskriver i dikten, en klibbighet som består. 

499 Det finns två grundläggande uppfatt-
ningar kring smittsamma sjukdomar som härrör från Bibelns berättelser 
om personer med spetälska. Personer med spetälska isolerades i getton 
utanför staden och betraktades som orena. Johannisson skriver: ”För det 
första: att vara smittad var att vara utstött ur den sociala gemenskapen. För 
det andra: att vara smittad var att vara ’oren’, det var en skam.”500

Bosses metaforikanvändning av att vara smittad förmedlar hur han är 
utstött från gemenskapen på arbetsplatsen och hur andra undviker honom 
för att inte själva bli orena, smittade och bli en del av det avvikande: att 
utgöra en av syndabockarna. Det är alltså rädslan och hotet av att själva 
bli drabbade av smittan, som är Bosses poäng i slutet av dikten: hur andra 
undviker att tala med honom för att vara på den säkra sidan.  

 

I de empiriska nedslagen i Bosses, signaturen WS och Vivekas skriftliga be-
rättelser identifieras hur sjukdomsmetaforen används på något skilda sätt, 
beroende på vad de vill förmedla. Både i Bosses och i signaturen WS an-
vändning av mobbning som smitta förmedlar de hur de är drabbade av ett 
virus. Det vill säga de framställer sig som oskyldiga offer. Sjukdomsmeta-
foren hos dem förmedlar även hur mobbningen ”finns där ute” är en po-

                                                      
497 Hacking, Ian. (1986). ”Making up people.” In Heller, Thomas, C., Sosna, Mor-
ton & Wellbery, David, E. (Red). Reconstructing Individualism. Autonomy, Indi-
viduality and the Self in Western Thought. Stanford: Stanford University Press, s 
222-236; Douglas, Mary. (1986). How institutions think. London: Routledge, s. 
100-102. 
498 Douglas (1986:100). 
499 Sontag (1988/2001:59-60). 
500 Johannisson (1992:11). 
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tentiell fara som kan drabba alla. Metaforen är en betydelsefull byggsten i 
en berättelse och i ett berättargrepp om sig själv, som ett oskyldigt offer. 
Samtidigt som metaforen smitta erbjuder en kategorisering av att vara 
oskyldig förmedlar den hur skulden och skammen finns närvarande. 

Det är i Bosses berättelse som skuld och skam kommer upp till ytan, nå-
got som annars finns med i berättandet implicit. Hans berättelse tydliggör 
även hur central själva skuldfrågan är i mobbningsberättelser. Sontag be-
skriver tvetydigheten av att vara ett offer för sjukdom och i nästa andetag 
skuldbeläggas, för att själv ha förorsakat sin sjukdomssituation. Det är 
också offerskapet och skulden som skapar skamkänslor.501 I likhet med 
Johannisson handlar känslan av skam om att vara oren, men också att bli 
isolerad och utesluten från en social gemenskap.502

Låsning  

 Att använda sjukdoms-
metaforen blir ett sätt att förmedla upplevelsen av att vara ett offer och 
känna skuld och skam. Jag anser att det också tydliggör en koppling mel-
lan sjukdomsberättelser i sig och mobbningsberättelser, då det som står på 
spel i sådana berättelser är just hur berättare ska parera skuldfrågan när de 
skriver in sig i offerskapet. I Vivekas berättelse används metaforen smitta 
för att förmedla hur arbetsplatsen är utsatt för ett förfall och korruption, 
medan hon själv står för det friska och det goda. Sjukdomsmetaforen bi-
drar således till att presentera andra sidor av mobbningsintrigen. 

En annan metafor som har identifierats i de empiriska berättelserna, i så 
väl muntliga som skriftliga, är låsning. Metaforen låsning syftar till att 
illustrera hur berättarna upplever sig vara rumsligt låsta i sin relation till 
arbetssituationen, kollegor och arbetsplatsen samt upplevelsen av att det 
inte finns någon väg ut ur mobbningsproblematiken. Låsningsmetaforen 
avser även att skildra hur berättare på olika sätt erfar hur mobbningen finns 
kvar på kroppens insida. I föregående kapitel diskuteras mobbning som livs-
långt lidande i liknande ontologiska metaforiska uttryck.503

                                                      
501 Sontag (1988/2001:57-60, 65-67). 

 Det som avses 
diskuteras här, är ytterligare en vinkling av ett livslångt lidande, som då 
metaforiskt kan ses som en låsning inom den egna kroppen. I detta avsnitt 
exemplifieras metaforen låsning av sex berättares olika skildringar utifrån 
en kroppslig medvetenhet om hur de upplever intrigen. Det som diskuteras 
är alltså en annan sida av intrigen och vilka följder eller konsekvenser den 
kan ge. Det är Elsas berättelsesekvens som inleder detta avsnitt. 

502 Johannisson (1992:11). 
503 Lakoff & Johnson (1980/2003:29-31). 
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Tidigare i avhandlingens kapitel fem och sex, har Elsas konfrontation 
med sin mobbare analyserats och diskuterats på olika sätt. Det vi tar del av 
nedan är en sekvens där jag har ställt frågan om hur mobbaren reagerade 
vid en sådan konfrontation.  

1.IP: Ja, flina bara lite dumt och så där. Och tog 
2.inte, sa, ingen ursäkt, ingen förklaring, ingenting 

4.H: Nej? 
3.alltså.  

5.IP: Sedan så när jag hade prata med den här manliga 
6.rektorn så hade han kallat in henne för att prata 
7.med henne om det här då. Och då när hon kom 
8.tillbaka, det här var väl i slutskedet kan jag väl 
9.säga eller ja, innan hade det varit liksom lite små 
10.pikar

12.H: Ja 

 och så där som, jag kände att jag krympte mer 
11.och mer av. 

13.IP: Ja, men då när hon hade varit inne hos rektorn 
14.(och kom tillbaka ut så tänkte jag, nu kanske hon 
15.ändå säger någonting och då kommer hon ut och sa så 
16.här att ”ja, han tyckte ju att jag gick lite för 
17.mycket så här” och sträckte på sig så här IP 
18.sträcker upp och fram axlar och bröst) och hon var, 
19.hon var lite stel i sina rörelser (skratt) ”så jag 
20.får väl börja att gå lite så här” sa hon och så 
21.sjunk ihop och liksom visade att ja, att ja. Och 
22.då, då sa jag till henne och då var det flera runt 
23.mig men, då sa jag ”ja, men vet du vad du håller på 
24.med?” sa jag. ”Du håller på att ta livet

Det empiriska nedslaget i Elsas berättelse handlar återigen om en konfron-
tation med mobbaren. I sekvensens början beskriver hon hur mobbaren 
enbart flinar åt henne och inte ger någon förklaring till sitt agerade eller 
ber om ursäkt efter den första konfrontationen. Det är en kategorisering av 
mobbaren som kall och onåbar. I Elsas fortsatta beskrivning av mobbarka-
raktären återger hon hur kollegan agerar efter ett enskilt möte med chefen. 
Elsa tror och hoppas, enligt berättelsen, att kollegan nu förstår och kom-
mer att be om ursäkt (rad 13-15). Det är förhoppningar som inte infrias 
och Elsa citerar istället vad som utspelar sig mellan henne och kollegan. I 
Elsas citering av kollegan visar hon också med kroppen hur kollegan sträck-
te fram axlar och bröst och säger: ”ja, han tyckte ju att jag gick lite för 
mycket så här” och hur kollegan sedan sjunker ihop i sin gångstil och sä-
ger: ”så jag får väl börja att gå lite så här”. Det är efter dessa uttalanden 
som Elsa i interaktionen med kollegan ställer den kritiska frågan: ”Vet du 

 av mig” sa 
25.jag. ”Jag kan inte äta, jag kan inte sova, jag mår 
26.jättedåligt, förstår du det? Du håller på att livet 
27.av mig. Förstår du det?” sa jag så här. Jaha, men 
28.hon bara flina dumt ändå alltså, det var ingenting 
29.som ändrades. 
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vad du håller på med?” I berättelsens kontext kategoriserar hon sig som 
aktiv och handlingskraftig, när hon ifrågasätter kollegans agerande. Samti-
digt framställer hon sig som förtvivlad, när hon i nästa citering av sig själv 
betonar: ”Du håller på att ta livet av mig. Jag kan inte äta, jag kan inte 
sova, jag mår jättedåligt, förstår du det?” Denna citering av sig själv och 
kollegan skapar en autenticitet och dramatik i hennes berättelse av hur hon 
är maktlös, utsatt och förtvivlad. Det är en dramatisering som i berättar-
ögonblicket skapar en förståelse för hennes utsatthet.504

I språket relaterar vi till hur vi kroppsligt erfar vår omgivning: att vara 
inne i en relation, i en social gemenskap eller att befinna sig utestängd ur 
en relation eller en gemenskap. Då vi kroppligt orienterar oss i olika rikt-
ningar av att vara i, inne, ur eller ute, överförs detta även till fysiska ob-
jekt, aktiviteter, händelser och känslor.

 Det är i positione-
ringen till mobbarkaraktärens kyla och likgiltighet, som hon kategoriserar 
sig som rumsligt låst i en ohållbar arbetssituation. I relation till container-
metaforen kan hennes beskrivning illustrera hur hon upplever att hon är 
låst i en situation och i en relation, som trots försök inte går att förändra.  

505 Elsas beskrivning handlar också 
om en låsning inom henne. I termer av containermetaforen kan det illustre-
ra hur låsningen fyller hennes kroppsliga insida, då hon beskriver att hon 
varken kan äta eller sova. Hon inte kan fylla sin kropp med sömn och mat 
som hon brukar eftersom insidan är fylld av förtvivlan.506

I sitt berättande använder Elsa ord som även kan illustrera en strid, en 
kamp för överlevnad. Hon beskriver (rad 7-8) hur hon har fått små pikar 
av kollegan som gjorde att hon krympte mer och mer. Orden ”små pikar” 
ger associationer till hur ord, metaforiskt, kan vara vassa mot kroppen, 
något som Elsa successivt erfar kroppligt, som en förminskning av sig själv. 
Det är utifrån dessa uttryck, tillsammans med sin skildring av mobbarka-
raktären, som kylig och likgiltig, som hon kan tillskriva sig kategoritillhö-
righeter som förminskad och mobbad. Hennes yttrande: du håller på att ta 
livet av mig, är ett starkt uttryck som ytterligare kan gestalta hur mobb-
ning är strid. Kombinationen av att beskriva sig själv som förminskad och 
hur kollegan håller på att ta livet av henne, skildrar hur hon slåss för sin 
överlevnad i en underlägsen position när hon konfronterar mobbaren. Elsa 
är rumsligt låst i sin underlägsna position, i relation till mobbaren. I Elsas 
berättelse förmedlar metaforer som strid och låsning hur hon är utsatt för 
övergrepp av en ond, stark och likgiltig motståndare. 

 Det innebär att 
det är kroppen som låses.  

                                                      
504 Mishler (1999:88-89). 
505 Lakoff & Johnson (1980/2003:29-31). 
506 Lakoff & Johnson (1980/2003:27, 29). 
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Den berättare som uttryckligen använder orden låst och inlåst är Erik, 
vilket nämns i avsnittet om strid. I nedanstående sekvens med Erik söker 
jag med min frågeställning efter huruvida han försökte ta sig ur problema-
tiken, då han inte kunde lösa situationen med den mobbande chefen. Mitt 
uttryck mitt upp i det här i frågan, anspelar i vårt samtal på den situation 
Erik upplevde som allra svårast. 

1.H: Kände du när du var mitt upp i det här att det 
2.finns alternativa arbetsplatser som du kunde söka 
3.dig till? 
4.IP: … Alltså byta jobb? 
5.H: Ja, precis byta jobb. 
6.IP: Nej, jag kände mig låst. Jag kunde inte … jag 
7.tyckte att det jag kan ingenting annat. Vad skulle 
8.jag göra, jag har ju liksom ingen… ja… utbildning 
9.eller någonting sådant där [byte av band] 
10.jag vet att jag tänkte...¤usch ska jag jobba så 
11.länge här till alltså då måste jag… ¤liksom vara 
12.kvar här ända tills man blir pensionär eller 
13.någonting sådant där och det var ju fruktansvärt  
14.L: Mm 
15.H: Mm 
16.IP: Men man känner sig… ja man känner sig inlåst 
17.va´ och det tror jag är en del av… pressen eller 
18.det här att man är på väg in i någonting 

Erik beskriver en upplevelse av att vara låst i relation till sin arbetsplats, 
eftersom det inte var en möjlighet för honom att byta arbete. Han är ute-
lämnad till en situation som han inte vill vara i. Han tar i sitt berättande 
avstamp i en låst situation, för att sedan övergå till att tala om låsningens 
riktning. Det är en riktning av att metaforiskt vara inlåst. Låsningens rikt-
ning ger associationer av att han är instängd och trängd i ett hörn av 
andra. Det är en riktning som pressar in honom i någonting, med andra 
ord är det inget han själv styr över. Det ger associationer till att det är ”nå-
got” som kommer utifrån, vilket driver oss till att göra olika saker eller 
uppleva olika känslotillstånd. Det handlar således om själva poängen med 
rumsliga och ontologiska metaforer, som Lakoff och Johnson framhåller: 
hur vi via språket presenterar hur vi kroppsligt relaterar till och erfar vår 
omvärld i olika riktningar.507

Ett annat exempel, som kan illustrera låsning, är Annas skriftliga mobb-
ningsberättelse. Den är skriven i en litterär genre där författaren skriver om 

 Han är alltså inte utelåst, vilket också kan 
vara en riktning som kan erfaras kroppsligt, då man inte släpps in eller inte 
får delta i den sociala gemenskapen på arbetsplatsen. Eriks beskrivning 
handlar om en rumslig låsning, där den rumsliga möjligheten att fly sin 
situation är minimal. 

                                                      
507 Lakoff & Johnson (1980/2003:29-31). 
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sig själv i tredje person, med det fiktiva namnet Anna. Nedan följer ett 
utdrag ur en senare del av Annas berättelse, det har då utspelats flera hän-
delser mellan Anna och hennes kollegor. Det är en passage som tar vid 
efter ett beskrivet telefonsamtal med chefen, rektorn på skolan. Det är 
alltså en intrig som utspelar sig inom skolans värld.  

Hon får också gå i ovisshet om vem som pratar och vad som 
sägs, om något, som hon är involverad i. På så sätt förhind-
ras hon att agera, dörrarna stängs och hon får bara finna sig 
i känslan att ha gjort något fel, men får inte veta vad. Efter te-
lefonsamtalet börjar hon skaka i kroppen och osäkerheten i 
henne förstärks. Hon känner sig verkligen inte önskvärd på 
skolan, men hon kan inte heller söka sig därifrån. Rektorn 
håller henne i ett djävulskt grepp, som leder utför och när 
hon inser det, blir hon rädd, för så här kan man göra, om 
man vill knäcka någon; ta ifrån eller försvåra möjligheterna till 
försörjning. Anna har nu inga referenser och om hon söker 
sig till en ny skola, kommer den nya rektorn att samtal med 
hennes nuvarande. Då kommer också den nya rektorn att få 
en så negativ bild av Anna; att hon inte kan samarbeta. Vem 
skulle då anställa henne? Men hon måste ha ett arbete för 
att betala hyran och mat. Efter detta samtal förstår hon, att 
chanserna att få ett annat arbete minskar. 

I Annas berättelse ovan blir det möjligt att identifiera hur hon är utelåst. I 
en jämförelse med Erik som är inlåst, är Anna utelåst. I skildringen av hur 
dörrarna stängs och hon inte släpps in till samtal som rör henne, skapas en 
utelåsning där hon hindras att agera i egen sak. Det är en rumslig låsning i 
relationen med kollegor, vilket även metaforiskt blir en låsning inom hen-
ne. Hon beskriver sin känsla av hur hon går i ovisshet, får finna sig i käns-
lan av att ha gjort något fel men får inte veta vad. Hon är kroppsligt låst av 
en ovisshet inom sig. Låsningen av ovisshet och osäkerhet, som hon erfar 
på sin kropps insida, får konsekvenser för kroppens utsida i form av kropps-
liga skakningar. Från en skildring av att vara rumsligt låst i relation till kol-
legor, vilken visar att hon inte är önskvärd och hur låsningen har satt sig i 
kroppen, övergår hennes berättelse till att illustrera en rumslig låsning till 
själva arbetsplatsen. Hur chefen, metaforiskt uttryckt, håller henne i ett 
djävulskt grepp, vilket gör att hon inte kan söka sig därifrån, utan är fast 
vid arbetsplatsen, utan referenser. Det går inte att söka nytt arbete utan 
referenser och även om Anna försöker bryta sig ur detta grepp, förblir det 
en omöjlighet; ingen skulle anställa en samarbetsovillig person. Det är en 
negativ stämpel som chefen har satt på henne. En stämpel som förs vidare 
om andra potentiella arbetsgivare kontaktar chefen. I Annas berättelse 
framställs den metaforiska låsningen som såväl en kroppslig som en rums-
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lig låsning genom att låsningen relateras både till kollegor och till själva 
arbetsplatsen. 

Det finns olika skildringar och metaforiska uttryck som skapar en lås-
ningsmetafor hos muntliga och skriftliga berättare. De olika låsningarna 
som hittills har presenterats, illustrerar hur svårt det är att hitta en väg ut 
ur problematiken. Det är en problematik som kan jämföras med ett ”mo-
ment 22”, vilket är en annan narrativ resurs för att illustrera en omöjlighet. 
I perspektivet av att se hur låsningen slår igenom såväl inom kroppen som 
rumsligt i relationer, i situationer och i relation till arbetsplatsen, blir det 
förståeligt att berättare talar om en sista utväg: självmord. I Gretas berät-
telse talar hon om en sådan sista utväg. I sekvensen nedan berättar Greta 
om sina självmordsplaner. 

1.IP: Och jag tänkte så här att jag, mina grabbar dom 
2.klarar sig nog. Jag har en son som just nu tar 
3.magisterexamen i x-stad och jag tänkte han. Han har 
4.sin uppsats klar och han är klar, han är färdig nu i 
5.maj. Så jag tänkte att det grönt så. Jag orkar inte 
6.det här. Jag har ju skrivit mycket. Jag hade skrivit 
7.till dom och till mina närstående. Jag hade gjort 
8.upp allting i detalj. Så tänkte jag att jag orkar 
9.inte det här. Jag orkar inte leva i en sådan värld 
10.där man vill det goda och bli så motarbetad och 
11.baktalad och jag hade ju vittnen på tex. så fick 
12.ingen ta kontakt med mig när jag var sjukskriven. 
13.Dom blev uppkallade så dom som jag hade mest 
14.kontakt med, ja tre kollegor som jag har jobbat 
15.länge med som var på skolan. Dom blev uppkallade av 
16.biträdande rektor och sa att ”ni får inte ta någon 
17.kontakt med Greta”. Nu gjorde dom det ändå. 

Det som står på spel i vårt samtal, är hur Greta i berättandet av sina planer 
på att begå självmord måste parera en möjlig kategorisering av sig själv 
som egoistisk och oansvarig. Det finns en mer eller mindre generell före-
ställning om att personer som tar livet av sig, i relation till de efterlevande, 
är egoistiska och oansvariga. Därför framställer sig Greta som en ansvars-
tagande mamma, när hon beskriver hur en av sönerna tar sin examen och 
att de kommer klara sig utan henne. En annan del i framställning av att 
presentera sig som ansvarsfull är hur hon hade gjort upp planen i detalj, 
genom att skriva till sina söner och andra närstående (rad 6-8). Samtidigt 
handlar det i berättandet också om att motivera eller rättfärdiga en sådan 
hemsk och dramatisk utväg från livet.508

                                                      
508 Billig & Stanley (2004:164). 

 Hon gör ett rättfärdigande som 
upprepas flera gånger med yttrandet: jag orkar inte det här. Det är ett sätt 
att uttrycka hur botten är nådd och att det inte finns någon kraft kvar. 
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Hon använder även sin karaktär, som den goda i berättelsen, för att tydlig-
göra sitt perspektiv och förstärka sitt rättfärdigande: Jag orkar inte leva i 
en sådan värld där man vill det goda och bli så motarbetad och baktalad. 
Det skapas också en illustration av hur låst hon är i en ond värld, där hon 
som den goda ger upp, eftersom hon inte ser någon annan utväg. Berättan-
det av att hon blir motarbetad och baktalad backas upp med vittnen509

Metaforiskt kan vi tala om en låsning i kroppen, utifrån berättarnas be-
skrivningar, men det är något som i realiteten också tar sitt uttryck i kropps-
lig smärta. Det är en smärta som gör sig påmind när vi berör deras mobb-
ningserfarenheter i samtalet. Det handlar inte enbart om hur berättare kan 
stödja sig på narrativa resurser, i form av mobbning som en hälsofara, då 
de exempelvis vittnar om hur kroppen reagerade innan de själva var med-
vetna om mobbningen. I kapitel sex diskuteras hur den egna kroppen kan 
användas som en retorisk förstärkning i berättandet av mobbningsproces-
sen. Kroppen som förstärkning har även diskuterats i relation till själva 
rättfärdigandet av brytningen eller uppbrottet från arbetsplatsen och mobb-
ningen. Det är ett rättfärdigande som syftar till att förmedla en självpresen-
tation av att inte vara misslyckad i berättelsen om sig själv.  

 
som förstärker hennes utsaga. Det är en utsaga som hon ger liv åt och legi-
timerar genom att citera det rektorn sagt till hennes kollegor: ”Ni får inte 
ta någon kontakt med Greta.”, något de trotsar och berättar för Greta. 
Hur berättare beskriver sig som självmordsbenägna återfinns till viss del i 
andra muntliga och skriftliga mobbningsberättelser. I kapitel sex och sju 
presenterades empiriska nedslag i Vivekas skriftliga berättelse, där hon 
tydliggör hur nära självmord hon var. 

Det är även ett annat retoriskt grepp som aktualiseras här, när kroppen i 
sig talar i vår berättarkontext. Det vill säga när berättare i samtalet marke-
rar att de upplever en fysisk smärta, som handlar om hur kroppen är en 
vittnesbärare. Innan kroppen presenteras som vittnesbärare visas ett exem-
pel på hur en berättare, inom berättelsens kontext, kan illustrera hur krop-
pen säger ifrån. Min fråga som föregår Lindas beskrivning nedan, är om 
hon har sökt en väg ut ur problematiken genom att vända sig till facket 
eller företagshälsovården. Linda svarar med att hon har kontaktat facket 
vilket leder till att chefen ringer hem till henne, och där tar följande berät-
telsesekvens vid: 

1.så ringde den där chefen

                                                      
509 Potter (1996:165-166). 

 till mig på måndagen… och 
2.när hon ringde upp och talar in på telefonsvararen 
3.för under den här veckan som jag var så himla 
4.nedbruten så svarade jag inte i telefon ¤jag kunde 
5.inte prata med någon… och då när hon ringde och 
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6.jag hör hennes röst så då jag är jag i min säng och 
7.jag 
8.H: Oj 

kräks ner hela allt  

9.IP: Jag glömmer det aldrig… bara genom att jag hör 
10.hennes röst så blir det sådan här flykt… alltså 
11.reaktion… så jag blir så himla förvånad själv och 
12.så att jag kräks ner allting och… verkar liksom 
13.göra alla … allting i sängen

I denna sekvens med Linda skildrar hon en händelse där hon är nedbruten 
och befinner sig orkeslös i sin säng och oförmögen att svara när telefonen 
ringer, eftersom hon inte orkar prata. I detta tillstånd av handlingsförlam-
ning ringer den där chefen, som i hennes berättelse utgör den onda karak-
tären, och enbart av att höra chefens röst på telefonsvararen kräks Linda i 
sin säng. Det är för Linda ett oförglömligt minne av hur chefens röst kunde 
trigga igång en, som hon kallar, flyktreaktion. Linda bygger här upp ett 
narrativ av att vara utslagen och där rösten på telefonsvaren, metaforiskt, 
blir en attack mot henne, som redan ligger ned. Det finns ingenstans att ta 
vägen där hon ligger i sin säng. Hon kategoriserar sig även som överrump-
lad av denna flyktreaktion, av hur kroppen tar över förnuftet. Det är en 
kollaps av den egna kroppen som Linda skildrar med yttrandet det känns 
som hela kroppen bara rasar ihop på något sätt. Linda kategoriserar sig 
som utsatt i en försvarslös situation. Hennes beskrivning visar även hur 
låsningen i kroppen tar sig uttryck i form av att rasa ihop. 

 liksom… det bara… det 
14.känns som hela kroppen bara rasar ihop på något 
15.sätt…  

Berättare vittnar på ett eller annat sätt om hur kroppen säger ifrån och 
hur kroppslig smärta också kan sätta sina spår genom en låsning av den 
egna kroppen. Det är metaforiskt en låsning som har satt sig på kroppens 
insida och kan, som diskuterats i kapitel sju, vara ett livslångt lidande. Det 
som avslutar detta avsnitt om låsning, är just hur den metaforiska låsning-
en av smärta gör sig påmind hos berättare när de skapar sin mobbningsbe-
rättelse. Nedan tar vi del av hur Ulla och Lena, i sitt berättande, poängte-
rar hur kroppen i sig talar, i vårt samtal. 

Det Ulla har beskrivit strax innan följande sekvens, är hur kollegan, mob-
baren, systematiskt inte hälsar utan ignorerar henne och inte kommer till 
inbokade möten. 

1.IP: … Men det inträffar inte hon kommer inte ändå 
2.och i det här svepet så händer sig också följande 
3.och nu kommer, nu får jag ont också, men det vet jag 
4.det. Jag vet ju om vad det beror på nu. Så får jag 
5.jätteont i ryggen och hon slutar att hälsa på mig, 
6.men jag kopplar inte ihop dom här sakerna. Men jag 
7.får alltså så fruktansvärt ont i ryggen så att jag 
8.kan nästan inte gå.  
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Det är i skildring av intrigen och mobbarkaraktären som Ulla stannar upp, 
ställer sig utanför sitt berättande och lyfter in kroppen. Hennes kropp på-
kallar uppmärksamhet, vilket hon markerar med: nu får jag ont också, 
men det vet jag det. Jag vet ju om vad det beror på nu. I nutid kategorise-
rar hon sig som insiktsfull och medveten om vad smärtan vill säga henne. 
När hon samtidigt i samtalet använder kroppen som en vittnesbärare av sin 
smärta, förmedlar hon en självpresentation där hon fortfarande är kropps-
ligt skadad. Det är en självpresentation som också kan illustrera en låsning 
av smärta inom den egna kroppen, vilken visar sig när hon berättar om 
sina erfarenheter och upplevelser av mobbning. Efter en sådan utvikning 
från berättandet återgår Ulla till att beskriva hur hon i dåtid var omedveten 
om att mobbningen orsakade hennes värk i ryggen.  

Lena återger hur det spänner och drar i kroppen när hon talar om sina 
mobbningserfarenheter. Det hon har beskrivit, strax innan nedanstående 
sekvens, är hur hon i sin arbetsträning på en ny arbetsplats reagerar kropps-
ligt då hon erfar ytterligare tendenser till mobbning. Det leder till att hon 
talar med sin nya chef, som hon känner sedan tidigare, chefen reder ut 
situationen direkt och avstyr en möjlig start till mobbning. Det är denna 
chef som Lena inledningsvis pratar om. 

1.H: Vilket enormt stöd du verkar ha från den här [X]? 
2.IP: Ja hon känner mig sen länge tillbaka. Och jag 
3.valde att komma dit där jag visste att om jag är där 
4.så är jag trygg, hon är arbetsterapeut som jag och 
5. …vi har väldigt bra kommunikation med varandra och 
6.då känner jag att där kan jag vara och läka. Men man 
7.ser vad det här väcker va jag känner hur det 
8.spänner, hur kroppen svarar så fort man pratar om 
9.det. För man är ju programmerad att må dåligt på 
10.jobbet. Och det kände jag ju när jag kom till 
11.jobbet, det här nya stället, att det finns ingen 
12.anledning att må dåligt. Jag var ju faktiskt 
13.programmerad att på jobbet så mår man dåligt… det 
14.som fanns ju ingen anledning va´ men ändå fick jag 
15.en känsla där.  

Lena beskriver hur den nya arbetsplatsen är självvald. Det är för henne en 
plats där hon har en god kommunikation med sin chef, som skapar en 
trygghet, vilket uttrycks: där kan jag vara och läka. Med dessa ord presen-
terar sig Lena som sårad och skadad. Lena relaterar (rad 7-9) till vad hon 
har berättat tidigare, om hur hennes kroppsliga minne väcks till liv när hon 
upplever en förestående mobbning, samtidigt som hon i vår berättarsitua-
tion låter själva kroppen tala: jag känner hur det spänner, hur kroppen 
svarar så fort man pratar om det. När Lena låter kroppen tala, vittnar den 
om hur hon kroppsligt har tagit skada av mobbningen. När kroppen träder 
fram som vittnesbärare, förmedlas att hon fortfarande har ett öppet och 
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blödande sår, när vi i nutid berör de erfarenheter som orsakat skadan. Det 
illustrerar även hur mobbningserfarenheterna och smärtan, som mobb-
ningen har åstadkommit, metaforiskt finns låsta inuti hennes kropp. Däref-
ter övergår Lena till en beskrivning av hur hennes kropp fungerar utifrån 
metaforiska uttryck som kan härledas till en maskinmetafor. Det innebär 
att vi mentalt föreställer och språkligt förhåller oss till att vi har en ström-
brytare, där kroppen kan fungera respektive inte fungera och hur vi behö-
ver påfyllning.510

Lakoff och Johnsons teoretiska resonemang

 I Lenas berättelse blir arbetsplatsen en strömbrytare som 
slås på, en negativ mening, i hennes metaforiska uttryck: man är ju pro-
grammerad att må dåligt på jobbet. Det är ett uttryck som även kan relate-
ras till låsningsmetaforen; hur en liknande arbetsplats påminner om och 
skapar smärta, vilket illustrerar en låsning av mobbningserfarenheter inom 
den egna kroppen. Lena tydliggör i sitt berättande hur kroppen har ett 
övertag, då hon påpekar att det inte finns någon anledning för henne att 
må dåligt. Hon befinner sig ju på en trygg arbetsplats, men trots trygghe-
tens närvaro är det programmeringen av hennes kropp, att må dåligt på 
jobbet, som slår igenom. Eller uttryckt annorlunda: det är så låsningen i 
kroppen visar sig. 

511 har bidragit till att lyfta 
fram låsningsmetaforen i berättarnas skildringar. Det är utifrån en låsnings-
metafor som det blir möjligt att urskilja hur berättarna förmedlar att de är 
instängda och fastlåsta i en svår problematik. Det är en låsning som dels 
handlar om en rumslig låsning i relation till kollegor och arbetssituationen, 
dels om en kroppslig låsning. I likhet med metaforen, mobbning som ett 
livslångt lidande, kan låsningsmetaforen illustrera ett psykiskt övergrepp 
som kroppen minns. Det starkaste vittnesmålet om ett sådant övergrepp 
som berättarna förmedlar är när kroppen i sig talar i berättarsituationen. 
Att använda kroppen som en vittnesbärare av smärta är ett retoriskt grepp 
som inte bara innebär användandet av narrativa resurser om mobbning 
som en hälsofara. Det handlar om hur berättare i nutid gör en presentation 
av sig själva som blödande och skadade. Kroppen som vittnesbärare och 
låsningsmetaforen förstärker berättarnas budskap av att mobbning är ett 
hemskt övergrepp. Det kan jämföras med brottsoffers berättelser, som dis-
kuterats i föregående kapitel, där brottsoffer beskriver hur upplevelserna 
av övergreppen, mer eller mindre dagligen, gör sig påminda.512

Låsningsmetaforen kan alltså utgöra en viktig byggsten i en mobbnings-
berättelse, där man framställer sig som ett oskyldigt offer och utsatt för 

  

                                                      
510 Lakoff & Johnson (1980/2003: 27-28). 
511 Lakoff & Johnson (1980/2003:29-31). 
512 Nilsson (2003:73). 
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övergrepp. Det är en betydelsefull sida av intrigen som presenteras, vilken 
gestaltar en svårlöslig problematik med oanade följder, men som framför 
allt visar på hur berättarna är aktiva så långt det är möjligt. Det innebär, 
som vi har sett på flera ställen i avhandlingen, hur berättarna presenterar 
sig som aktiva och villiga att lösa konflikter. Det finns dock en gräns för 
hur länge man orkar kämpa och vara aktiv. Låsningen visar således på hur 
gränsen är nådd, vilket i sig utesluter ett aktörskap och en möjlighet att 
förändra sin situation. Uppbyggandet av ett narrativ där man framställer 
sig som aktiv och konsensussökande, och trots det ändå hamnar i en lås-
ning, är ett sätt att undgå en möjlig anklagelse om skuld.513

I likhet med min studie har Sheehan et al. analyserat metaforer som an-
vänds av intervjupersoner, när de beskriver sin tid som utsatta för mobb-
ning. De har också identifierat en rumslig låsningsmetafor genom yttran-
den av intervjupersonerna i stil med ”being trapped in a bottle” eller ”lock-
ed in a cage”. De betonar inte uttryckligen låsningsmetaforen, vilket sker i 
min studie, de ser istället dessa metaforiska uttryck för personernas ”overall 
bullying experience”.

 De har med 
andra ord gjort sitt yttersta och har ryggen fri. Det är återigen skuldfrågan 
till mobbning som dyker upp, vilken här pareras med låsning. 

514

Summering 

 

Det som har presenterats och diskuterats i detta kapitel är hur olika meta-
forer som strid, smitta och låsning kan visa andra sidor av intrigen i mobb-
ningsberättelser. Metaforerna har i berättelserna identifierats genom berät-
tarnas språkbruk och deras positioneringar till mobbarkaraktärerna. Mobb-
ning som strid illustrerar hur intrigen handlar om en kamp för överlevnad i 
berättelsen mellan det goda och det onda. Stridsmetaforen skildras även i 
termer av en spänning och påpasslighet av att vara bevakad och i ovisshet 
om när attackerna kommer. Det är en metafor som förstärker en storyline 
och det igenkännande berättargreppet utifrån schablonberättelsen. Metafo-
ren utgör således en viktig byggsten i berättelsen om sig själv som mobbad.  

Mobbning som smitta ger en annan sida av intrigen. Metaforen smitta 
kan användas som en byggsten för berättare att kunna framställa sig som 
oskyldiga offer i sina berättelser. Sjukdomsmetaforen som resurs innebär 
hur berättare förmedlar att mobbningen lever sitt eget liv och hur faran av 
att drabbas av smittan, mobbning, gäller alla. När berättare genom sjuk-
domsmetaforen skriver in sig i offerskapet innebär det också en närvaro av 
                                                      
513 Potter (1996:125-128). 
514 Sheehan, Barker & McCarty (2004:23, 27, 28). Det bör nämnas att författarna 
till artikeln inte specifikt utgår ifrån den begreppsliga metaforikteorin. 
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skuld och skam. Den seglivade föreställningen om hur sjukdom kan utgöra 
ett straff och vara självförvållat skapar dessa skuld- och skamkänslor.515

Den tredje och sista metaforiska byggstenen i mobbningsberättelser är 
låsning. Låsningsmetaforen möjliggör en beskrivning av intrigen som en 
svårlöst eller till och med en omöjlig problematik, vilken får oväntade kon-
sekvenser. Det handlar om en rumslig låsning i relation till mobbaren och i 
relation till situationen på arbetsplatsen, vilket slutligen också blir en lås-
ning inom den egna kroppen. Låsningsmetaforen och kroppen som vittnes-
bärare av smärta, i nutid, förmedlar och förstärker berättarnas självpresen-
tationer som oskyldiga offer utsatta för övergrepp. Att tala om en rumslig 
och kroppslig låsning är ytterligare ett sätt att parera skuldfrågan i mobb-
ningsberättelsen. 

 
Det är också genom en sådan användning av sjukdomsmetaforen, som kopp-
lingen mellan sjukdomsberättelser i sig och mobbningsberättelser tydlig-
görs. Det är en koppling som innebär att berättare på olika sätt parerar 
skuldfrågan när de skriver in sig i offerskapet. En central del i berättelsen 
om sig själv som mobbad är hur skuldfrågan till mobbning ska pareras och 
diskuteras. Metaforen kan även användas för att beskriva själva arbetsplat-
sen och arbetsklimatet. I en berättelse där arbetsplatsen skildras som infek-
terad och sjuk, måste berättaren själv framställa sig som frisk och god. 
Poängen med att tala om arbetsplatsen som sjuk innebär en byggsten i en 
berättelse, där syftet är att förmedla hur berättaren inte passar i en osund 
och förfallen arbetsplats. Det är också ett sätt att visa hur mobbning kan 
finnas invävd i alla kontakter på arbetsplatsen och vara ett komplext fe-
nomen med många bottnar.  

                                                      
515 Sontag (1988/2001:57-60, 65-67); Johannisson (1992:6-8, 11). 
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KAPITEL IX.  

9. Sammanfattande diskussion 
Vad kan vi säga om mobbning som fenomen efter berättarnas självpresen-
tationer och utifrån vad de förmedlar i sina berättelser? Mobbning fram-
ställs i deras berättande som något både svårförståeligt, obegripligt, osyn-
ligt, ogreppbart och brutalt, fysiskt, materiellt och mentalt nedbrytande. Vil-
ket annat fenomen omfattas av sådana skiftande diskursiva beskrivningar? 
Några paralleller har dragits till våldsbrott, både vad gäller brott inom fa-
miljen och av okända gärningsmän, samt att leva med sjukdom. Mobb-
ningsberättelser har alltså stora likheter med andra sjukdoms-, kvinnomiss-
handels- och brottsoffers berättelser och de narrativa resurser som används 
där. I likhet med mobbningsfenomenets skiftande ansikten, är berättarna i 
sina narrativa framställningar lika varierade i hur de väljer att presentera 
sig. Vi har sett varianter av hur de är oförskylda offer, drivande, ifrågasät-
tande, kompetenta, goda, missförstådda, motarbetade, ignorerade, mobba-
de, kroppsligt skadade, oskyldiga, skyldiga och handlingskraftiga. Det är 
berättarnas positioneringar i förhållande till karaktärer, tolkningsrepertoa-
ren av mobbning och till mig som forskare samt berättargreppet som möj-
liggör dessa självpresentationer.  

Det jag har identifierat som en del av mobbningsberättelsens berättar-
grepp är hur berättarna, utifrån sin yrkeskategori, bygger upp sin karaktär 
som den goda, i en berättelse mellan det goda och det onda. En annan del 
av berättargreppet är hur standardiserade inslag i en schablonberättelse 
och tolkningsrepertoar mer eller mindre finns närvarande. Det är också 
användningen av standardiserade inslag och mobbningsrepertoaren, samt 
hur de berättar och vad de tar upp, som mer eller mindre skapar en indi-
rekt etablering av offerskapet i deras berättelser. Det är dessa diskursiva 
resurser i berättargreppet som sätter narrativa villkor för hur det är möjligt 
att skapa sin berättelse. Av det skälet kommer det i detta avslutande och 
summerande kapitel att diskuteras hur offerskapet indirekt etableras i be-
rättandet, trots berättares motstånd till att inordna sig som offer.  

Det finns ytterligare aspekter att diskutera kring dessa narrativa villkor: 
vilka berättelser är frånvarande? Hur kan man inte skapa sin berättelse? 
Det handlar också om att vi är språkligt fast i talet om mobbning, samti-
digt som mobbningsberättelser är produktiva genom att de är resurser för 
att definiera individer och situationer. Min utgångspunkt, att språket är 
med och konstituerar den verklighet vi förhåller oss till, innebär att jag ser 
språket som handling. Berättandet om sina mobbningserfarenheter kan då 
ses som ett led till att söka upprättelse. Vad i deras berättande skapar eller 
förmedlar en social handling av upprättelse? Det som också är aktuellt att 
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diskutera är: vad består studiens metodologiska bidrag av? Och hur kan 
studiens samproducerande mobbningsberättelser förstås i ett större per-
spektiv?  

Offerskapets indirekta etablering 
I talet om offer och offerskap framträder många bilder. Vad är ett offer 
och vem kan räknas in i att vara ett offer? Själva offerberättelsen, med dess 
innehåll och form, kan genomsyra flera berättelser av människors skilda 
livsöden.516 I mobbningsberättelserna har vi sett hur det finns flera berör-
ingspunkter med offerberättelsen. Sociologen Best menar att det är först 
under 1960-talet som begreppen offer och offerskap etablerades i USA. 
Därefter har begreppen fått stor spridning och kan kopplas samman med 
ständigt nya former av offerskap.517 Det finns vissa former av offerskap 
som har etablerats inom det svenska språket och därigenom också bidrar 
till stereotypa uppfattningar om sådana offer. Jag syftar främst på katego-
rierna brottsoffer och mobboffer.518 Det tycks också, främst inom katego-
rin brottsoffer, finnas en genusaspekt inbyggd i språket eller i diskursen om 
offer. Inom brottsofferdiskursen verkar man tillskriva kategorin offer egen-
skaper som vanligtvis beskrivs som kvinnliga, det vill säga svag och sårbar. 
Det innebär att diskursen om offret ofta får kvinnliga förtecken.519

Kriminologen Christie har skrivit om vad som karakteriserar det idealis-
ka offret. I sin framställning använder han ett relationellt perspektiv, det 
vill säga han framställer offret i relation till förövaren. Medvetet glider han 
in på att det idealiska offret är en kvinna, han skriver: “(…) the ideal vic-
tim is weak compared to the unrelated offender, as well as having put a 
reasonable energy into protecting herself (in rare cases himself) against 
becoming a victim.”

  

520

                                                      
516 Se bland annat Börjesson, Palmblad & Wahl (2005:193) om ”Medborgare, 
offer, klient – kvalificeringar.” 

 Andra attribut som passar in i offerskapet, enligt 
Christie, är sjuka, gamla eller väldigt unga människor. Helst ska offret vara 

517 Best, Joel. (1999). Random Violence. How we talk about new crimes and new 
victims. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, s 93 -
ff. 
518 För en diskussion om olika typer av mobboffer se Olweus (1991); Olweus (2003) Se 
även avhandlingens kapitel två. 
519 Burcar, Veronica. (2005). Gestaltningar av offeregenskaper: Samtal med unga 
män som utsatts för brott. Akademisk avhandling. Sociologiska Institutionen. 
Lund: Lunds Universitet, s. 162. 
520 Christie, Nils. (1986). ”The Ideal Victim.” In Ezzat A. Fattah. (Red). From 
Crime Policy To Victim Policy. Reorienting the Justice System. London: The Mac-
millan Press, s. 19. 
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upptagen med att utföra en moralisk och respektabel aktivitet vid tillfället 
samt vara på en plats som ingen kan anmärka eller kritisera. Det idealiska 
offret är en gammal kvinna som är ute och går på gatan i dagsljus, på väg 
att besöka en sjuk vän, och blir rånad av en okänd förövare. Den idealiska 
förövaren karakteriseras av raka motsatsen: stark, ond, farlig och omänsk-
lig.  

Det är långt ifrån alla offer som passar in i Christies idealiska offerbild, 
vilket är något han själv betonar, att det idealiska offret inte har så mycket 
att göra med verkliga offer.521

Offeregenskaper som svag och sårbar är också förknippat med den 
mobbade som offer, även om genusaspekten inte är lika tydlig i kategorin 
mobboffer. Den genusaspekt som går att urskilja och som diskuteras av 
Zapf et al. är att det är flest kvinnor som blir mobbade, även om det finns 
studier från såväl Skandinavien och Storbritannien som påvisar en mer 
balanserad bild mellan män och kvinnor. Avhandlingens syfte är inte att 
kartlägga huruvida kvinnor är mer utsatta för mobbning än män. Däremot 
kan man diskutera varför kvinnor skulle vara överrepresenterade. Ett möj-
ligt svar kan vara att de kan vara mer benägna att anmäla mobbning än 
män. I min studie är kvinnor också överrepresenterade, kanske är de mer 
angelägna att vilja medverka i forskningssammanhang än män? Zapf et al. 
nämner ett flertal skäl till varför just kvinnor skulle vara överrepresentera-
de som mobbade. Ett av dem är att de ser en relation mellan offerrollen 
och kvinnlig socialisation, eftersom “(…) women are said to be educated to 
be less self-assertive and less aggressive, and tend to be more obliging than 
men”

 Om vi använder vissa tankegångar från Chris-
ties resonemang kan man urskilja hur offerskapet indirekt etableras i mobb-
ningsberättelserna. Ett led i offerskapet, utifrån berättargreppet, är hur be-
rättarna framställer sig som goda arbetstagare och att de utför en respek-
tabel aktivitet, arbetar, och sedan råkar ut för mobbning. Det har poängte-
rats på ett flertal ställen i avhandlingen hur berättarna förmedlar att mobb-
ning är något som man råkar ut för. Det vill säga att mobbning är något 
som drabbar en person, när man är som bäst upptagen med att bedriva sitt 
arbete. Den föreställningen ligger i linje med ett offerskap, men också att 
man är ett oskyldigt offer. De är oskyldiga offer eftersom de inte kunde 
förbereda sig på eller se den nalkande mobbningen komma. 

522

                                                      
521 Christie (1986:27). 

. Enligt Zapf et al. får dessa egenskaper som tillskriver kvinnor ett 
mindre självhävdelsebehov och mindre aggressivitet än män, konsekvenser i 
form av att det blir svårare för kvinnor att försvara sig när mobbningen 

522 Zapf, Dieter et al. (2003). ”Empirical findings on bullying in the workplace.” In 
Einarsen et al. (Red), s. 112. 
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startar. Med andra ord så stödjer sig stora delar av mobbningsforskningen 
på vilka egenskaper man förknippar med offer, men även att kategorin 
skulle ha kvinnliga förtecken. Det som är intressant är att offerskapet inte 
problematiseras och ifrågasätts inom mobbningsforskningen i samma ut-
sträckning som det har gjorts inom feministiska studier.523

Det som har diskuterats hittills är det generella offerskapet, i min av-
handling visas även olika specifika vägval i den retoriska organiseringen av 
offerskapet. Som exempel kan nämnas Elsas, då hon i berättandet citerar 
en interaktion med mobbaren: ”Vet du vad du gör? Du håller på att ta 
livet av mig!” Hon påvisar ett försök att förändra sin situation, som då 
förutsätter ett aktivt agerande i en annars svag position till mobbaren. Ett 
annat vägval i offerskapet är att ta in en tredje part som vittnar om berät-
tarens utsatthet, eller att metaforiskt tala om mobbning som en smitta. 
Användningen av olika tidsjag är ett annat sätt att förmedla ett offerskap, 
som exempelvis i Lindas berättelse när hon kontrasterar två tidsjag: inte 
förrän nu som jag inser att (…) då hade jag ingen chans. (…) jag skulle ha 
gått mycket tidigare. Det är också uttryck och resonemang som kan passa in 
berättelser av misshandlade kvinnor. 

 

Hydén menar att den misshandlade kvinnan, offret, har blivit en slags 
manssamhällets martyr. Hon poängterar att det är högst relevant att se 
kvinnan bortom offerrollen för att ge henne upprättelse och kontroll över 
sitt eget liv. Hydén har i sina intervjuer med misshandlade kvinnor kunna 
urskilja att kvinnorna faktiskt gör motstånd till att placeras in i kategorin 
offer. Hon menar följaktligen att det är viktigt att se kvinnan med erfaren-
het av våld, men inte först och främst i egenskap av våldsoffer utan som en 
position av offer som mannen har försatt henne i.524

Det som bland annat har framgått i kapitel sex är hur berättare i min 
studie också gör motstånd till att inordna sig i offerkategorin, vilket kort 
exemplifieras ovan genom Elsas yttranden. Det gör att min studie har flera 
beröringspunkter med Hydéns studie

 

525

                                                      
523 Lindberg, Elisabeth. (2003). ”Att explicitgöra det implicit sagda i självmordsnä-
ra kvinnors tal om offerskap, kön och sexualiserat våld.” I Sociologisk Forskning 3, 
57-75; Åkerström, Malin. (2001). Det motspänstiga offret. Lund: Studentlitteratur; 
Hydén (1995); Jacobsson, Katarina. (1997). ”Den misshandlade kvinnan i den 
rättsliga processen.” I Olsson, Monika & Wiklund, Gunilla. (Red). Våld mot kvin-
nor. BRÅ-rapport, 2, s. 167-176. Stockholm: Printus. 

 av misshandlade kvinnor än vad 
som tidigare har diskuteras. Det finns i de narrativa framställningarna in-
slag av hur de intervjuade parerar offerskapet genom att betona styrka, 
aktivitet och viljan att lösa situationen. Uppvisandet av en sådan vilja, att 

524 Hydén (1995:224-225). 
525 Hydén (1995). 
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lösa vad som är problematiskt på arbetsplatsen, gör att jag tillskriver dem 
en kategori som konfliktlösare. Det är ett sätt för berättarna att visa mot-
stånd till kategorin mobbad med dess kategoribundna aktiviteter, men 
även till kategorin offer. Uttryckt annorlunda: att vara konfliktlösare i 
berättelsens kontext är ett sätt att göra motstånd. Ett annat tydligt mot-
stånd som berättarna återger är själva konfrontationen med mobbaren för 
att få mobbningen eller övergreppen att sluta, vilket är fallet i Elsas berät-
telse. Mobbningsforskaren Lutgen-Sandvik har också i en av sina studier 
identifierat hur mobbade visar motstånd genom konfrontation.526

Talet om motstånd till offerskapet återfinns även i ett resonemang hos 
kriminologen Fattah.

  

527

Motståndet till offerskapet som berättarna förmedlar, innebär att de 
framställer en annan bild än vad stora delar av mobbningsforskningen säger 
om mobbade personer: att en orsak till att bli mobbad är just att man är 
svag och sårbar. Motståndet handlar om att visa hur de är mobbade eller 
har erfarenheter av att vara mobbad. De söker att ge egna formulerade 
svar till varför just de blev mobbade, men ingen formulerar ett svar om att 
vara sårbar och svag. Andrews har i sin studie, av sydafrikanska vittnesmål 
om tortyr, också identifierat hur offren inte vill ses som offer, då det be-
kräftar bilden av dem som hjälplösa: ”(…) may confirm the image of 
blacks as helpless victims, suffering complaints before whites (…).”

 Han menar att de allra flesta våldsoffer inte frivil-
ligt intar positionen som offer, utan att det är förövaren som tvingar indi-
viden till den positionen. Det gör att man i berättelsen om sig själv, som 
utsatt för brott och mobbning, tvingas underkasta sig de narrativa villkor 
som gör det möjligt att överhuvudtaget återge sin historia. Det handlar om 
att kunna förmedla sin erfarenhet av en smärtsam upplevelse, vilket då 
görs med utgångspunkt i kulturellt förankrade berättelser. Det betyder inte 
att berättarna helt är styrda av diskurser, men däremot att diskursen om 
brottsoffer eller diskursen om mobbning både sätter upp gränser och möj-
liggör ett berättande. De skapar i uppbyggandet av berättelsens intrig och 
karaktärer utifrån tillgängliga narrativa resurser, en dramatik av en kamp 
mellan det onda och det goda där de också förmedlar att mobbning är ett 
hemskt övergrepp som skapar ohälsa. 

528

Det är exakt vad mina berättare söker förmedla: hur de inte vill bekräfta 
en stereotyp bild av den mobbade som svag, passiv och maktlös. Samtidigt 
som de söker parera offerskapet och en sådan stereotyp bild, är det precis 

  

                                                      
526 Lutgen-Sandvik (2005:143-ff). 
527 Ezzat A. Fattah. (1981). ”Becoming a Victim: The victimization Experience and 
Its Aftermath.” Victimology: an International Journal, 6(1-4), 29-47. 
528 Andrews (2007:167). 
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vad de bekräftar i uppbyggandet av den goda karaktären, som på olika sätt 
blir utsatt för de onda i berättelsen. Uppdelningen mellan det goda och det 
onda i deras berättande, skapar inte enbart en skiljelinje mellan offer och 
förövare, utan fungerar även som ett sätt att visa sin utsatthet. Bilder av 
förövaren, mobbaren som ond och kall, skapar en omänsklig individ. En 
sådan bild av förövaren understöds många gånger i forskning, inte minst 
av resonemanget i viktimiseringsperspektivet, men även i massmedia möts 
vi ständigt av en sådan bild och en uppdelning mellan det goda och det 
onda.529

Trots ett motstånd och hur de söker parera offerskapet så etableras be-
rättaren indirekt i ett offerskap genom de tillgängliga narrativa villkoren. 
Det är skiljelinjen mellan goda och onda karaktärer, standardiserade inslag 
och mobbningsrepertoaren som sätter upp narrativa villkor. Det gör att 
man kan tala om dessa narrativa villkor som (o)möjlighetsrummet för mob-
bades berättande, men även hur fast vi är i talet om mobbning. De vill helst 
inte se sig som offer, men det är ofrånkomligt att inte framställa sig som 
oskyldiga offer. Det är ett sätt att undvika skuldfrågan om mobbningen, 
samtidigt som skuld och skam finns närvarande när de skriver in sig i of-
ferskapet. Det är ju också skuldfrågan som implicit finns med i berättan-
det, men som mer eller mindre kan dämpas av graden av uppvisat mot-
stånd till övergreppen.

  

530

                                                      
529 Nilsson (2003:93; 112); Se även Lidskog, Rolf. (2004). ”Offerstämpeln kan bli 
en dubbel belastning.” I Nerikes Allehanda 2004-04-20. För en vidare diskussion 
kring viktimiseringsideologin, som i sin korthet innebär olika uppfattningar om offer, 
se Nilsson (2003:82-102). 

 Förutom ett uppvisat motstånd, att vara aktiv, 
handlingskraftig, och ha rätta viljan att lösa situationen, pendlar berättar-
na till det motsatta. Det handlar om en pendling i berättandet mellan att 
vara handlingskraftig och att vara låst i en omöjlig situation. Att vara låst i 
relationer med kollegor i en ohållbar arbetssituation och uppleva en lås-
ning inom den egna kroppen, utesluter ett aktörskap. Men för att berättar-
na ska kunna tala om att vara låst, måste det underbyggas med hur de har 
kämpat och varit aktiva för att förändra sin situation. Det innebär att de 
behöver pendla mellan ytterligheter som offer och aktör, låst och hand-
lingskraftig, nedtryckt och motståndskraftig, tyst och kommunikativ och så 
vidare. Det vill säga att trots att de har gjort sitt yttersta och därmed har 
ryggen fri, hamnar de i ett offerskap. Det betyder också att deras självkate-
goriseringar av att vara aktiva och handlingskraftiga, är en förutsättning 
för att träda in i offerskapet. De blir, med andra ord, offer genom sitt tidi-
gare aktiva agerande. Det som står på spel i mobbningsberättelser är själva 

530 Nilsson (2003:97). 
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skuldfrågan, vilket kan pareras med talet om låsning. Dessa narrativa vill-
kor som gör det möjligt att förmedla sin utsatthet, blir samtidigt också dess 
narrativa gräns. 

Vad händer sedan, när man har blivit kategoriserad som offer? Det tyd-
ligaste svaret illustreras i en skriftlig berättelse av Bosse när han metafo-
riskt uttrycker sin skambelagda stämpel som en klibbighet som inte går att 
tvätta bort. När man väl har blivit kategoriserad och inskriven i offerska-
pet, går den inte att ta bort eller förändra. Det är som Hacking och Doug-
las poängterar att ”labels stick”531

En annan diskursiv effekt som skapas av dessa narrativa villkor är att 
det utesluter vissa berättelser och sätter upp gränser för hur man kan åter-
ge händelser. Ett sådant uteslutande av vissa berättelser och andra möjlig-
heter att tala om sig själv som mobbad visar också hur fast vi är i talet om 
mobbning. Det är ingen berättare tar ett avstamp i att mobbning är ett 
historiskt eller strukturellt fenomen. Historiskt i det avseendet att de hänvi-
sar till en tidigare historik kring fenomenet. Det vill säga att det i olika tids-
epoker alltid har funnits mobbning. Det har säkert funnits personer tidiga-
re som har upplevt sig kränkta och utsatta i sitt arbete, men först när vi har 
ett namn på fenomenet, kan vi upptäcka det och tillskriva andra och oss 
själva kategorin mobbad.

, vilket diskursivt ger effekter i berättel-
sen om sig själv och hur andra betraktar och förväntar sig att man som ett 
offer ska uppträda.  

532

Visserligen gör Gauffin en jämförelse mellan mobbningsprocessen och 
häxprocessen

  

533

                                                      
531 Hacking (1986:222-236); Douglas (1986:100). 

, vilket tas upp i inledningskapitlet, men det är inget som 
ingår som en del i berättargreppet eller förekommer i andra skriftliga mobb-
ningsberättelser. Det finns alltså en frånvaro av ett historiskt inslag i berät-
telserna. Likaså är det inte någon som tar sig an en berättelse där de analy-
tiskt ställer sig utanför och betraktar hur de själva och mobbaren är en del 
av ett strukturellt problem i ett större perspektiv. Att det, med andra ord 
skulle finns en mobbningsstruktur som mer eller mindre styr människors 
handlingar på en arbetsplats. Även om Maria i slutet av sin berättelse, i 
syfte att lindra det ofattbara, talar om: det var inte mitt fel och det var inte 
deras fel, utan det kan hända, sånt där händer. Det innebär att hennes 
yttrande, om skulden till mobbningen, istället är en hänvisning till mobb-
ning som en olyckshändelse. Mobbning är en reell fara som bara kan dyka 
upp och är inte något strukturellt ordnat.  

532 Hacking (2000:44). 
533 Gauffin (2006:79). 
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Det är inte heller någon som utgår från och talar om de mobbade som 
ett kollektiv. Ingen berättare etablerar ett vi – de mobbade i berättandet. 
Det kan ha sin förklaring i avsaknaden av en historik kring fenomenet som 
är en av förutsättningarna för att återge och hänvisa till det kollektiva. Det 
kan jämföras med berättelser om exempelvis moderskapet, där det finns en 
lång historik kring kvinnor och deras relationer till moderskapet. Som 
kvinna och mamma finns det, förutom en schablonberättelse, en historik 
att förhålla sig till när man skapar sin livsberättelse.534

Det gör att berättare, i syfte att skapa trovärdighet för sitt perspektiv, 
orienterar sina individuella berättelser utifrån ett medlemskap i kategorin 
mobbad. Det vill säga att man, i samtalet, är upptagen med att på ett över-
tygande sätt kategorisera sig som mobbad. Och en sådan självpresentation 
görs bäst, som vi har sett, genom att positionera sig i förhållande till den 
onda mobbarkaraktären samt genom att stödja sig på andras definition av 
att de har varit mobbade. Med andra ord, det förekommer inga berättelser 
i stil med: ”vi mobbade har i alla tider” eller ”både jag och mina mobbare 
ingår i en mobbarstruktur som”. Det är snarare tvärtom, man utgår från 
det individuella och det unika i ett igenkännande berättargrepp som är för-
ankrat i en schablonberättelse. Sedan är det retoriskt effektfullt, som poäng-
terades i inledningskapitlet, att göra det individuella till ett samhällspro-
blem, i syfte att få gehör för att mobbning är ett socialt problem.

 Detta jämförande 
exempel belyser även en annan viktig förutsättning för det kollektiva, att 
det är en berättelse som får skildras. Att ha varit utsatt för mobbning på 
sin arbetsplats är ett känsligt samtalsämne och det är inte säkert att den får 
berättas i alla sammanhang. En av de skriftliga berättelserna vittnar om att 
vem som helst inte får återge sin historia. Signaturen WS skriver: Kommer 
andra arbetsgivare att tro på min berättelse?  

535 Olika 
talare har olika resurser för att lansera ett socialt problem: forskarna re-
spektive de mobbade, men poängen är att alla behöver pendla mellan det 
specifika och det generella.536

Det är också svårt att ta ett direkt avstamp i offerskapet genom att inle-
da med: ”Jag är ett offer. Jag har alltid varit drabbad av elände.” För att 
framställa sig själv som ett övertygande oskyldigt offer i en berättelse, mås-
te det underbyggas av en spänning och dramatik kring karaktärer, tid, 
plats och intrig. Det är just en sådan framställning som berättarna i min 

 

                                                      
534 Se bland annat Asztalos, Morell, Ildikó. (kommande). “Self-sacrificing mother-
hood: Rhetoric and agency in the era of Hungarian collectivisation in two women’s 
life histories.” European Journal of Women Studies. 
535 Se bland annat Lindgren (1993:40). 
536 Billig (1996:163-164). 
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studie gör, när de dramatiserar och bygger upp sin berättelse. Genom av-
handlingen har jag visat hur skickliga dessa personer är på att återge sina 
svåra upplevelser och erfarenheter av att ha varit mobbade.  

Mobbningsberättelsen – en väg till upprättelse  
Vad gör människor när de återger olika händelser? Ett berättande kan inne-
bära en mängd skilda saker, att roa, uppröra, provocera eller klaga. I denna 
avhandling har jag visat att berättandet kan innebära ett identitetsarbete, 
där samtalskontexten avgör vilken självpresentation, berättelse och storyline 
som intervjupersonerna driver. Att återge olika händelser och erfarenheter 
handlar även om att rättfärdiga sina handlingar, något som kan ses som en 
del av hur självet är ett reflexivt projekt. Självet, hur vi skapar vår identitet, 
förutsätter ett kontinuerligt utvärderande och granskande av oss själva i 
olika situationer. Det är ett reflexivt projekt som förutsätter en berättelse 
om oss själva, ett berättande som är influerat av ett terapeutiskt tänkande i 
dagens samhälle.537

I kapitel sex diskuterade jag en jämförelse mellan brytpunkten bort från 
mobbningen och Hydéns studie om kvinnors uppbrott från sina våldsam-
ma män. Hydén föreslår olika sätt att betrakta sina empiriska berättelser 
på: slutet på deras gamla liv, början på deras nya liv eller som ett brobyg-
gande mellan det gamla och det nya.

 Men vad åstadkommer berättelser egentligen? I vårt 
tidevarv med influenserna av det terapeutiska tänkandet i en psykologise-
ringsprocess, blir ett möjligt svar: vi mår bättre av att prata eftersom vi har 
ett behov av att prata. Förutom att vi kanske mår bättre av att prata, så 
kan berättandet i sig förmedla något till andra. Personerna i min studie 
förmedlar flera saker: förståelse för sin situation, att de kroppsligt har tagit 
skada, att mobbningen fortfarande gör sig påmind i olika situationer och 
så vidare. Om vi ser till helheten av deras mobbningsberättelser, innebär 
deras berättande framförallt en väg till upprättelse. 

538

                                                      
537 Cameron (2000:31-32, 38); Giddens (1991/1997:68-69, 94-96, 214). 

 I min studie ser jag de empiriska 
berättelserna som ett brobyggande mellan det gamla och det nya i perso-
nernas identitetsarbete. I en sådan betraktelse blir det möjligt att se en bro 
eller ett växelspel mellan nutid och dåtid, när berättarna ger en presenta-
tion av sig själva i nutid. Det är hur de gör upp med det förflutna, både 
med mobbarna och som de själva agerade i dåtid. Vi har sett inslag av hur 
de kontrasterar två olika tidsjag i stil med: att jag har låtit dessa små, 
mycket små människorna ta över så stor del av mitt liv. Citatet handlar om 
hur ett ilsket jag i nutid känner hämndbegär för sitt jag i dåtid, samtidigt 
som det i denna självuppgörelse riktas ilska mot dem som har mobbat. Det 

538 Hydén (2008:161-162). 
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finns alltså ett uppgörelsetema som går igen i deras berättande på vägen 
mot upprättelse.  

En annan del i uppgörelsetemat och att få upprättelse, är intervjuperso-
nernas olika sätt att rättfärdiga sina handlingar inför mig som lyssnare. Jag 
åsyftar främst de rättfärdiganden som personerna gör när de återger hur de 
har agerat vid olika tillfällen på arbetsplatsen. I Gretas berättelse, från kapi-
tel fem, tas en händelse upp där hon har agerat moraliskt korrekt, men 
ändå möts av utfrysning. Det är i beskrivningar av hur intervjupersonerna 
har gjort ett gott arbete, hur de har löst arbetsuppgifter, hur de har agerat 
rätt och riktigt i en situation och trots allt detta, möts av oförstående och 
motarbetande kollegor. Det finns fler olika varianter på detta berättande i 
mitt empiriska material. Det är viktigt att jag som lyssnare bekräftar deras 
beskrivningar och rättfärdigande eftersom jag blir en del av deras väg till 
upprättelse. Det vill säga att någon utomstående och främmande person tar 
del av hur de har kämpat och agerat, men ändå mött starkt motstånd och 
blivit orättvist behandlade i sin utsatthet. Det handlar återigen om bekän-
nelsekravet, att nå sanningen om sig själv och mobbningen man varit utsat-
ta för. I ett foucaultianskt perspektiv kan man också uttrycka att bekännel-
sen är en del av tvånget att tala, något som också är typiskt för vårt sen-
moderna samhälle.539

En uppgörelse med det förflutna handlar också om att reflektera över 
hur vissa händelser och erfarenheter har påverkat livet i en viss riktning. En 
sådan reflektion eller slutsats om sitt eget liv, kan givetvis göras på olika 
sätt. Hos berättarna i min studie innebär slutsatserna och uppgörelsen med 
mobbarna att de har blivit stärkta. De har mentalt blivit starkare, tuffare 
och framför allt är de en erfarenhet rikare och de har lärt sig någonting. 
Det är slutsatser de drar efter att de har tagit sig igenom det smärtsamma. 
Det har varit ett eldprov, men nu är de på andra sidan. Det skapar en möj-
lighet att vända det onda och smärtsamma till någonting gott, två av de 
som berättar talar om mobbningen som det bästa som har hänt dem. Det 
bästa var just att de har fått en ny riktning i livet: Erik har fått nya vänner 
och inlett en ny yrkeskarriär.  

 

Det finns en beröringspunkt med studiens berättelser och andra berättel-
ser av vuxna, som under sin skoltid blivit utsatta för mobbning. Jag syftar 
främst på sådana narrativ av kända personer som har fått utrymme i medi-
asammanhang. Alla har säkert någon gång mött sådana historier: hur kän-
da framgångsrika personer går ut i offentligenhetens ljus och berättar om 
hur de blev mobbade som barn. Deras erfarenheter av mobbning har drivit 
dem i riktningen att utveckla sin kreativitet och färdighet inom skrivande, 

                                                      
539 Foucault (1976/2002:75-78). 
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konst, musik eller skådespeleri. Eller uttryckt annorlunda: hur mobbningen 
har medfört att de kom att ändra riktning i livet och hur mobbningserfa-
renheterna har fört dem till vad de är i idag. Själva uppgörelsen med det 
förflutna i deras berättelser är vad som framställs och centreras i media. 
Det är ett narrativ som utgörs av hur de har tagit sig igenom en jobbig tid 
som barn och hur de med framgång har nått en social position som de är 
tillfreds med. En av poängerna med att offentligt gå ut med sin berättelse, 
är att söka bekräftelse på sin upprättelse. Beröringspunkten med studiens 
berättelser är uppgörelsen, att till slut nå upprättelse för det hemska man 
har varit med om, genom att vända erfarenheterna och visa på sin styrka. 
Att visa sin styrka och kraft innebär också att de har lämnat offerskapet 
bakom sig. Samtidigt finns offerskapet i skuggorna. Syftet är inte heller att 
helt sudda ut offerskapet, då det är en del av deras berättelse om sig själv 
och en utgångspunkt för att nå eller förmedla en upprättelse. Återigen ham-
nar vi tillbaka i hur fast vi är i talet om mobbning och (o)möjligheten att 
framställa sig som ett oskyldigt offer, och samtidigt inte framstå som offer.  

Om vi utgår ifrån att berättelsen om oss själva är ett reflexivt projekt så 
kommer dessa mobbningserfarenheter, i mer eller mindre grad, alltid färga 
deras berättelser. Sedan finns det personer som givetvis talar mer om sina 
erfarenheter av mobbning än andra. Jag menar således att förutsättningen 
för att personer ska kunna uppleva och nå upprättelse, är att deras erfa-
renheter och rättfärdiganden emellanåt bekräftas på nytt i ett berättande. 
Det innebär att ett återkommande inslag i berättelsen om sig själv, för des-
sa personer, är att tala om sig själv som mobbad. 

Vidare kan man urskilja att mobbningsidentiteten är en viktig resurs i ett 
aktivt ställningstagande i debatten om vuxenmobbning. I Föreningen Stopp 
går riktningen mot att mobilisera sig kollektivt, för att få gehör för att 
mobbning är ett övergrepp och ett arbetsmiljöproblem. Det innebär, som 
tidigare framgått, att föreningen uppmanar mobbade personer att skriva 
ned sina egna unika berättelser i syfte att ge ut en gemensam bok. Det in-
nebär att vi kommer kunna se en förändring i att söka skapa och etablera 
de mobbade som ett kollektiv. Och i en sådan social mobilisering utgör de 
mobbades samlade vittnesmål ett viktigt inslag för att påvisa att mobbning 
är ett socialt problem. För vilka, om inte de mobbade själva, ska med för-
enad kraft kunna återge och vittna om fenomenets existens och innebörd? 
Och givetvis förstärks en sådan mobilisering genom att använda och refe-
rera till vetenskapliga studier, det vill säga att genom en samproduktion 
mellan olika aktörer kan vuxenmobbning aktualiseras och legitimeras. 
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Ett metodologiskt bidrag 
Det narrativa forskningsfältet erbjuder många olika möjligheter till att 
studera och skriva fram empiriska berättelser. Avhandlingens ansats utgör 
också ett metodologiskt bidrag, som utifrån ett sociologiskt perspektiv hand-
lar om att studera hur samspelet mellan individers identiteter och det sam-
hälle vi lever i, kan uttryckas och gestaltas genom berättelser. Det huvud-
sakliga bidraget är att förena betydelsefulla analytiska begrepp och förhåll-
ningssätt inom narrativ analys, diskursiv psykologi, samtalsanalys och me-
taforikanalys. Det är utifrån en sådan samlad ansats byggt på närliggande 
forskningstraditioner som gör det möjligt att analytiskt förena berättelsens 
innehåll och form. Jag utgår ifrån att vårt eget berättande om oss själva är 
en del av kulturellt förankrade berättelser och storylines.540

Nästa steg i ansatsen är att utifrån de empiriska berättelserna söka ur-
skilja vad berättelsen handlar om. Det görs i min studie genom att använda 
Bambergs teoretiska och analytiska resonemang av att studera relationen 
mellan karaktärerna, för att se vilken intrig den ger upphov till. Närmare 
bestämt studeras hur berättare positionerar sig i förhållande till tolknings-
repertoaren, till andra karaktärer, till det berättade och till mig som fors-
kare.

 Därför är en 
viktig ingång till min ansats att söka vilka sociala och kulturella associa-
tioner och berättelser vi har om ett fenomen, i mitt fall mobbning. I mitt 
sökande efter dessa associationer och berättelser använder jag tre betydelse-
fulla aktörer, de mobbade själva, vetenskapen och media som samproduce-
rar kunskap om mobbning. Genom detta förfarande identifieras diskursen, 
eller tolkningsrepertoaren av mobbning, vilken är central för att kunna se 
hur berättarna använder den som en resurs i sitt berättande. Urskiljandet 
av en tolkningsrepertoar genom olika texter är en analytiskt viktig ingång 
för att både förstå och analysera personernas berättelser. Det blir i min 
ansats en möjlighet till att identifiera vilka narrativa resurser som kan an-
vändas när man talar om sig själv som mobbad. En aspekt har också varit 
att se om och i så fall vilka standardiserade inslag från repertoaren som 
kan utgöra en storyline och formulera en tänkbar schablonberättelse. In-
ringandet av dessa narrativa resurser har varit ett led till att svara på frå-
gan: vad karaktäriserar berättargreppet i mobbningsberättelser? 

541

                                                      
540 Se Bamberg (2007:3); Mishler (1999:18); Adelswärd (1996:53-54). 

 Berättare kan i sin positionering ta olika kategorier i anspråk, vil-
ket gör att deras kategorianvändning ses som en resurs i berättandet. Här 
sker en öppning mot att lyfta in närliggande forskningstraditioner som 
samtalsanalys och diskursiv psykologi. Det vill säga studera hur berättare 

541 Bamberg (2004). 
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orienterar sitt berättande utifrån ett medlemskap i kategorin mobbad, men 
även i beskrivningar av mobbarkaraktären och hur kategorier används.542 I 
analysen ligger betoningen på berättarnas självkategoriseringar, hur de 
presenterar och framställer sig i berättandet, med andra ord utgår jag främst 
från deltagarnas egna kategoriseringar. Men då jag tillskriver dem forskar-
kategorier och rekontextualiserar deras berättelser utgår jag även från ett 
etic perspektiv, ett utifrån perspektiv (se kapitel tre).543 En central aspekt i 
sammanhanget är att som forskare uppmärksamma sin egen del i sin narra-
tiva studie. Forskare finner inte berättelser av intervjuer utan skapar dem 
genom sina analyser och re-kontextualiseringar.544

En ytterligare aspekt av att lyfta in samtalsanalys handlar om inklude-
randet av mig själv som forskare i analysen, hur vi samproducerar berättel-
ser och uppnår ömsesidigt samförstånd i samtalet. I en sådan samproduk-
tion är det centralt att iaktta hur vi tillsammans i berättarkontexten lutar 
oss mot en kulturell ”förgivet-tagen-kunskap”

  

545

Studiens ansats utgörs till stor del av vad som sker på den språkliga ut-
sagans nivå och vad det har för betydelse för narrativet. När man i analy-
sen kan se vad intrigen handlar om och hur relationen mellan karaktärerna 
framställs i det empiriska materialet, får man fram ytterligare en byggsten i 
vad som karaktäriserar berättargreppet. I ansatsen av att befinna sig på 
den språkliga utsagans nivå och sedan relatera till vad det kan innebära för 
berättelsen handlar till viss del om att se hur personer stödjer sig på igen-
kännande berättargrepp och tolkningsrepertoarer. Det handlar även om 
försöka urskilja hur nya narrativa resurser kan skapas i deras berättelser. 
Det läggs även stor vikt vid deras retoriska organisering av sitt berättande, 
att som forskare identifiera vilka retoriska resurser som används och vad 
de syftar till. Retoriska resurser används för att skapa en dramaturgi och 
en övertygelse för hur de konstruerar sig som x, eller i mitt fall: mobbade. 
Sådana resurser utgörs i denna studie av bland annat självkategoriseringar, 
ett kategoriberättigande, tredje part i berättandet, pronomenanvändandet 
av man, detaljer, citeringar och tid. Dessa retoriska resurser betraktas som 
att göra anspråk på fakta, att saker och ting faktiskt har hänt, för att fast-

 kring mobbning, vilket är 
aktuellt i min studie. Med andra ord är det ett sätt att studera hur vi som 
individer interagerar med varandra utifrån socialt och kulturellt tillgängliga 
narrativa resurser.  

                                                      
542 Hester & Eglin (1997:3-5). 
543 Hydén (2001). 
544 Mishler (1997:111). 
545 Kohler-Riessman & Quinney (2005:400). 
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slå en faktisk verklighet i samtalet.546

En annan viktig retorisk resurs som öppnar upp för ytterligare en forsk-
ningstradition i ansatsen, är metaforer. Studiens ansats stödjer sig på en 
metaforikanalys formulerad av Lakoff och Johnsons begreppsliga metafo-
rikteori.

 Att retoriskt organisera ett berättan-
de handlar således om hur man söker att uppnå ett ömsesidigt samförstånd 
i interaktion.  

547

Det som också kännetecknar avhandlingens narrativa ansats är inklude-
randet av skriftliga mobbningsberättelser. Det är ett sätt att få ytterligare 
infallsvinklar i hur berättare kan organisera talet om sig själv som mobbad 
och givetvis vad de vill förmedla i berättelserna. Syftet med dessa berättel-
ser har även varit att se dem som en del av hur mobbning samproduceras 
mellan olika aktörer. Att använda både muntliga och skriftliga berättelser 
kan ha sina fördelar om syftet är att studera hur berättare begreppsliggör 
sin verklighet och kategoritillhörighet i berättelser.

 Det innebär ett sökande efter vilka metaforer som de empiriska 
berättelserna banar väg för, samt vad som ligger i själva språkbruket. Me-
taforerna som identifieras på den språkliga utsagans nivå lyfts upp på be-
rättelsens nivå, för att se hur metaforerna möjligtvis kan förstärka berättel-
sens innehåll och berättargrepp. En annan retorisk effekt är förstås hur 
metaforerna kan skapa en dramaturgi och övertygelse till berättarnas själv-
presentationer och vad de vill förmedla i berättandet. 

548

Slutligen har val av berättelser också betydelse för hur man som forskare 
kan analysera och skriva fram det empiriska materialet. I denna avhandling 
har det handlat om smärtsamma berättelser. Ett citat av Andrews kan illu-
strera hur vi som forskare och lyssnare till smärtsamma narrativ kan tänka. 
Hon skriver: 

 

And we refuse to accept that we can neither understand nor represent that 
which has been told to us; that in many ways the experiences themselves are 
not capable of being understood nor represented.549

Det är alltså inte en enkel uppgift att göra rättvisa till det som har förmed-
lats till mig. Det vill säga, det är inte säkert att jag har lyckats skriva fram 
allt berättarna har förmedlat eller om jag någonsin kommer att förstå vad 
de har upplevt.  

 

                                                      
546 Potter (1996). 
547 Lakoff & Johnson (1980/2003). 
548 Benwell & Stokoe (2006:141). 
549 Molly (2010:149). 
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Avhandlingens muntliga berättelser – en del av en större  
samproduktion 
Avslutningsvis, i avhandlingens sista avsnitt är det viktigt att diskutera stu-
diens samproducerade mobbningsberättelser i ett vidare perspektiv. Syftet 
med avhandlingen är inte att bidra med praktiska råd om hur vi ska lösa 
mobbningsproblematiken utan att analysera hur vi talar om och förhåller 
oss till mobbning. Om det är ett praktiskt råd jag har att bidra med i min 
studie är det något jag i samklang med Hydén vill förmedla: att inte enbart 
reducera individen till ett offer, utan att istället se individen som en person 
som har erfarenhet av våld och mobbning. Som jag betonade i föregående 
avsnitt om upprättelse är inte poängen att helt sudda ut offerskapet, då det 
är en del av berättelsen om sig själv och en utgångspunkt för att nå upprät-
telse. Men det är hur samhället, vi alla, bemöter dessa personer som har 
tillskrivits kategorin offer och hur vi förväntar oss att offer ska uppträda: 
sköra, svaga och maktlösa. Den moraliska normen är satt och vi fortsätter 
att upprätthålla den genom den verklighet vi skapar genom språket. Därför 
är det viktigt att problematisera och nyansera offerskapet.  

Inom mobbningsforskningen har man till viss del sökt problematisera 
offerskapet. Den problematiseringen består bland annat av hur man ska 
kunna komma runt kategorin offer genom att istället kategorisera mobba-
de personer som måltavlor i olika forskningsartiklar.550

Ett av studiens bidrag är att jag genom empirinära och språkliga analyser 
har problematiserat och nyanserat offerskapet. Jag menar i likhet med Nils-
son att offerskapet inte enkelspårigt bör framställas enbart i negativa orda-
lag, eftersom intervjupersonerna vittnar om hur de har lärt sig något, är en 
erfarenhet rikare och har blivit starkare. Nilsson menar också att brottsof-
fer skulle behöva en vidare repertoar av representationer eller narrativa re-

 Att tala om mob-
bade som måltavlor ger associationer till att de är oskyldig offer, de står 
utan skuld till mobbningen. De placeras dock även in i offerskapet genom 
den kategoriseringen. Och som vi har sett genom avhandlingen är skuld-
frågan något som implicit finns med i berättandet, när berättarna framstäl-
ler sig som oskyldiga offer. Det tycks finnas en inrotad uppfattning eller ett 
invant förhållningssätt, att söka ett orsakssamband av hur man själv bär 
skuld till mobbning, våld eller sjukdom. Vi kan väl alla känna igen oss i 
tankar, i stil med: ”om jag hade haft varmare kläder på mig så hade jag 
inte blivit förkyld” eller ”om jag hade ätit en annan kost så hade jag 
inte…”. Små som stora saker vi blir utsatta för skapar ett grubbleri och en 
självrannsakan hos oss. 

                                                      
550 Se exempelvis Tracey et al. (2006). 
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surser för att ha möjlighet att tolka och förmedla sina erfarenheter på ett 
flertal olika sätt.551

I våra samproducerade mobbningsberättelser använder vi de tillgängliga 
narrativa resurser som ingår i repertoaren. Till viss del har deras berättelser 
kommit att vidga repertoaren med nya narrativa resurser i form av mobb-
ning som smygande och som något osannolikt. Det är resurser som ligger i 
linje med repertoaren, likaså studiens andra metaforer: mobbning som olöst 
gåta, livslångt lidande, förvandling, strid, smitta och låsning. Den metafor 
som bidrar med en form av nyansering, och kanske kan sägas utmana re-
pertoaren, är mobbning som lärdom. Det är ett inslag av att gå emot reper-
toaren vilket även gäller hur berättarna visar ett motstånd till att inordna 
sig som offer, trots det legitimerar och reproducerar vi repertoaren till sto-
ra delar av våra samtal. Det innebär att vi utgör ytterligare en aktör som 
legitimerar forskningsfältet och mobbning som ett socialt problem i en 
större samproduktion. Det sker också en legitimering och reproducering av 
bilden och uppdelningen av det goda och det onda, det oskyldiga offret och 
förövaren, i min skriftliga framställning. Det innebär att mitt skrivande, 
om berättarnas erfarenheter, även ställs inför de narrativa villkor som möj-
liggör och begränsar hur vi kan tala om mobbning. Diskursen om mobb-
ning sätter alltså ramar för hur samtal om mobbning kan samproduceras i 
olika sammanhang.  

 Min analys av de berättelser jag har studerat stödjer 
detta. Samtidigt förmedlar han också indirekt hur fast vi är i talet om of-
ferskapet, precis som jag anser att vi språkligt är fast i talet om mobbning 
där offerskapet ingår. I egenskap av forskare kan inte heller jag ställa mig 
utanför detta språkspel, då jag i samtalet med intervjupersonerna utgår från 
tolkningsrepertoaren av mobbning.  

Det samhälleliga trycket eller förväntningen på att vi ska vara kompe-
tenta kommunicerande individer, som associeras med att vara en bra per-
son, lyhörd och samarbetsvillig, sätter också sina spår i berättandet. I ar-
betslivet framhålls den kommunikativa förmågan som en social kompetens 
och en lösning på att nå samförstånd och konsensus.552 Tidstypiskt för det 
senmoderna samhället är att det framhålls att individen ständigt ska söka 
förbättra denna kommunikativa förmåga genom att reflektivt utvärdera 
och analysera sig själv i en pågående livsberättelse.553

                                                      
551 Nilsson (2003:71-73, 105, 123). 

 Mina intervjuperso-
ner förkroppsligar denna sociala och kulturella uppfattning då de framstäl-
ler sig som kommunikationskompetenta och villiga att lösa problem genom 
samtal. Det är ytterligare ett sätt för intervjupersonerna att presentera sig 

552 Cameron (2000:147). 
553 Cameron (2000:4-5, 6, 9); Giddens (1991/1997:68-69, 94). 
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som de goda i intrigerna. Medan mobbarna, de onda i intrigerna, framställs 
som onåbara och icke kommunikativa i att nå samförstånd. 

Cameron kritiserar just detta terapeutiska tänkande som är djupt rotat i 
vår samhällstillvaro: ”What motivates the contemporary belief that com-
munication is both the cause of all problems and the cure for ills?”554

I skrivande stund uppstår fortfarande nya typer av mobbning och dis-
kussionen går vidare om vad mobbning egentligen är. Hur ska mobbning 
definieras, klassificeras och förstås? Det är en ständigt pågående förhand-
ling och i denna studie har jag visat på språkets betydelse för hur vi kan 
förstå, bearbeta och tala om mobbning. Det är givetvis svårt att på förhand 
veta vilken betydelse min studie kommer att ha för att nyansera och kanske 
även förändra talet om mobbning. Mitt bidrag till forskningsfältet är att 
med en diskursanalytisk ansats visa på nya infallsvinklar gällande hur 
mobbning kan analyseras. Det behövs fortfarande mer forskning och för-
hoppningsvis kommer fler narrativa studier av mobbning, studier som kan 
bidra med ytterligare kunskap om hur man kan framställa och tala om 
mobbning. 

 Hen-
nes kritik problematiserar hur invanda vi är att tänka att meningsskiljak-
tigheter löses genom att vi lär oss kommunicera mer och bättre med var-
andra. Och kanske har Cameron en poäng i sin kritik, eftersom samtal och 
förhandling mellan mobbade och mobbare, för mina intervjupersoner, inte 
tycks ha löst problematiken på arbetsplatsen. Åtminstone inte enligt deras 
egna berättelser. Frågan är kanske inte möjlig att besvara en gång för alla, 
vilket heller inte är min avsikt. Det viktiga här, är istället att Camerons gene-
rella och kritiska fråga gör det möjligt för oss att ifrågasätta och problema-
tisera den idag så starka idén om kommunikationens psykologiska och te-
rapeutiska betydelse för mellanmänskliga relationer. Att stanna upp och 
använda Camerons perspektiv på vår förgivet tagna samhällstillvaro, kan 
skapa nya frågor och därmed också ett möjliggörande av att producera andra 
versioner av verkligheten. 

                                                      
554 Cameron (2000:3). 
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Summary 
Bullying, storylines and victimization – describing oneself as bullied at 
work. 

The general aim of the thesis is to illustrate how a bullying discourse is 
produced, reproduced, challenged and negotiated in bullying victims´ narr-
atives and also to illustrate how narratives can be studied with a sociologi-
cal and discursive approach. This general aim can be divided into five spe-
cific aims which are: 

First, to identify what ideas or conceptions about workplace bullying 
that exists in a social– and cultural context, by studying how different ac-
tors talk about bullying and how they legitimate each others’ versions of 
bullying. One question connected to this aim is: What interpretative reper-
toire of bullying can be identified in texts produced by different actors? 

Second, to study how narrations of bullying experiences show how the 
narrators want be perceived and how they organize their storytelling. Cen-
tral questions connected to this aim are: What characterizes the telling of 
one’s bullying narrative? What rhetorical resources do narrators draw on 
to create a convincing and dramatic story about oneself as bullied? 

Third, to study the bullying narratives´ content and form in relation to 
victimization and to other kinds of narratives. Questions linked with this 
aim are: What attitude toward victimization do the narrators adopt in the 
telling of their experiences of bullying? In the light of a performance pers-
pective on narratives; what social action does the bullying narrative give 
rise to? 

Fourth, to identify what makes the narratives of exposed and vulnerable 
groups possible and what its limits are. The question connected to this aim 
is: What narrative conditions make it possible to talk about being targeted 
– and what limits are associated with these conditions? 

Fifth, to develop a narrative approach that can be used in studies of dif-
ferent narratives. Questions linked to this aim are: How can one analytical-
ly identify if and how narrators, in their storytelling, use standard stories 
which exist in social and cultural contexts? How can one analytically com-
bine the content and the form of a story in a theoretical approach? 

The concept of co-production and the establishment of workplace bullying 
as a scientific field of research  

Three important actors, targets of bullying, researchers and media, not 
only co-produce how one can to think and speak about bullying, they also 
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legitimate the topic of the research field and bullying as a social problem. 
The central aspects of a co-production are how and what the actors em-
phasize as the characteristics of bullying. The victims are reliable witnesses 
who have experienced bullying and its consequences first-hand. As reliable 
witnesses they depict bullying as process of unfair and unethical treatment 
which leads to long-term sick leave and physical and psychological pain. 
These witnesses present their experiences with specific details, cite specific 
interactions, and connect certain events to dates and years. The researchers 
acknowledge the victims by conceptualizing their experiences as “bully-
ing”. And, the targets of bullying in turn legitimate the bullying phenome-
na as a research topic. The researchers are in this case the experts who 
study bullying with diverse theoretical and methodological approaches. As 
experts they use an empiricist repertoire to legitimate and support their 
version of bullying. The researchers try to achieve a better definition of 
workplace bullying and they discuss different causal explanations as start-
ing points of bullying. In a media context it is possible for the witnesses 
and experts to converge and give evidence of the existence of the pheno-
menon. Such media attention also legitimates the depiction of bullying as a 
social problem and also as a risk to the community. How the actors talk 
about bullying and ascribe the concept meaning are in the thesis discussed 
and presented as an interpretative repertoire of bullying. The interrelated 
words, images, and metaphors give rise to important parts of the bullying 
repertoire such as victimization, work-environment problems, community 
risks, personal problems, complications, bullying as a process, and health 
risks. Based on these parts of the repertoire it becomes possible to speak of 
a kind of core. This core is what must be included in a bullying narrative 
for it to be able to pass as such. In other words, there exist standardized 
elements, or a storyline, in what can be considered a standard story. The 
contents of such a standard story are as follows: the bullying process and 
sequence of increasingly severe events that break down the target, victimi-
zation, blaming the victim, and work-environment problems. The identifi-
cation of the interpretative repertoire of bullying is an analytically impor-
tant opportunity to understand and analyze the narrators’ storytelling. The 
bullying repertoire and the standard story are narrative resources to which 
the narrators in different ways may respond when they talk about their 
bullying experiences.  

Theoretical and methodological starting point  

The theoretical and methodological starting point used to reveal how bul-
lying is currently viewed and discussed is narrative analysis. This approach 
has been designed from the social constructionist perspective, which claims 
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that our reality is socially constructed through different social practices and 
contexts. It is also an approach that combines relevant concepts and ideas 
from narrative analysis, discursive psychology, conversation analysis, and 
metaphor analysis. Salient features of the study’s approach are a perform-
ance perspective and how the bullying narratives are co-produced in on-
going interaction. The narrators and I as researcher and a listener, use 
taken-for-granted knowledge about bullying in our co-produced narratives. 
The focus is on how narrators’ identity work is accomplished by the use of 
different narrative and rhetorical resources in their storytelling. The inter-
pretative repertoire of bullying is a resource that narrators use to empha-
size their belonging to the category of a bullying victim or their having the 
role of the bullying victim in the narrative. The narrator’s orientation to 
different categories in the interaction shows her or his positioning toward 
the interpretative repertoire, toward other characters in the narrative, to-
ward what has been told and toward me as a researcher. With regard to 
that, categories can also be seen as resources in their identity work, which 
are negotiated in the interaction. An analysis of the narrators’ use of cate-
gories presents one answer to what the bullying narrative is all about and 
what features the characters in a bullying plot have. It may also provide an 
answer to what the narrator is trying to achieve with the storytelling: how 
one wants to be viewed and identified, as well as what social action the 
narration of the whole story is intended to cause.  

Other analytical aspects of relevance for the use of categories are how 
narrators refer to category-bound activities, and category entitlement, and 
how they categorize themselves in contrast to other characters. The con-
cept of category entitlement is also used when a third character is brought 
into the story as a trustworthy and suitable witness. In the narrators’ iden-
tity work, other rhetorical resources are used to create a dramaturgical and 
convincing story: that these things or events actually have happened. These 
resources are time, a connection between a past and present self, details, 
active voicing, and the use of pronouns. Metaphors are used in the same 
manner, to enhance the narrative statement and one’s own credibility in 
the storytelling. Metaphor analysis helps to illustrate what the narrators’ 
want to convey with their storytelling and how we can understand the 
phenomena.  

Narrative analysis in practice 

The empirical material consists of 12 qualitative interviews (10 of which 
were conducted with a colleague), 12 written stories from bullied persons, 
and information from three websites. The interviews were conducted be-
tween spring 2004 –and autumn 2005; the written narratives and the in-
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formation from the websites were gathered during 2000–2008. The rea-
sons for including different types of material in the study were: 1) to de-
termine how narrators of written stories also use rhetorical resources to be 
convincing and to establish themselves as belonging to the category of bul-
lying victims, as well as to see what they want to achieve with the writing, 
and 2) to view the written stories and the websites as actors in the co-
production of workplace bullying in a social– and cultural context. In the 
analysis of the co-production among different actors, previous research on 
workplace bullying is also included as empirical material. To illustrate the 
co-production I have focused on how the features of bullying in the 
workplace are introduced by the actors in different texts. I have analyzed 
words, descriptions, and themes which frequently reappear in the material 
to be able to describe this co-production and to identify an interpretative 
repertoire of bullying. 

The interviews have been analyzed in terms of interaction, which is an 
analytical procedure derived from my ontological point of departure: how 
our language constitutes our reality, or in other words, how we use lan-
guage and metaphors and rhetorically organize our speech to accomplish 
mutual understanding in interaction. I analyze expressions on their own 
linguistic level and also what significance the expressions have on the narr-
ative level. This means that the analysis of the interaction works on two 
levels: to be able to identify how the narrators want to be viewed, and to 
identify the variations in and characteristics of the bullying narratives. 

The reading and the version of the empirical material that I choose to 
present is based on my search for variations in and characteristics of bully-
ing narratives and in the narrators’ identity work, what is brought up in 
that kind of narrative, and how this is accomplished.  

It is of importance in this discursive approach to observe one’s own role 
in producing and reproducing knowledge about bullying. For example 
some of my interview questions are derived from previous research on the 
topic, which means that both I and the interview persons organize our 
speech according to the bullying repertoire when we co-produce the bully-
ing narratives. 

The characters in the storyline 

In the narrators’ identity work, several relevant categories have been used 
to show them in the role of the one being bullied. These are categories such 
as being conscientious, an initiator, a good and competent worker, respon-
sive, active, respectful, criticized, angry, discredited, powerless to act, ill, 
and attacked. This identity work is accomplished through a positioning in 
relation to the other character, the bully. The character of the bully on the 
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other hand is categorized as: obstructing, criticizing, not comprehending, 
lying, distant, cold and disrespectful. The narrators thus create a plot pit-
ting the good against the evil in the narratives. The good character is the 
narrator her- or himself. In building up the character of oneself as the good 
actor, the narrator starts from the self-categorizations of being a good and 
a competent worker. The self-categorizations of being good, competent 
and active, and the category I derive from their storytelling, conflict solver, 
are of importance. These categorizations on the part of the target accom-
plish a justification of their actions, and they may achieve some kind of 
redress and justice in our interaction. The justification of the break-up 
from the bullies and the workplace is of significance because the narrator 
does not want to be viewed as unsuccessful. But one can also identify these 
categorizations as a form of resistance against the interpretative repertoire 
of bullying and the category-bound conditions that accompany being bul-
lied; weakness and helplessness. 

The narrator uses a third character in the storytelling to be convincing 
and to establish that the bullying events actually has transpired. This is a 
character who is entitled to be a witness in the bullying narrative. Along-
side the use of category entitlement, the narrator uses time to make factual 
claims and to reinforce their self-categorizations.  

The bullying storyline in the narratives is difficult to follow because the 
oral narratives do not present a linear story. The narrators can start at the 
end of the bullying process, or at a painful moment, and they also go back 
and forth in time in their storytelling. One way to understand the diffuse 
and vague bullying plot is that narrators find it hard to express what they 
have experienced. Bullying narratives can in that regard relate to the genre 
of broken narratives. 

Bullied? Me? 

Two narrative resources are created in the storytelling. One is about bully-
ing that sneaks up, with narrators describing a gradually emerging insight 
that they are bullied. The other is bullying as impossible, which consists of 
expressions of how one suddenly becomes a victim of bullying, and it being 
the last thing one would expect to happen in one’s life. Bullying as imposs-
ible is about victimization, and is a part of the interpretative repertoire and 
a standard story of bullying.  

The victimization is present in the narratives as we organize our speech 
according to a standard story, that bullying is a process and how sequences 
of increasingly severe events lead to devastating consequences. Bullying as 
a process contains an indirect time aspect and is an important resource for 
the narrator in creating her or his own story. With regard to that, narrators 
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use a standard story in the identity work of oneself as a bullying target. To 
reinforce and to illustrate how painful the bullying process was, narrators 
talk about how their body could not cope with the situation –it had to end. 
Describing bullying as a health risk is one convincing way to justify the 
break-up from the workplace. Another rhetorical resource for making jus-
tifications in the storytelling is the use of a connection between the past self 
and the self of the present. 

Alongside creating their stories form parts of a standard story and a bul-
lying repertoire, narrators also display resistance to the repertoire by pre-
senting themselves as active and willing to solve the problems. There is also 
resistance against identifying oneself as target and, obviously against be-
coming a victim. 

Reflective thoughts: Why? How does life go on?  

Four metaphors have been identified as important resources for what nar-
rators want to convey, and they can reinforce the bullying narratives’ form 
and content. Bullying as an unsolved mystery refers to the narrators brood-
ing over the question: why me? This metaphor strengthens the narrators’ 
self-categorizations as reflective and responsible, and is an element of creat-
ing a story about oneself as an innocent victim. Narratives within the areas 
of health and crime also consist of these kinds of questions and brooding. 

Bullying as lifelong suffering is another metaphor, based on expressions 
like “affecting me for the rest of my life-”. The narrators’ use of spatial and 
ontological metaphors of their bodily experience of bullying makes it poss-
ible to understand how their experience still exist, metaphorically, inside 
them. This can be compared to narratives of crime, where the victims of 
crime testify to the lingering effects of abuse. In this regard, bullying can be 
viewed as a form of abuse, which is consistent with a narrative contrasting 
good and evil. The metaphor is useful for conveying one’s own innocence 
and emphasizing that bullying is an abusive act. 

Bullying as transformation is a metaphor used by one narrator in his 
identity work, and to which other narrators as well could relate. This is a 
metaphor that depicts the sequence of events, the psychological process 
that breaks down an individual. In other words, the narrators in the study 
testify to increasingly severe negative events that result in a loss of identity. 
It is consistent with a standard story and through its imagery it can be a 
resource for creating a drama about how the targets experience their situa-
tion as the plot thickens.  

Another metaphor, similar to the above, is bullying as learning. This is 
about a more positive transformation. At the end of our interaction, the 
narrators turn to the positive sides of their experience of bullying. The 
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narrators evaluate and reflexively draw their own conclusions about what 
they have experienced. They express their evaluations in psychological terms 
like: “you’re an experience richer”, or “you’ve learned something”. It is 
about alleviating the painful aspects of the narrative and turning the expe-
rience into something good, which can be regarded as a narrative of victory 
over the evil characters. The use of the metaphor is also about what’s at stake; 
to avoid being viewed as unsuccessful when creating one’s own story. 

The metaphorical building parts in bullying narratives 

Metaphors likening bullying to a battle, a contagious virus, and being 
trapped show other sides of the bullying storyline in the narratives. Bully-
ing as a battle illustrates how the plot is about a struggle for survival in a 
narrative conflict between good and evil. The metaphor also illustrates a 
tension and vigilance connected with being observed and feeling insecure 
whenever an attack may happen. It is a metaphor that emphasizes and goes 
along with the storyline, and one can recognize the standard story in their 
talk. Thus, the metaphor is an important part of a narrative about oneself 
as a target of bullying.  

Bullying as a contagious virus presents another side of the bullying sto-
ryline. The metaphor may be used as a component when narrators want to 
be viewed as innocent victims in the narrative. The contagious virus meta-
phor can be used as a resource in the storytelling to convey how the bully-
ing takes on its own life and how the risk of being infected is everyone’s’ 
concern. When narrators use the metaphor to categorize themselves as 
victims, feelings of guilt and shame are present in the narrative. The tradi-
tional ideas of illness as being a punishment and/or being self-caused create 
these feelings of guilt and shame. Using this metaphor also emphasizes the 
connection between illness narratives in their own right and the bullying 
narratives. This connection is related to how narrators of such stories may 
be able to overcome the question of guilt when they become victims of 
illness or bullying. A central part of the narrative of oneself as being bullied 
is how the question of guilt is handled and discussed. The metaphor can 
also be used to describe the workplace and the working climate itself, as 
infected with a disease, while the bullying victim can be categorized as 
healthy. This is one way to show how bullying is “everywhere” in the 
workplace and that bullying is complex phenomena.  

The third and last metaphorical component of bullying narratives is be-
ing trapped. Bullying as being trapped illustrates how the storyline can be 
described as an intolerable and unresolved problem that leads to unexpected 
consequences. The metaphor is about being trapped in relation to the bul-
lies-, and to the working situation-, which finally leads to internalizing the 
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condition of being trapped in the very body of the narrator. This means 
that they talk about being trapped in their very own experience of bullying, 
an experience that is metaphorically trapped inside the body. In the inter-
view situation, the body itself testifies to how it is a carrier of physical and 
psychological pain, which presents the narrator as an abused and innocent 
victim. 

Concluding remarks 

The existence of an interpretative repertoire of bullying and a standard 
story influences how the narrators describe their experience of bullying. 
One can say that the repertoire and the standard story set the narrative 
conditions for creating a credible bullying narrative. It is also these narra-
tive conditions that create an indirect victimization in their narratives, in 
spite of their resistance to the repertoire and to their categorization as pas-
sive and helpless victims. They want to be perceived as active and respon-
sible individuals. The narrators’ self-categorizations as the good and com-
petent worker who suddenly becomes bullied, place them in an indirect 
victimization. To describe oneself as bullied, one must submit to the narra-
tive terms to be able to tell one’s story. They do not want to see themselves 
as victims, but it is unavoidable not present oneself as an innocent victim, 
in order to avoid the question of guilt. That shows on the other hand how 
stuck we are in the linguistic features of how we talk, but also think about 
bullying. Even I, as a researcher, am a part of the production and repro-
duction of the bullying discourse when in our interaction we use the reper-
toire and the standard story in mutual understanding. 

The research suggests seeing the bullied person as an individual with an 
experience of violence, and not only in terms of a victim, thereby giving the 
bullied person the possibility to redefine her or his situation. One needs to 
challenge the general image of it being the individual’s possession of 
attributes – such as weakness and vulnerability – that is the starting point of 
bullying. This is a significant part of how bullying is understood and talked 
about in public, though it is also one of the social practices whereby the 
discourse of bullying is produced and reproduced. It is also of importance 
for the way the bullied person may possess several narrative resources with 
which to formulate and create mutual understanding of her or his bullying 
experience in a narrative form.  

The narrative approach can also be seen as a methodological contribu-
tion to the analysis of qualitative data. The main contribution lies in its 
combining of narrative analysis, discursive psychology, conversation analy-
sis and, metaphor analysis in the same narrative approach. This approach 
primarily analyzes the narrators’ identity work and what self-categorizations 
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they accomplish in our interactions. It is also of significance to identify 
what the narrators want to achieve and convey with their storytelling. To 
tell their story to me as researcher and a co-producer, is one way for the 
narrators to achieve redress and justification for what they have expe-
rienced.  
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Bilaga 1 
 

Teckenförklaringar för transkription 
 

 

H: står för Helena 

L: står för min kollega Louise 

IP: står för intervjuperson 

¤ personen talar med lägre röst 
än normalt 

STORA BOKSTÄVER personen talar högre än nor-
malt 

^   ord som avstannar 

…   kortare paus 

Understrukna ord 

”kursiv stil inom parantes ” personen citerar sig själv eller 
andra karaktärer 

  personen betonar ordet/orden 

, endast för att markera av 
meningarna i den skriftliga 
framställningen för att öka 
läsbarheten i materialet 

(…) i textens framställning har jag 
valt bort lite prat 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

Det du har blivit utsatt för, kallar du det för mobbning? 

Var arbetade du någonstans när detta hände? 

Hur länge sedan är det du var med om detta? 

Hur skulle du vilja beskriva det du har varit med om? 

Mobbningen 

Kan du berätta vad du tror startade mobbningen? När startade det? 

Under hur lång tid pågick mobbningen? 

Kan du berätta om den/de personer som utsatte dig för mobbningen? 

Var det några andra arbetskamrater som inte var med i mobbningen? Hur 
agerade de? 

Om alla arbetskollegor var samlade vid ett tillfälle, hur agerade man mot 
dig då? Syntes mobbningen? 

Om du träffade mobbarna enskilt, hur agerade de mot dig då? 

Kan du beskriva hur några mobbningssituationer såg ut? A) Var någon-
stans utspelade sig mobbningen? B) Fanns det potentiella mobbningssitua-
tioner varje dag? 

När började du inse att du faktiskt var utsatt för mobbning? 

Från det att du började inse att du var utsatt för mobbning, ändrade du 
ditt beteende på något sätt? 

Upplevde du någon gång att du anklagade dig själv för vad du blev utsatt 
för? 

Vad tror du anledningen kan vara till att de utsatte dig för mobbning? 

Har du sett andra blivit utsatta för mobbning på den här arbetsplatsen? 

Stöd och gemenskap 

Fanns det någon på arbetsplatsen som du kunde känna stöd ifrån? Både 
öppet inför andra och i enskildhet? 

Fanns det andra arbetskollegor att söka sig till som inte visste om mobb-
ningen? 

Fanns det grupperingar på arbetsplatsen? A) Ingick du i någon grupp? 
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Upplevde du att du var en del av den sociala gemenskapen på arbetsplat-
sen? 

Pratade du med chefen eller någon annan beslutsfattare om mobbningen? 
A) Gjorde chefen några försök att hjälpa dig? 

Brytpunkt 

Vad fick dig att bestämma/inse dig för att nu måste någonting göras åt din 
situation? 

Vad blev vändningen för dig i denna utsatthet? 

Fanns det några alternativa arbetsplatser för dig? 

Har du sjukskrivit dig som en följd av mobbningen? 

Vilka myndigheter har du sökt hjälp hos?  

A) hur har du blivit bemött av myndigheter som Försäkringskassan, facket 
och företagshälsovården? B) Hur har de olika myndigheterna agerat i din 
sak? C) Har du varit på rehabiliteringsmöten på Försäkringskassan? D) 
Hur upplevde du dessa möten? 

Tycker du att det finns hjälp att få som mobbad? A) Hur fick du reda på 
vad du skulle göra? 

Avslutning 

Har du blivit mobbad förut? 

När du tänker tillbaka på det du blev utsatt för, finns det något som du 
skulle vilja ha ogjort? 

Upplever du att det är någon skillnad i hur du ser på dig själv idag jämfört 
med innan mobbningen? 

Hur ser din livssituation ut i dag? 
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Bilaga 3 
Informationsbrev 

Hej, 
Vi är en forskargrupp bestående av professor Björn Eriksson och dokto-

randerna Louise Svensson och Helena Blomberg som arbetar med ett pro-
jekt om mobbning i arbetslivet. Helena studerar händelseförloppet av 
mobbning till exempel hur mobbningen började, vilka konsekvenser 
mobbningen har medfört och så vidare. Louise studerar hur arbetsplatser 
ser/såg ut där mobbning förkommer. Vår förfrågan till Dig är om Du vill 
hjälpa oss genom Din medverkan. 

Om Du kan tänka dig att ställa upp på en intervju, kommer vi (Louise 
och Helena) att gå till väga på följande sätt: Du kontaktar oss på telefon 
eller email (telefonnummer och adresser sist i brevet). Vi kommer överens 
om en tid, och Du får själv välja plats var intervjun ska äga rum. Vi kom-
mer att genomföra intervjuerna i första hand under tidsperioden mars 
t.o.m. juni 2004. Både Helena och Louise kommer medverka när vi inter-
vjuar Dig om Dina erfarenheter. Tidsåtgång för intervjun är svår att bedö-
ma, men det är nog rimligt att planera in ca 90 minuter för vårt möte. Med 
Ditt medgivande spelar vi in på band vad som sägs i vår samtalsintervju. 
Bandinspelningarna får endast vi i forskargruppen ta del av och kommer 
att förvaras inlåsta på institutionen. Innan Du bestämmer Dig, bör Du få 
veta under vilka villkor som Du ingår i studien.  

Din medverkan är frivillig och Du har självklart rätt att säga nej.  
Du förblir helt anonym, dvs. vi kommer inte att ta några personuppgif-

ter och i den färdiga texten presenterar vi sammantagna svar från många 
intervjupersoner tillsammans.  

Du har rätt att avbryta Din medverkan om du under samtalsintervjuns 
gång upplever att det känns obekvämt och känslomässigt jobbigt. Du har 
även rätt att avbryta Din medverkan efter att intervju har ägt rum, dvs. Du 
kan ta tillbaka allt Du har sagt. Den rätten har Du fram tills att vi har 
framfört det vi har skrivit för kollegorna på universitetet.  

Vi vill betona att materialet är endast avsett till att användas i forsk-
ningssyfte. De tolkningar som görs är våra egna, vilket vi förbehåller oss 
rätten till. 

Både Helena och Louise har viss erfarenhet av intervjuer med människor 
som utsatts för utstötning från arbetsplatser, så vi har medvetenhet om och 
förståelse för de känslor som kan komma upp under intervjun. Vi vill be-
tona att vi inte har samma kunskaper som terapeuter utan om Du upplever 
situationen efter intervjun som känslomässigt jobbig kan vi förmedla en 
samtalskontakt med psykolog. 
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Vi vill att Du ska veta att Du gör en insats, dels för alla utsatta som vill 
se att de inte är ensamma om att ha blivit mobbade, dels för att forskning-
en ska kunna utvidgas om det svårgripbara området mobbning i arbetsli-
vet. Forskning om mobbning är, enligt oss, ett steg i rätt riktning mot ökad 
förståelse och synliggörande. 

Om Du kan tänka dig att medverka, hör av Dig till oss på telefon eller 
email, gärna inom några veckor. 

 
 
 
 
Tack på förhand 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 
Louise Svensson, tel: XXXX e-post: louise.svensson@sam.oru.se 
Helena Blomberg, tel: XXXX e-post: helena.blomberg@sam.oru.se 
Björn Eriksson, tel: XXXX e-post: bjorn.eriksson@sam.oru.se 
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