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Abstrakt 
Författare: Marina Karlsson och Emma Stejdahl 

Låt dom rätta komma in – en studie om vuxenmobbning i förskolans 

arbetslag 

Engelsk titel: Let the right ones enter – a study about adult bullying in the 

preschool faculty  

Antal sidor: 43 

 

Under 2000-talets början kom en majoritet av de anmälningar som rör 

mobbning på arbetsplatsen från arbetstagare inom kvinnodominerade 

yrkesområden som exempelvis utbildningssektorn. Syftet med följande 

arbete är att undersöka hur några verksamma förskollärare upplever och 

uppfattar fenomenet vuxenmobbning inom förskolans arbetslag samt vad 

detta kan få för följder på det pedagogiska arbetet med barnen. För att få svar 

på detta användes en kvalitativ metod där fem verksamma förskollärare 

intervjuades. Den semistrukturerade intervjun kompletterades med två 

vinjetter som tillät respondenterna att spekulera mer fritt. Detta för att få så 

djupa svar som möjligt. Dessa undersökningar låg senare till grund för att 

analysera lärarnas attityder till det valda problemområdet. Vår studie visade 

att ovanstående statistik stämde överens med de utvalda förskollärarnas 

erfarenheter av vuxenmobbning. Samtliga informanter trodde dock att det 

råder ett stort mörkertal kring vuxenmobbning och att fler kan vara utsatta än 

vad som syns i statistiken. Alla framhöll ett väl fungerande ledarskap som en 

av de viktigaste faktorerna för att få bukt på problemet och att 

vuxenmobbning är så utbrett inom förskolan eftersom yrket är så 

kvinnodominerat. De utvalda förskollärarna ansåg även att barnen och 

kvalitén på det pedagogiska arbetet skulle påverkas negativt i fall 

vuxenmobbning förekom inom arbetslaget. Resultatet från vår studie visade 

även att det fanns en samsyn hos informanterna gällande sättet att se på 

vuxenmobbning och att detta område ansågs vara mycket tabubelagt. 

 
Nyckelord 
Vuxenmobbning, Arbetslag, Förskola, Konsekvenser  
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1 Inledning 
 

Under början av 2000-talet kom det in drygt 26 000 anmälningar till 

Arbetsmiljöverket rörande arbetssjukdomar. Av dessa handlade cirka 1 250 om 

mobbning på arbetsplatsen. En övervägande majoritet av dessa anmälningar kom från 

kvinnodominerande yrkesområden som exempelvis utbildningssektorn 

(Arbetsmiljöverket, 2003). 

 

Under en verksamhetsförlagd utbildningsperiod kunde en av oss observera hur 

mobbning förekommer mellan vuxna i förskolans arbetslag och att detta fick stora 

konsekvenser för arbetsplatsens klimat. Även om statistik visar att vuxenmobbning 

förekommer i utbildningsyrken (a.a.) fokuserar forskningen som rör mobbning inom 

skolan nästan uteslutande på mobbning mellan barnen. Väldigt lite forskning har 

bedrivits kring fenomenet vuxenmobbning. Det finns ännu mindre skrivet om 

mobbning mellan förskollärare och vad detta får för konsekvenser i det pedagogiska 

arbetet med barnen. 

 

Som blivande förskollärare anser vi att det är viktigt att ha kunskap om mobbning 

som fenomen. Eftersom förskolläraryrket är ett yrke där det förekommer mycket 

vuxenmobbning (a.a.) ser vi det som en nödvändighet att få fördjupad kunskap kring 

detta. 

 

Vår förhoppning med detta arbete är att ge ett kunskapsbidrag till det relativt 

outforskade området mobbning i förskolans arbetslag. 
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2 Bakgrund 
 
 I detta arbete kommer fokus att läggas vid mobbning som fenomen. Begreppen 

mobbning och kränkande behandling står mycket nära varandra även om de inte betyder 

samma sak. För att avgränsa arbetet valde vi att lägga fokus vid just mobbning.   

 

2.1 Definition av mobbning 
 

Då Hallberg och Strandmark (2004) studerade fenomenet vuxenmobbning fann de att 

olika forskare beskriver mobbning på olika sätt. I ett flertal av de mest erkända 

definitionerna kunde de se några gemensamma drag. För att kunna klassas som 

mobbning behöver en eller flera personer, vid ett flertal tillfällen, medvetet utföra 

negativa handlingar mot en person. Den eller de som mobbar får antingen passiv eller 

aktiv uppbackning av andra individer.  Att utsättas för en negativ handling vid ett 

enstaka tillfälle räknas alltså inte som mobbning utan detta behöver pågå under en 

längre period. Den som utsätts för mobbning hamnar i ett maktunderläge gentemot den 

eller de som mobbar och den utsattes handlingsutrymme är därmed begränsat. 

 

2.2 Vad säger förskolans styrdokument om mobbning mellan de 
anställda? 
 
2.2.1 Förskolans läroplan Lpfö 98 

 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) har förskolechefen det huvudsakliga 

ansvaret att verksamheten upprätthåller en god kvalitet. Hen ska se till att det inte 

förekommer någon form av kränkande behandling eller mobbning bland vare sig barn 

eller de som arbetar inom verksamheten. 

 
2.2.2 Allmänna råd  

 

I skolverkets (2009) rapport Allmänna råd och kommentarer för att främja 

likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

framkommer det att kränkande behandlingar aldrig ska kunna utvecklas till ett 

mobbningsscenario då verksamheten är skyldig att utreda redan vid första gången något 

barn upplever sig ha blivit kränkt. Huruvida man ska förhålla sig till mobbning inom 

arbetslaget skrivs dock inte fram i rapporten.  

  

2.3 Arbetsmiljölagen 
 

Arbetsmiljölagen rör alla yrken och branscher i Sverige. Detta är en ramlag som 

övergripande presenterar de juridiska bestämmelser som gäller för arbetsmiljön. Till 

denna har arbetsmiljöverket arbetat fram mer detaljerade föreskrifter där lagarna 

kompletteras med kommentarer.  Kränkande särbehandling i arbetslivet är den föreskrift 

där arbetsmiljöverkets allmänna råd om mobbning och kränkande behandling på 

arbetsplatser presenteras (muntlig intervju, 2013-11-27). 

 

I ovan nämnda föreskrift används kränkande särbehandling som ett paraplybegrepp för 

såväl trakasserier, vuxenmobbning, social utstötning och psykiskt våld.  Enligt lag är 

arbetsgivaren juridiskt skyldig att ta fram en verksamhetspolicy med nolltolerans mot 
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kränkande särbehandling inom organisationen. Denne har även ett framskrivet ansvar 

att organisera och planera arbetet så att kränkande särbehandling förebyggs. Det ska 

finnas rutiner för att så tidigt som möjligt kunna upptäcka och utreda eventuella tecken 

på kränkande särbehandling. I föreskriften framkommer det såväl hur man ska arbeta 

förebyggande, exempel på rutiner och åtgärder liksom hur man ska stödja enskilda 

individer och arbetsgrupper som blivit utsatta för detta (Arbetsskyddsstyrelsen, 1993).  
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3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att ge ett kunskapsbidrag till problemområdet mobbning bland 

vuxna i förskolan. Arbetet syftar till att ge en fördjupad förståelse för hur pedagoger 

uppfattar och upplever vuxenmobbning inom förskolans arbetslag samt hur detta kan 

påverka arbetet med barnen.   
 
 

 Hur definierar några utvalda pedagoger fenomenet vuxenmobbning? 

 

 I vilken utsträckning upplever de utvalda pedagogerna att det förekommer 

mobbning inom arbetslag i förskolan? 

 

 På vilket sätt uppfattar de utvalda pedagogerna att mobbning inom arbetslaget 

kan påverka det pedagogiska arbetet med barnen? 

 

 På vilket sätt anser de utvalda pedagogerna att mobbning bland vuxna i 

förskolan kan förebyggas? 
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4 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel ges en kort översikt om vad tidigare forskning samt annan relevant 

litteratur säger om: vad mobbning är, varför det uppkommer, bilden av förövaren och 

offret, vilka följder mobbning kan ha samt avslutningsvis hur det kan förebyggas. 
 

Hallberg och Strandmark (2004) har funnit att det inte finns en så rik forskningsbank att 

tillgå vad gäller just mobbning bland vuxna. Den mesta forskningen har istället 

fokuserat på mobbning mellan barn och ungdomar. Deras forskning visar dock att 

vuxenmobbning är ett utbrett problem men att mörkertalet är stort på grund av att det är 

ett ämne som man helst inte vill prata om.  

 

Inom den offentliga sektorn finns en stor majoritet vad gäller kvinnliga arbetstagare. 

Aktuell forskning visar att ”yrkesområden som domineras av lågavlönade kvinnor är 

[…] starkt överrepresenterade som mobbningsarenor” (Hallberg & Strandmark, 2004: 

90). Två bidragande orsaker till varför vuxenmobbning är så utbrett inom den 

kvinnodominerande offentliga sektorn är bristfällig kompetens hos arbetsledningen 

samt stora problem på organisationsnivån (a.a.). 

 

4.1 Vad är mobbning? 
 

Leymann (1986) har i sin forskning kring vuxenmobbning utvecklat en definition av 

detta fenomen. Han menar att mobbning är psykiskt våld som vid upprepande tillfällen, 

under en längre tid, orsakar svåra psykiska men för den utsatte. Pikas (1989) beskriver 

mobbning som en medveten våldshandling som utförs av en grupp och riktas mot en 

enskild individ. I våldsbegreppet inkluderar han både det fysiska och psykiska våldet 

och således begränsas inte mobbning till endast det psykiska. Även Heinemann (1972) 

är av uppfattningen att mobbning är en form av gruppvåld. Dock menar han att dessa 

våldhandslingar inte bottnar i någon form av kraftig fientlighet, istället ser han 

handlingarna som halvt omedvetna. Gruppen som mobbar förstår att de utsätter 

individen för psykisk smärta men inte djupet av denna. Olweus (1999) beskriver 

mobbning som ”när en eller flera personer, vid upprepade tillfällen och under en viss 

tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon som har svårt att 

försvara sig” (Olweus, 1999: 9).   

 

4.2 Varför uppkommer vuxenmobbning? 
 

Aktuell forskning visar att mobbning på arbetsplatser många gånger beror på att 

konflikter inte löses i tid utan tillåts att fortgå och eskalera. Inom utbildningsyrken 

uppstår tämligen ofta så kallade värdekonflikter då såväl pedagogiskt förhållningssätt 

som människosyn kan skilja mellan olika arbetstagare inom ett och samma arbetslag. 

Ofta uppstår en krock när olika arbetstagares värdegrunder inte ser likadana ut vilket, i 

kombination med vardagens småkonflikter, kan resultera i en infekterad och 

konfliktfylld stämning. Andra faktorer som kan leda till att konflikter uppstår i en 

arbetsgrupp bottnar många gånger i organisatoriska problem som exempelvis hög 

arbetsbelastning, omorganisation och minskad personalstyrka vilket i ett längre skede 

kan utvecklas till mobbning (Hallberg & Strandmark, 2004). 

 

En arbetsgrupp byggs upp av regler och normer, ett slags regelverk som gruppens 

sammanhållning bygger på. För att få eller behålla sitt medlemskap krävs det att man 
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förhåller sig till och agerar i enlighet med dessa, ofta osynliga, normer. Vid 

nedskärningar i personalstyrkan och omorganisation i arbetslaget kan en grupp uppleva 

dessa förändringar som ett hot mot den etablerade sammanhållningen. En ny 

gruppmedlem som medvetet eller omedvetet bryter mot detta osynliga regelverk kan då 

upplevas som hotfull och inte släppas in i gruppens gemenskap. En person som redan 

tillhör gruppen kan också komma att bli utfryst om hen bryter mot gruppens 

gemensamma överenskommelser. Även gruppens storlek har betydelse för hur väl 

samarbetet fungerar på arbetsplatsen. Små grupper fordrar mer hänsynstagande och 

empati gentemot ens kollegor då relationerna är mer intima än i större arbetslag. Yrken 

där man arbetar i mindre grupper medför alltså en större risk för konflikter och 

samarbetsproblem (Hallberg & Strandmark, 2004). 

 

Särskild kompetens, höga ambitioner och en god social status är faktorer som kan leda 

till avundsjuka och upplevas som ett hot av övriga kollegor. En person med dessa 

egenskaper riskerar att bli utfryst och ligger i riskzonen för att bli utsatt för 

vuxenmobbning. Detta bottnar i en rädsla hos de övriga kollegorna att bli kritiserade 

och få mindre frihet i sitt arbete (a.a.). 

 

Boalt Boëthius (1983) har i sin forskning funnit att nivellering är vanligt förekommande 

inom arbetslag som endast består av kvinnor. Detta fenomen innebär att den 

gruppmedlem som har minst kompetens sätter ribban för hur mycket det är tillåtet att 

prestera och hur ambitiös och driven man får vara inom denna gemenskap. Ifall någon 

av kvinnorna presterar mer än vad gränsen tillåter, eller ger sken av att ha mer 

kompetens än sina kollegor, uppstår avundsjuka bland övriga gruppmedlemmar. För att 

korrigera detta regelbrott delas sanktioner ut mot den som brutit mot normen och 

gruppmedlemmen kan komma att stötas ut från gemenskapen.   

 

Utbildnings- och vårdyrken tillhör den yrkesgrupp där informellt ledarskap ofta uppstår. 

I dessa yrken uppkommer ofta situationer som kräver ett direkt beslut där lekmännen 

måste handla snabbt och inte kan rådfråga chefen. I avsaknad av en formell ledare på 

plats får ofta en kollega i arbetslaget rollen som den informella ledaren. Eftersom det 

inte finns något regelverk kring hur en informell ledare bör agera uppstår ofta 

konkurrens och konflikter mellan arbetstagarna och risken är stor för att mobbning 

utvecklas. Ett svagt ledarskap från den formella ledaren leder till en stressfylld 

arbetsmiljö vilket kan resultera i en ökad risk för konflikter och ett behov hos 

personalen att avreagera sig på en annan kollega (Hallberg & Strandmark, 2004).  

 

4.3 Förövaren och offret 
 

Olweus (1991) har genom studier av mobbning funnit ett antal kännetecken i den 

typiske mobbarens personlighet. Han menar att den vanliga uppfattningen, att den som 

utsätter någon annan för mobbning i grund och botten är en otrygg och ängslig 

människa, inte stämmer. Istället beskrivs den typiske mobbaren som en trygg person 

med god självkänsla. Övriga kännetecken är en aggressiv och impulsiv personlighet ofta 

kombinerat med ett dominansbehov och liten medkänsla för offret. I en 

mobbningsprocess finns det ibland även övriga individer som initiativlöst, stödjer och 

deltar i processen. Dessa kallas för medlöpare eller passiva mobbare.   

 

Olweus (1991) studier visar även att människor med en viss personlighetstyp ligger mer 

i riskzonen än andra för att bli utsatta för mobbning. I sitt bidrag till forskningen kring 

vilka individer som löper störst risk att utsättas för mobbning kom han att dela in 
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potentiella mobboffer i två övergripande kategorier. Han skiljer på det provocerande 

respektive passiva mobboffret och menar att individer vars personlighetstyp uppfyller 

de kriterier som hör till respektive huvudkategori är de som löper störst risk att bli offer 

för mobbning. Till den första kategorin hör individer med ett häftigt temperament, 

svårigheter att koncentrera sig och i vissa fall hyperaktivitet. Dessa personlighetsdrag 

och hur det tar sig uttryck i deras beteende uppfattas många gånger som störande och 

provocerande för en stor del av deras omgivning. Karakteristiska personlighetsdrag hos 

individer tillhörande den sistnämnda kategorin är en hög grad av osäkerhet och ängslan. 

De är fåordiga, försiktiga i sin framtoning och ger ett allmänt osäkert intryck. De 

passiva mobboffren har ofta en mycket låg självkänsla och bär på känslor av skam och 

misslyckanden (Olweus, 1991).    

 

För Hallberg & Strandmark (2004) har det, genom deras forskning om vuxenmobbning 

bland anställda inom vård- omsorgs- och utbildningsarbeten, framkommit hur personer 

med höga ambitioner, stort engagemang och hög kompetens är de som främst ligger i 

riskzonen att bli utsatta för mobbning. Nyssnämnda personlighetsdrag tenderar att 

framkalla avundsjuka hos kollegor och den ambitiösa arbetstagaren upplevs som ett hot 

av övriga anställda. Inom varje arbetslag hittas normer som talar om hur var och en bör 

handla för att få vara en del av gemenskapen. En individ som bryter mot någon av dessa 

löper stor risk att bestraffas för sitt brott mot de gemensamma spelreglerna. I det dolda 

normkontraktet hittas ofta en tyst överenskommelse kring hur ambitiös och nytänkande 

det är tillåtet att vara. Att visa mer engagemang eller nytänk än vad som avtalats 

uppfattas som ett brott mot kontraktet och påföljden blir sanktioner med avsikt att stöta 

ut kollegan ur gruppen. Detta kan ske genom såväl förtal som ryktesspridning och 

utfrysning.        

 

Leymann (1992) menar å sin sida att det inte finns något stöd för antagandet att 

specifika personlighetsdrag ligger bakom när någon är mobbad och någon är mobbare. 

De faktorer som han istället menar ligger till grund för att en mobbningsprocess startas 

bottnar i ”stark arbetspress i förbindelse med att den anställde inte har någon eller har 

mycket liten frihet att fatta egna beslut […] samt en känsla av att man inte själv har 

kontroll över sin situation” (Leymann, 1992: 16). Dessa bakomliggande faktorer menar 

han är applicerbara på samtliga yrken och branscher (Leymann, 1992).   

 

 

4.4  Följder av mobbning 
 
4.4.1 Leymanns fem effekter 

 

Leymann (1986) har genom sin forskning kring fenomenet vuxenmobbning 

sammanställt fem kortsiktiga effekter till följd av olika strategier som förövarna kan 

utsätta offret för i en mobbningssituation. Den första handlar om kommunikation och 

innebär att offret begränsas i sin möjlighet att prata om det pågående problemet med 

andra, vilket leder till att möjligheten att tillgå information minskar. Något som också är 

vanligt är att man som offer ställs inför en samtalssituation där motparten reglerar de 

normer som styr samtalet. Försök till kommunikation resulterar ofta i hetsiga 

anklagelser och leder slutligen till att relevant information inte kommer fram. Därför 

agerar de båda parterna istället efter missuppfattningar och rykten. Övriga 

kommunikationskonsekvenser kan vara att offret utsätts för kontakt via lappar istället 

för direktkontakt samt att den utsatte får utstå psykisk terror genom icke-verbal 

kommunikation. 
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Den andra handlingen innebär att mobbarna utsätter kollegan för isolering och effekten 

blir att offret förlorar det sociala stödet. Isoleringen kan ske medvetet såväl som 

omedvetet och det finns olika strategier som kan tillämpas när man vill isolera en annan 

människa. Det vanligaste i en mobbningssituation är att någon eller några inte längre 

pratar med offret, något som offret märker av väldigt fort. Denna metod syftar inte 

enbart till att straffa offret utan används även för att den drabbade ska vika sig för 

gruppens vilja. En annan typ av isolering, som vanligast tillämpas av en överordnad, är 

att man stänger av den drabbade från meningsfulla arbetsuppgifter. Detta kan dels ske 

genom att denne placeras i ett rum där relevant utrustning inte finns att tillgå och dels 

genom att offret tilldelas arbetsuppgifter som ligger långt under dennes kompetens. Ett 

annat alternativ är när offret tilldelas en specialtjänst som är relativt oviktig för företaget 

(Leymann, 1986).  

 

Den tredje handlingsgruppen syftar till att mobbarna på ett systematiskt sätt försöker 

svärta ned offret i de andras ögon. Den avsedda effekten är att sänka offrets 

självförtroende och detta kan ske genom baktal eller hot om förtal. En annan strategi är 

att man för offrets svagheter på tal, vilket exempelvis kan röra handikapp av något slag, 

den drabbades bakgrund eller sociala ställning. Det kan dessutom röra sig om att man 

ständigt ifrågasätter huruvida det offret säger är helt sant (a.a.). 

 

Ytterligare effekter är de som rör den drabbades arbets- eller livssituation. Vid 

granskningar av olika mobbningsprocesser har två huvudsakliga effekter kunnat 

urskiljas: de som reducerar offrets människovärde och de som försämrar situationen på 

arbetsplatsen. Då vuxna mobbas får den försämrade arbetssituationen förödande effekter 

på samtliga plan i den drabbades liv då arbetet har ett sådant högt och centralt värde hos 

de flesta. Den sista effekten rör mobboffrets hälsotillstånd. Genom observationer kunde 

det konstateras att upprepad mobbning resulterade i en försämring hos offrets fysiska 

hälsa i form av olika psykosomatiska besvär (a.a.).  

 
4.4.2 Mobbningens konsekvenser för den utsattes hälsa 

 

I tidigare forskning, där man studerat vilka konsekvenser vuxenmobbning kan få för en 

utsatt individs mående, finns ett samstämmigt resultat: mobbning påverkar offrets 

hälsotillstånd negativt och leder till ett stort psykiskt och fysiskt lidande för den utsatte. 

Man har funnit att ångestproblematik, en försämrad självkänsla, depression, känslor av 

skuld och på längre sikt utmattningssyndrom är vanligt förekommande psykiska besvär 

bland offer som utsatts för mobbning (Blomberg, 2010). Tidiga effekter på måendet är 

problem med sömnen, lättretlighet och mag- och tarmrelaterade besvär. Ju längre tid 

mobbningen fortskrider desto större blir de negativa effekterna på individens hälsa. 

Flera studier har visat att mobbning, som pågått under en längre tid, kan leda till 

kroniska förändringar i offrets personlighet och posttraumatiskt stressyndrom. De 

effekter som mobbningen fört med sig på offrets hälsa finns många gånger kvar under 

lång tid och försvinner inte per automatik även om själva mobbningen upphört. 

Forskning talar även för att det finns ett samband mellan att ha utsatts för mobbning och 

att utveckla självmordstankar. Av alla som utsatts för mobbning på arbetsplatsen 

kommer varje år ett hundratal individer att ta sitt eget liv (Hallberg & Strandmark, 

2004).   
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4.5 Hur kan mobbning förebyggas? 
 

Mobbning är ett fenomen som är vida debatterat och omdiskuterat. Olika kampanjer 

med syfte att åtgärda eller förebygga mobbning är ständigt aktuella. Dessa insatser har 

varit effektiva på ett plan: det verbala. Idag är det få individer som vill erkänna att de 

handlingar som begåtts kan liknas vid mobbning. Trots att mobbning har fått en tydlig 

illegitim stämpel i samhället förekommer den fortfarande i allra högsta grad (Eriksson, 

2001). Tidigare forskning visar att det vare sig finns några snabba lösningar eller 

universella metoder att ta till för att kunna förebygga och bekämpa skolmobbning. 

Mobbning är ett mångfacetterat problem där stundom riktade insatser, såsom 

temaveckor eller antimobbningskampanjer, ger föga effekt för att komma åt 

problematiken. Vad som verkar ge verklig effekt är, i motsats till ovan nämnda 

kampanjtänk, ett systematiskt, kontinuerligt arbete med ett långsiktigt tänk där alla inom 

skolan deltar och samarbetar (Casebeer, 2012; Olweus, 1991). 

 

I Hallberg och Strandmarks (2004) undersökningar kring vuxenmobbning i 

människovårdande yrken fann de hur arbetsplatsmobbning kan förebyggas ”genom en 

öppen kommunikation, där alla har samma rättigheter och där det psykosociala 

arbetsklimatet ger de anställda mod och utrymme att uttrycka sina åsikter” (Hallberg & 

Strandmark, 2004: 150).  

 

På en arbetsplats är det chefen som ytterst ansvarar för konflikthanteringen, driften samt 

att det finns en god psykosocial arbetsmiljö. Då chefens sätt att agera speglar sig i det 

klimat som skapas krävs det en ledare som är demokratisk, trygg, tydlig och 

kvalificerad. Med andra ord pekar forskning alltså på att chefen har ett stor ansvar för de 

mellanmänskliga relationer som byggs upp i arbetslaget. Vikten av att ta tag i konflikter 

omgående samt att förmedla en nolltolerans mot mobbning framkommer också som 

viktiga chefsegenskaper (a.a.).  Det fodras en chef som kan ingripa och bryta konflikter 

i arbetslaget för att dessa inte ska utvecklas till mobbning. Arbetsplatser där ledningen 

inte bryter dessa konflikter tillåter indirekt att en mobbningssituation utvecklas. Ett 

passivt tillåtande av övriga kollegor är ytterligare en orsak till att mobbning kan uppstå 

och få fäste (Leymann, 1992). Ett arbetslag där misstro och irritation florerar mellan 

kollegorna menar Hallberg och Strandmark (2004) grundar sig i ett arbetssystem med 

bristfälligt samarbete och mål av konkurrerande art. När man istället arbetar 

tillsammans mot gemensamma mål skapas samhörighet och en vi-känsla vilket enligt 

forskningen resulterar i ett mer konstruktivt sätt att hantera och lösa konflikter. 

 

Med hjälp av ett hälsofrämjande arbete där handledning, kommunikation, acceptans och 

en större öppenhet är de centrala ledorden kan mobbning, i de särskilt utsatta homogena 

grupperna, förebyggas. För att förhindra att den grupp anställda, som av något skäl är 

sårbara, utsätts för mobbning kan även stöd erbjudas. Detta kan dels ske i form av 

socialt stöd från övriga kollegor och dels genom praktiskt stöd i form av omfördelning 

av arbetsuppgifter. Det här kan bidra till att det skapas en ökad acceptans hos kollegorna 

att individers prestationsnivå ibland varierar på grund av dagsform (Hallberg & 

Strandmark, 2004).   

 

Ytterligare en faktor som är av betydelse för att kunna förebygga mobbning är att som 

grupp ha roligt och känna glädje tillsammans. Tidigare forskning har kunnat visa att 

tillsammans delta i lustfyllda aktiviteter verkar främjande för gruppens samhörighet då 

det utvecklar och fördjupar gruppmedlemmarnas relationer (Olweus, 1991). 

 



  
 

10 

5 Teoretisk anknytning 
 

I följande kapitel presenteras de teorier som senare ligger till grund för analysen. Vi 

utgår ifrån tre teorier: de fem härskarteknikerna, Pygmalioneffekten och FIRO-

modellen. 

 

5.1 De fem härskarteknikerna 
 

I sina studier av maktutövande i politikens värld fann Ås (Lönnroth, 2008) hur kvinnor 

befann sig i en lägre maktposition än män. Hon observerade att kvinnorna mer sågs som 

objekt än subjekt och att de utsattes för förtryckande handlingar i syfte att förminska 

deras värde och självkänsla. Genom sin forskning, som hade ett tydligt genusperspektiv, 

kunde hon identifiera fem handlingar och ringade in dessa som de mest förekommande 

strategierna hos utövarna för att få offren att känna sämre tillit till sitt värde och sin 

förmåga. Dessa kom att benämnas som de fem härskarteknikerna. Ås menar dock att 

dessa utövas på fler arenor än inom politiken och inte endast används i syfte att 

förtrycka just kvinnor. Hon beskriver hur ”De flesta maktgrupper har tillgång till minst 

fem härskartekniker […] i princip kan de användas mot alla slags förtryckta” 

(Lönnroth, 2008: 13).    

 
5.1.1 Osynliggörande 

 

När en människa blir förbisedd, bortglömd eller överkörd är det frågan om 

osynliggörande. Denna härskarteknik syftar till att frånta den utsattes identitet så att 

denne ska känna sig betydelselös och oviktig. Osynliggörandet kan ta sig uttryck under 

exempelvis ett möte, där den som är utsatt inte får någon respons på det hen säger. Det 

kan även vara så någon annan helt kopierar de idéer som den utsatte lägger fram utan att 

någon uppmärksammar att idén redan hade framförts innan (a.a.).   

 
5.1.2 Förlöjligande 

 

Förlöjligande innebär att en människas insats på något sätt blir utskrattad eller förhånad. 

Detta genom att på ett manipulativt sätt förlöjliga en person eller dennes argument med 

hjälp av kränkande liknelser. Förlöjligandet sker ofta i samband med att den utsatte 

personen försöker framföra något viktigt (a.a.).  

 
5.1.3 Undanhållande av information 

 

Att undanhålla information är en härskarteknik som innebär att gruppen inte delar med 

sig av relevant information till den utsatte. Alternativt kan informationen komma att 

delas ut under tillfällen då offret inte har möjlighet att delta för att på så sätt försäkra sig 

om att denne inte ska få ta del av informationen (a.a.).  

 
 

5.1.4 Damned if you do and damned if you don´t 
  

Den här typen av dubbelbestraffning sker genom att den utsatte får höra att det både är 

fel på det den gör men också det den inte gör. Hur offret än beter sig så kan hen alltså 

aldrig göra rätt (a.a.).  
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5.1.5 Skam och skuldbeläggning 

 

Den här tekniken ligger mycket nära dubbelbestraffningen. Krav ställs på offret från 

olika håll och för den utsatte blir det omöjligt att leva upp till allas förväntningar då de 

tenderar att krocka. Offret, som står inför en omöjlig uppgift, får skuldkänslor eftersom 

hen inte kan leva upp till alla krav. Trots att den utsatte försöker göra allting rätt påläggs 

denne både skuld och skam av de olika förövarna (Lönnroth, 2008). 

 

 

5.2 Pygmalioneffekten 
 

Under mitten av 1900-talet lade Rosenthal och Jacobson grunden för forskning om 

huruvida förväntningar spelar roll för individers prestationer. Deras forskning bedrevs i 

skolmiljö och syftade till att ge svar på varför vissa elever misslyckas respektive lyckas 

i skolan. Forskningsresultatet visade att elevers prestationer hänger samman med 

lärarens förväntningar. Denna första kartläggning av förväntningarnas betydelse, den så 

kallade Pygmalioneffekten, kom att spela stor roll för den fortsatta skolforskningen. 

Idag är forskarna eniga om att positiva och negativa förväntningar spelar stor roll för 

individers prestationer och beteenden. Pygmalioneffekten kan även appliceras på andra 

arenor än endast skolan (Jenner, 2004). 

 

I professionella möten besitter den yrkesverksamma ett maktövertag gentemot den 

andre. Vad gäller relationen lärare-elev skapar sig läraren, i mötet med en ny klass, 

ganska snabbt en bild av de olika individerna. Inom en kort tid har läraren skapat olika 

förväntningar på vilka elever som kommer att vara hög- respektive lågpresterande och 

denne tenderar att i fortsättningen bemöta eleverna i enlighet med dessa. Detta får till 

följd att läraren kommer att bemöta de elever som faller in under förstnämnda kategorin 

med stor tilltro till deras förmåga och utmanande lärandeuppgifter. Elever tillhörande 

den sistnämnda gruppen kommer inte att utmanas lika mycket och inte heller bemötas 

som några det kommer att gå bra för (a.a.). 

 

Lärarens bild av, och förväntningar på eleven, lämnar inte eleven oberörd. Tvärtom har 

lärarens bemötande, som färgas av vilka förväntningar hen har på elevens kapacitet, en 

stor betydelse för hur eleven kommer att se på sig själv. Enligt Pygmalioneffekten är 

sannolikheten mycket stor att en elev som bemöts som högpresterande, och som 

förväntas ha goda framtidsutsikter, även kommer att se sig själv som sådan och bete sig 

i enlighet med dessa förväntningar. På samma sätt kommer en elev som blir bemött på 

motsatt sätt att tvivla på sin lärandekapacitet, få lägre motivation, liten tilltro till sin 

förmåga och även bete sig så (a.a.). 

 

Jenner (2004) skriver att även om positiva förväntningar inte ensamt kan ses som en 

framgångsfaktor är dessa i högsta grad nödvändiga. Men för att eleverna ska uppleva 

dessa ord som sanna krävs det att pedagogen själv är motiverad. En pedagog med låg 

självkänsla som är sliten och trött tenderar att överföra negativa förväntningar i högre 

grad än pedagogen som hyser tilltro till sitt jobb och sig själv då ”Elevernas […] 

motivation är en avspegling av pedagogernas motivation” (Jenner, 2004: 85). 
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5.3 FIRO 
 

FIRO är en modell om gruppbildning och framställdes av psykologen Will Schutz 

(Psykologiguiden, 2013). Teorin används när man vill förstå grupper och det som 

händer i dem (Nyhaga, 2006). Modellen bygger på de tre sociala behov som är 

grundläggande hos människor: samhörighet, kontroll och gillande. Dessa tre behov 

anses vara avgörande för gruppers sammansättning och utveckling. För att gruppen ska 

få en lyckad utveckling krävs det att medlemmarna går igenom de faser som modellen 

bygger på. Dessa gås igenom i en bestämd ordning även om tillbakagångar till tidigare 

faser kan inträffa när exempelvis gruppkonstellationen ändras (Psykologiguiden, 2013). 
 

5.3.1 Tillhöra-fasen 
  

Kännetecknande för detta stadium är att samtliga gruppmedlemmar här är mycket 

angelägna att vinna acceptans hos övriga medlemmar. I detta inledande skede ägnas 

mycket energi åt att reflektera över om man verkligen vill bli en del av denna 

gemenskap, hur de andra potentiella deltagarna är och om man kommer att passa in. 

Man väger fördelar mot nackdelar med att gå med i gruppen och ägnar mycket tid åt att 

bestämma sig för hur mycket man är beredd att anpassa sig för att bli en fullvärdig 

medlem. De olika gruppmedlemmarnas roller, vilka normer som kommer att gälla, och 

på vilket sätt man kommer att kommunicera med varandra är ännu inte bestämt 

(Nyhaga, 2006). 
 

5.3.2 Mellanfas – Den konstlade gemyten 
  

Innan man träder in i rollsökningsfasen befinner sig gruppen, under en kort tidsperiod, i 

denna mellanfas. Här fortsätter deltagarnas strävan att vinna övriga medlemmars 

acceptans, men man är mer hemmastadd och vågar ta mer plats än i tillhöra-fasen (a.a.).    
   

5.3.3 Rollsökningsfasen 

 

Detta är både den mest tids- och energikrävande fasen som en grupp går igenom.  

Medlemmarnas stora behov av att accepteras av de andra har minskat och nu vågar 

deltagarna säga sin mening, även om denna krockar med någon annans uppfattning. 

Detta är den mest konfliktfyllda fasen där medlemmarnas olika roller och rangordning 

testas och bestäms. Man mäter varandras kompetens och kunskaper och mycket tid går 

till att bestämma vem som ska vara gruppens ledare. Här är det också mycket vanligt att 

den från början enhetliga gruppen splittras upp i subgrupper (a.a.).  
  

5.3.4 Mellanfasen-Idyll 

 

Den kortare idyll-fasen upplevs ofta befriande för gruppen. I denna fas har konflikterna 

synliggjorts, medlemmarna börjar utveckla en, för gruppen, gemensam identitet och de 

olika rollerna börjar falla på plats (a.a.). 

 
5.3.5 Öppenhetsfasen 

 

Ledaren är utsedd och de övriga gruppmedlemmarnas olika roller är nu satta. På grund 

av att rangordningen nu är bestämd kan medlemmarna istället fokusera på att nå deras 

gemensamt uppsatta mål. Att deltagarnas inbördes relationer nu har fördjupats och 

gruppklimatet är mer öppet gör att gruppen, på ett enklare sätt än innan, kan hantera 

tänkbara motgångar och svårigheter. I denna avslutande fas funderar deltagarna mycket 
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över vad gruppens övriga medlemmar tycker och tänker om dem, hur öppen det är 

tillåtet att vara, och vilka andra deltagare som de har närmst relation med (Nyhaga, 

2006). 

 

Dock garanterar inte en övergång till en ny fas att gruppen enbart kan förflytta sig 

framåt eller stanna i den fasen permanent. Om det uppstår problem som aldrig blir lösta 

backar gruppen tillbaka till någon av de tidigare faserna. Andra exempel som kan göra 

att en grupp återgår till en tidigare fas är när grupper blir hopslagna eller när det 

tillkommer en ny gruppmedlem (a.a.). 
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6 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs de metoder som legat till grund för arbetet. Därefter finns 

urvalet, genomförandet, bearbetningen samt dispositionen beskrivna. Kapitlet fortsätter 

med hur de forskningsetiska principerna påverkat hanteringen av data och 

avslutningsvis diskuteras validiteten och reliabiliteten i metodkritiken. 

 

6.1 Hermeneutisk ansats 
 

Den metod som valts i denna studie är en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats. 

Den hermeneutiska forskningen fokuserar nästan uteslutande på mening och tolkning 

(Polit & Beck, 2012). I arbetet blir tolkningen forskarens viktigaste analysredskap. Av 

forskaren presenteras dessa tolkningar ”som nya och förhoppningsvis fruktbara sätt att 

förstå känsloreaktioner, tankemönster, motiv för handlingar” (Nyström, 2012: 155). 

Således presenteras aldrig tolkningarna som fasta sanningar (a.a.).  

 

6.2 Kvalitativ metod 
 

Bryman (2002) beskriver hur man med hjälp av en kvalitativ metod kan komma väldigt 

nära en annan persons perspektiv. En forskare med en kvalitativ utgångspunkt vill, 

tillskillnad från en kvantitativ forskare ”uppfatta den sociala verkligheten och det som 

händer i den på det sätt som de som lever i denna verklighet och som är föremål för en 

undersökning upplever den” (Bryman, 2002: 264). För att kunna få en bild av hur de 

utvalda pedagogerna uppfattar och upplever fenomenet vuxenmobbning inom 

förskolans arbetslag valdes därför en kvalitativ utgångspunkt. 

 
6.2.1 Intervju 

 

Då intresset låg i att få en uppfattning om informanternas olika uppfattningar och 

synsätt kring det valda problemområdet valdes intervjuer av kvalitativ art. Utmärkande 

för de kvalitativa intervjuerna är att de syftar till att få rika och fylliga svar som utgår 

ifrån intervjupersonernas egna synsätt och uppfattningar (Bryman, 2002). Avsikten var 

att ta del av de utvalda pedagogernas tankar och erfarenheter kring ämnet, och inte att få 

fram ett sifferresultat för hur vanligt detta fenomen är. Detta motiverar valet av den 

kvalitativa intervjun. Med bakgrund av detta sattes en intervjuguide (se bilaga A) 

samman med den intervjuteknik som överensstämmer med Brymans (2002) beskrivning 

av den semi-strukturerade. Utmärkande för den intervjutypen är att informanterna ges 

stort utrymme att sätta sin personliga prägel på svaren. Forskaren utgår visserligen ifrån 

en struktur men denna följs inte slaviskt.   
 

6.2.2 Vinjetter 

 

Hallberg och Strandmark (2004) beskriver hur de under sin forskning kring 

vuxenmobbning i vissa fall hade de svårt att bli insläppta på arbetsplatserna och 

undersöka problemområdet. Det svala intresset för att delta i studien motiverades med 

att vuxenmobbning inte existerade men forskarna anade att ämnet är tabubelagt och inte 

något man ville prata om. Med bakgrund av de svårigheter som de (a.a.) beskriver såg vi 

en risk med att enbart använda intervjuer som metod. Då vårt ämne kan upplevas som 
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känsligt såg vi därför en potential att kombinera öppna intervjufrågor (se bilaga A) med 

vinjetter (se bilaga B).  
 

Vinjettmetoden går ut på att forskaren skriver ihop och presenterar korta, 

verklighetstrogna fall som informanten får ta del av. Vinjetten ska vara upplagd på ett 

sådant sätt så att informanten upplever att den ligger nära hens verklighet. Efter fallet 

presenteras vanligtvis några frågor som intervjupersonen ombeds att ställning till 

(Jergeby, 1999). 
 

6.3 Urval 
 

Urvalet av informanterna gjordes utifrån vad Bryman (2002) kallar för ett 

bekvämlighetsval. Karakteristiskt för den här typen av urval är att de informanter som 

väljs ut är kända av forskaren sedan tidigare. Sex verksamma pedagoger, med olika 

yrkesbefattningar och arbetslivserfarenheter inom förskolan, söktes och tillfrågades ifall 

de önskade att delta i studien. Samtliga var kända för oss sedan tidigare. Repstad (2007) 

beskriver att det å ena sidan finns en risk med att intervjua personer som man känner 

sedan innan då man som forskare kan ha svårt att förhålla sig neutral. Å andra sidan 

framhåller han att det även finns fördelar med att intervjuaren känner informanten. 

Framförallt kan den som intervjuas känna sig mer bekväm med att dela med sig av 

känslig information ifall det finns en etablerad tillit mellan parterna.  

 

Vårt urval mynnade ut i en informantgrupp bestående av fem förskollärare som varit 

verksamma från 3 till 30 år inom yrket.  

 

 

6.4 Genomförande 
 

Sammanlagt tog vi kontakt med sex verksamma pedagoger, en barnskötare och fem 

förskollärare. Tre av dem kontaktades på deras respektive arbetsplats och tillfrågades 

vid fysiska möten.  Två av dem kontaktades via mail och den sjätte tillfrågades per 

telefon. Samtliga erbjöds att ta del av intervjumaterialet (se bilaga A, B & C) några 

dagar innan intervjun skulle äga rum. Alla informanter tackade ja till detta erbjudande 

och materialet skickades ut via mail. Kort innan en intervju meddelade den tillfrågade 

barnskötaren att hon inte hade möjlighet att delta på grund av tidsbrist. Fyra av de 

genomförda intervjuerna ägde rum på respektive arbetsplatsers personalrum. Då en 

arbetsplats saknade ett sådant ägde denna istället rum i förskolans matsal. 

 

Båda av oss var närvarande vid samtliga intervjuer. Dock turades vi om att under 

varannan intervju vara den som ställde frågorna och läste upp vinjetterna för 

informanterna medan den andre istället förde kompletterande stödanteckningar.  

 

Under intervjuerna kom flera informanter att beröra ämnen som täckte flera frågor. Vid 

dessa tillfällen avbröt vi inte dem utan kompletterade med följdfrågor och fick på så sätt 

svar på alla frågor. Efter att intervjufrågorna ställts lästes de två vinjetterna upp för 

informanterna som därefter fick ta ställning till dessa. Intervjuerna tog mellan 27 och 40 

minuter att genomföra och alla spelades in på våra mobiltelefoner. 

 

 



  
 

16 

6.4.1 Bearbetning av material 

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. Därefter analyserades materialet och vi plockade 

ut det som var relevant för att få svar på våra frågeställningar. Vi lyssnade återigen 

igenom vårt utplockade material och sökte efter mönster och gemensamma drag för att 

utefter dessa tematisera informanternas berättelser. Exempelvis berörde många 

intervjupersoner flera gånger betydelsen av att ha ett tydligt ledarskap inom 

organisationen för att kunna förebygga mobbning inom arbetslaget. Detta kom därför att 

bli ett utav de teman som finns presenterade i resultat och analyskapitlet.  

 

För att försäkra oss om att vi tolkade våra informanters svar på ett så korrekt sätt som 

möjligt gick vi tillbaka och jämförde detta med vårt transkriberade material flera 

gånger. 

 
6.4.2 Disposition 
 

Utifrån vårt framkomna resultat kom vi, med hjälp av våra frågeställningar, att 

presentera resultatet i dessa fem temaområden; pedagogernas definition av 

vuxenmobbning, förekomsten av vuxenmobbning, påverkan på det pedagogiska arbetet, 

förebyggande arbete och bakomliggande orsaker. Under våra intervjuer kunde vi se att 

bakomliggande orsaker till varför vuxenmobbning uppstår var ett område som samtliga 

pedagoger hade mycket att berätta om. Vi hade från början inte tänkt ge denna fråga så 

stor plats men vi ansåg att de resultat som framkom av pedagogernas tankar och 

synpunkter var relevanta och därför valde vi att presentera dessa i arbetet. 
 

6.5 Etiska ställningstaganden 
 

I egenskap av forskare ska Vetenskapsrådets forskningsetiska principer beaktas - ingen 

person får bli utsatt för vare sig fysisk eller psykisk skada, kränkande eller 

förödmjukande handlingar. Detta kallas för individskyddskravet och är den givna 

utgångspunkten för forskares etiska överväganden. Individskyddskravet konkretiseras i 

fyra huvudkrav: nyttjandekravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

6.5.1 Nyttjandekravet 

 

De data forskaren samlat in får inte användas till något annat än för forskningsändamål 

(a.a.). I enlighet med detta krav har all information som samlats in endast kommit att 

användas i det självständiga arbetet. 
 

6.5.2 Samtyckeskravet   

 

Det är informanternas rätt att avgöra om och i vilken utsträckning de vill delta i 

undersökningen. Detta innefattar rätten att avbryta sitt deltagande, samt avböja sin 

medverkan i studien, när helst de önskar (a.a.). Informanterna tillfrågades om de 

önskade att delta i studien. De blev även informerade om deras möjlighet att när som 

helst avbryta sitt deltagande oavsett stadie i studien. 
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6.5.3 Konfidentialitetskravet 

 

Uppgifterna om personerna som deltar i studier ska hanteras och förvaras så att endast 

behöriga har tillgång till den. Personerna ska så långt som möjligt garanteras 

konfidentialitet (a.a.). Utskrivet material liksom anteckningar från intervjuerna har 

förvarats inlåst där endast forskarna har haft tillgång till nyckel. Samtliga datorer som 

använts har varit lösenordskyddade och usb-minnet har varit inlåst. Endast forskarna har 

haft kännedom om informanternas personuppgifter. Alla namn som figurerar i samband 

med intervjuerna är således fiktiva.    
 

6.5.4 Informationskravet 

 

De personer som medverkar i studier ska bli informerade av forskarna om syftet med 

studien samt deras roll i denna (a.a.). De utvalda informanterna informerades om 

arbetets syfte redan vid första kontakten. Ett informationsbrev, som även innehöll 

intervjuguide och vinjetter, mailades till dem i god tid. I brevet framkom önskan om att 

intervjun skulle få spelas in, liksom information om att de uppgifter som lämnades 

skulle behandlas konfidentiellt. Att medverkan var frivillig och när som helst kunde 

avbrytas stod även i detta brev (se bilaga C). Ytterligare information om de yrkesetiska 

principerna och vad de innebar för de utvalda pedagogerna lämnades även muntligt vid 

intervjutillfällena.     
 

6.6 Metodkritik 
 

För att avgöra kvalitén på en undersökning kan man utgå ifrån huruvida arbetet 

uppfyller kraven för validitet och reliabilitet, det vill säga att man undersöker det som är 

avsett och att undersökningen genomförs på tillförlitliga grunder. När det gäller 

kvalitativa studier kan dessa begrepp flyta samman och man pratar istället om ett vidgat 

validitetsbegrepp där hela arbetsprocessen genomsyras av en kontinuerlig strävan efter 

validitet. Då kvalitativa studier är unika och inte följer en fast struktur resulterar detta i 

att det inte går att skapa en fast procedur med bestämda regler för att fastställa 

validiteten (Patel & Davidsson, 2003). 

 

En styrka i vår metod var att vi gjorde ett relevant urval. Genom att göra ett 

bekvämlighetsval, och inte plockade ut okända informanter på slumpmässiga grunder, 

hade vi kännedom om informanterna och såg att de med stor sannolikhet skulle kunna 

berika vår studie med relevant information. Ytterligare en faktor som talar för att vår 

studie håller en hög grad av validitet är att vi båda var närvarande vid samtliga 

intervjuer. Styrkan med att båda deltog var att en av oss kunde föra kompletterande 

stödanteckningar och bidra med eventuella följdfrågor samtidigt som den andre ledde 

intervjun.  

 

Intervjuerna bandades vilket Repstad (2007) anser som fördelaktigt ur flera aspekter. 

Exempelvis slipper intervjupersonen anteckna varje ord och detta bidrar till att 

intervjuaren kan lägga större fokus på vad det är som sägs i intervjun samt 

respondentens kroppsspråk och tonläge. Vid transkriberingen och analysen av det 

insamlade materialet kunde vi se att våra intervjufrågor och vinjetter tydligt gav svar på 

det vi ämnat undersöka. Våra frågor och vinjetter var således av stor relevans för vår 

studie. 
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Det var från början tänkt att intervjua sex verksamma pedagoger; en barnskötare och 

fem förskollärare. Inom förskolan arbetar både förskollärare och barnskötare och att ha 

båda yrkeskategorierna representerade hade således gett en mer verklighetstrogen bild 

av ett arbetslag i dagens förskola. Då den tillfrågade barnskötaren inte kunde medverka 

hade vi endast möjlighet att intervjua förskollärare. Detta i kombination med färre 

informanter påverkar i vilken grad studiens resultat kan generaliseras. Dock pekar 

Bryman (2002) på det faktum att kvalitativa undersökningar inte ämnar generalisera 

resultaten till populationen utan till teori då syftet är att skapa en förståelse för 

värderingar och beteenden i den utvalda specifika kontexten där undersökningen 

genomförs.   
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7 Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analyser. Vi inleder med en kort 

presentation av de pedagoger som medverkat i studien och därefter presenteras 

resultaten. Dessa är uppdelade i fem olika delar och varje del avslutas med en 

sammanfattning och en analys. 

 

7.1 Presentation av yrkesverksamma pedagoger 
 

Vi har intervjuat fem förskollärare som alla har gemensamt att de är yrkesverksamma 

inom förskolan, har tagit en förskollärarexamen, är verksamma i södra Sverige och alla 

är kvinnor. Vad som skiljer informanterna åt är för det första det geografiska läget. Två 

av dem arbetar inom samma kommun i en mellanstor stad. De arbetar dock på två olika 

förskolor. Den tredje respondenten arbetar på en förskola i ett mindre samhälle med 

närhet till en större stad och den fjärde är verksam i ett mindre samhälle utan närhet till 

en större stad. Det andra som skiljer dem åt är hur länge de varit verksamma inom 

förskolläraryrket. Tre av dem har arbetat mellan 5-11 år inom yrket. Den som arbetat 

längst har varit verksam under 30 år och den som har kortast yrkeserfarenhet har varit 

verksam under 3 år.  

 

Vi har valt att ge respondenterna fiktiva namn i studien. För att enklare kunna koppla 

vilka förskollärare som ger utryck för vad med hur många år de arbetat inom yrket 

presenteras här en lista 

 

Sofia har varit yrkesverksam i 3 år 

Kristina har varit yrkesverksam i 7 år 

Nives har varit yrkesverksam i 10 år 

Anna-Karin har varit yrkesverksam i 11 år 

Maria har varit yrkesverksam i 30 år 

 

7.2 Definition av vuxenmobbning 
 
7.2.1 Pedagogernas definition av begreppet mobbning 

 

På frågan hur de utvalda pedagogerna definierar begreppet mobbning klassar fyra av 

dem mobbning som upprepade, systematiska kränkningar. För att det ska kunna räknas 

som mobbning måste kränkningarna pågå under en längre tid och ske vid flera tillfällen. 

De gör en åtskillnad mellan mobbning och kränkande behandling och menar att det 

förstnämnda är något som sker vid fler tillfällen än ett enstaka. Nives ser mobbning som 

ett fenomen som mer hör till skolans värld och något som förekommer mellan barn men 

inte mellan vuxna. Hennes syn på begreppet är att barn mobbar varandra men att man 

mer använder begreppet kränkande behandling när det utspelar sig mellan vuxna. Två 

av intervjupersonerna menar att mobbning är något subjektivt och lyfter fram offrets 

känsla av utsatthet som en viktig faktor för att det ska kunna klassas som mobbning. 

  
7.2.2 Utmärkande drag hos vuxenmobbning 

 

Samtliga informanter menar att det finns en tydlig åtskillnad mellan barnmobbning och 

vuxenmobbning. Fyra av dem menar att små barn i större utsträckning mobbar varandra 

fysiskt, medan vuxenmobbning mer sker på ett psykologiskt plan med dolda, psykiska 
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kränkningar och därför är svårare att upptäcka. Sofia säger att ”Jag har inte sett hur 

vuxna slåss i mobbningssyfte där ser man ju mer psykisk mobbning att man fryser ut 

och snackar skit”. Flera av informanterna pekar ut baktaleri, utfrysning, att inte bli 

insläppt i arbetslaget, inte bli tillfrågad och att mobbarna undanhåller information för 

den utsatte som vanliga handlingar i mobbning mellan vuxna. Kristina beskriver hur 

hon, på en tidigare arbetsplats, själv blivit utsatt för vuxenmobbning av kollegor i 

förskollärarlaget. Att inte bli tillfrågad, informerad eller att beslut togs över huvudet på 

henne var handlingar som fick henne att känna sig utsatt. ”Där kunde jag känna mig 

mobbad, inte delaktig och utfryst liksom. Dom kunde sätta upp lappar med information 

till föräldrarna och jag liksom vad är det här för lappar? Då hade ingen informerat mig 

om detta eller frågat vad jag tyckte, men mitt namn stod med”.  

  
7.2.3 Sammanfattning 

 

Det finns en samsyn hos pedagogerna gällande sättet att se på mobbning.  De allra flesta 

menar att detta är ett fenomen som karakteriseras av upprepande kränkande 

behandlingar. De flesta framhåller en komplexitet i vuxenmobbningen då de menar att 

den inte är lika synlig som mobbning mellan barn. Flera av pedagogerna pratar här om 

utfrysningar och skvaller samt att man undanhåller information. En informant utmärker 

sig här genom att säga att begreppet mobbning endast är aktuellt mellan barn och att det 

handlar om kränkande behandling när det gäller vuxna. 

 
7.2.4 Analys 

  

Majoriteten av de utvalda pedagogernas definition av fenomenet mobbning stämmer väl 

överens med Hallberg och Strandmarks (2004) sammanställning av några av de mest 

erkända definitionerna av fenomenet. Dessa informanters syn på mobbning är att det 

handlar om upprepade, systematiska kränkningar och att en individ, som vid ett enstaka 

tillfälle, antingen utsätts för, eller utsätter någon annan, för enskilda, negativa 

handlingar inte räknas som mobbning. I Hallberg och Strandmarks (2004) beskrivning 

av de gemensamma dragen i de mest erkända mobbningsdefinitionerna lyfts det även 

fram att utövaren medvetet utsätter offret för den systematiska misshandeln, liksom att 

förövaren backas upp av andra individer. Dessa faktorer nämner dock inte någon av 

informanterna.   

  

Flera av pedagogerna anser att utfrysning, undanhållande av information och baktaleri 

är karakteristiskt för mobbning mellan vuxna. Detta stämmer in på flera av de strategier 

som Leymann (1986) beskriver som vanliga att förövare utsätter sina offer för i en 

mobbningssituation. Att Kristinas tidigare kollegor, som utsatte henne för mobbning på 

en tidigare arbetsplats, kränkte henne genom att undanhålla information och ta beslut 

över hennes huvud skulle även kunna förstås i ljuset av Ås (Lönnroth, 2008) teorier om 

utövande av makt. Kristinas beskrivningar av dessa händelser stämmer väl överens med 

de båda härskarteknikerna osynliggörande och undanhållande av information. 

 

7.3 Förekomst av vuxenmobbning 
 
7.3.1 Mörkertal 

 

På frågan om hur vanligt pedagogerna tror att vuxenmobbning är bland förskollärare 

svarar Kristina ”Jag hoppas att det inte är så jättevanligt men det finns säkert dolda 

siffror som inte kommer fram”. Flera av pedagogerna framhåller, likt Kristina, att det 
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finns ett stort mörkertal om detta ämne och att det är mer vanligt än vad man kan tro 

”man hör ju inte så jättemycket om det” säger Anna-Karin.  

 
7.3.2 Den dolda mobbningen 

 

Även om många av pedagogerna menar att det är vanligare än man tror med mobbning 

inom arbetslag på förskolan, är det ingen av dem som tror att den grova, öppna 

mobbningen är särskilt vanlig.  Flera pratar istället om en dold, mer svårupptäckt, 

mobbning. ”Den här omedvetna att man fryser ut någon att två är väldigt ihoparbetade 

och den tredje inte kommer med alltså det är ju väldigt naturligt och svårt” berättar 

Kristina. Just utfrysningarnas centrala del i den tysta mobbningen pratar de flesta utav 

informanterna om ”man märker det så tydligt när någon blir utfryst men ingen vill 

riktigt prata om det eller ta i det” konstaterar Sofia. 

  
7.3.3 Erfarenheter av vuxenmobbning 

 

På frågan om hur pedagogernas erfarenheter kring vuxenmobbning ser ut beskriver 

samtliga att det inte finns någon pågående mobbning inom respektive arbetslag. Dock 

berättar Nives hur stämningen i hennes arbetslag är lite svajig på grund av en tidigare 

incident. ”Kommunikationen har varit lite dålig på grund av att någon varit sjuk och ny 

personal och så men det har inte varit någon mobbning” men ”jag hoppas att jag 

verkligen kan sitta och säga detta nu att det inte är någon mobbning” kostaterar Nives 

något tveksamt. 

 

Det visar sig att alla pedagoger vid något tillfälle arbetat i ett arbetslag där det förekom 

vuxenmobbning. ”Det var ju inte så jätteroligt, nu var jag ganska milt drabbad eller 

vad man ska säga” säger Anna-Karin. Vidare berättar hon att hon var en av dem som de 

olika aktörerna inom mobbningsprocessen kom och pratade med ”hon kom och pratade 

om den och den kom och pratade om hon och det var ju ganska tufft”. En av 

pedagogerna, Kristina, berättar hur hon som nyutexaminerad på en tidigare arbetsplats 

var den som utsattes för mobbningen ”det låste sig totalt mellan hon som bestämde 

mycket och mig”. Kristina berättar att efter en kort tid på arbetsplatsen så lämnade 

kollegorna en lista till henne ”där hade dom skrivit upp så o så o så gör du fel och så o 

så o så gör du inte och jag bara va nej men vad är detta, det kändes väldigt olustigt”. 

Hon fortsätter att beskriva sin utsatthet som nyutexaminerad förskollärare och det 

övertag som barnskötarna hade ”jag kände mig väldigt utfryst och inte delaktig”.  

 

Nives beskriver en liknande situation då också hon som nyanställd blev utsatt ”dom 

mådde ju inte så bra i sitt arbetslag och sen kom jag och började ifrågasätta massa 

saker”. Sofia berättar hur hon kände att hon aldrig gjorde någonting rätt utan att allt hon 

gjorde blev fel. Detta blev extra tydligt kring de pedagogiska dokumentationerna ”först 

tyckte en kollega att jag dokumenterade för mycket och överjobbade allt sen hoppa en 

annan på mig att jag dokumenterade för lite när jag gjorde som den första sa. Hur jag 

än gjorde var det alltid nån som klagade och detta mådde jag dåligt över som att allt 

var mitt fel. För från början kände jag men det här kan jag ju men sen fick jag 

jättedåligt självförtroende, det kändes som att jag inte kunde nått”.  Kristinas, Sofias 

och Anna-Karins situationer löstes genom att de bytte arbetsplats. 
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7.3.4 Sammanfattning 

 

Samtliga av de utvalda pedagogerna tror att det förekommer ett stort mörkertal kring 

hur många som blir utsatta för vuxenmobbning inom förskolans arbetslag. Ingen tror att 

den öppna mobbningen är särskilt vanlig men att fler är utsatta för den mer 

svårupptäckta, psykiska mobbningen, än vad som berättas öppet. Alla menar att 

mobbning inte är något som förekommer på deras nuvarande arbetsplats även om en 

beskriver det nuvarande läget som svajigt. Gemensamt är att alla pedagoger någon gång 

sett vuxenmobbning mellan pedagoger i förskolans arbetslag, tre har själva blivit utsatta 

och två har jobbat på arbetsplatser där det förekommit. 

 
7.3.5 Analys 

 

Förskollärarnas tankar om att vuxenmobbning är mer vanligt än vad man kanske vill tro 

stöds av det resultat som Hallberg och Strandmark (2004) fick fram i deras studie kring 

vuxenmobbning inom människovårdande yrken. Framförallt de yrken där det främst 

jobbar lågavlönade kvinnor var enligt deras forskning särskilt överrepresenterad som 

mobbningsarena. Denna tendens visas även i de undersökningar som Arbetsmiljöverket 

(2003) genomfört där majoriteten av anmälningarna rörande vuxenmobbning just kom 

från kvinnodominerade yrkesgrupper. Detta skulle kunna förklara varför samtliga av 

våra informanter har jobbat på arbetsplatser där vuxenmobbning förekommit.  

 

Varför just utfrysning, enligt våra informanter, är så vanligt förekommande vid 

vuxenmobbning skulle kunna förstås med hjälp av Ås (Lönnroth, 2008) teorier om 

maktutövande, de fem härskarteknikerna. Den grundläggande tanken bakom dessa 

tekniker är att de syftar till att förminska offrets värde och självkänsla. En av dessa, 

osynliggörande, går ut på att den utsatte blir förbisedd, bortglömd eller överkörd. Att 

som pedagogerna beskrev frysa ut offret kan därför bottna i en önskan att förminska 

dennes maktinflytande samtidigt som förövarna ökar sin makt. Att utfrysning eller 

isolering är en vanlig strategi vid vuxenmobbning är även något som Leymann (1986) 

funnit.  

 

Ytterligare exempel som skulle kunna tyda på att arbetslaget vill utöva makt över en 

enskild kollega i enlighet med Ås teorier (Lönnroth, 2008) framkommer i Sofias och 

Kristinas berättelser. Lappen som Kristinas kollegor lämnade där hennes 

tillkortakommande som pedagog stod nedskrivet är en händelse som liknar 

härskartekniken förlöjligande; en teknik som går ut på att förhåna en annan människas 

insats (Lönnroth, 2008).  

 

Sofia berättar om hur hon fann det omöjligt att tillfredsställa alla, då hennes försök att 

göra pedagogiska planeringar kritiserades hur hon än gjorde. Hennes upplevda 

hopplöshet att göra rätt resulterade i att hon tillslut skuldbelade sig själv. Detta skulle 

kunna förklaras med hjälp av två härskartekniker, en som handlar om 

dubbelbestraffning och en som handlar om skuld och skam (Lönnroth, 2008). Dessa två 

härskartekniker hänger ofta samman och resulterar i att offret, likt Sofia, upplever att 

det är omöjligt att göra rätt då krav från olika håll krockar och gör att offret känner 

skam och skuld. Sofia berättar också hur hon successivt tappade allt mer 

självförtroende, en känsla som kan förstås med hjälp av Pygmalioneffekten (Jenner, 

2004). Att som Sofia mötas av kollegor som har väldigt låga förväntningar på henne 

skulle kunna göra att hon börjar se sig själv på det sättet och resultera i en självuppfylld 

profetia.  
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Anna-Karin berättade hur hon var den som de olika aktörerna i mobbningsprocessen 

kom och pratade med, detta var något hon upplevde jobbigt även om hon var tacksam 

att hon ändå var så milt drabbad. En intressant aspekt att lyfta kring den här 

kommentaren är Leymanns (1992) tankar om att passiviteten faktiskt är en bidragande 

orsak till att mobbningen kan fortgå. Här kan man således se att Anna-Karin själv på 

grund av sin passivitet indirekt stödde mobbningens fortgång. 

 

7.4 Påverkan på det pedagogiska arbetet 
 
7.4.1 Den pedagogiska kvalitén blir lidande 

 

Samtliga informanter menar att den pedagogiska kvalitén skulle bli mycket lidande ifall 

mobbning förekom i arbetslaget. Alla fem pedagoger är av uppfattningen att en pedagog 

som mobbas av sina arbetskamrater måste må mycket dåligt av sin utsatthet, och att 

dennes arbetsglädje, lust och kreativitet skulle försvinna i arbetet med barnen. Det 

pedagogiska arbetet skulle hämmas då barnen skulle mötas av pedagoger som vare sig 

känner lust, energi eller glädje i sitt arbete. ”Jo men jag tänker att fröken tycker nog inte 

detta är så roligt och vill aldrig hitta på något hon tittar bara på klockan och vill bara 

åka hem”, säger Anna-Karin när hon beskriver hur hon tror att barnen kan komma att 

känna av pedagogens dåliga mående och den dåliga stämningen i arbetslaget.  

 

Flera informanter ser det dessutom som en omöjlighet att kunna dölja om det 

förekommer mobbning mellan de vuxna på förskolan då de menar att barnen skulle 

märka av detta även om man inte kränkte varandra öppet framför dem. Anna-Karin 

säger att ”det tror jag lyser igenom. Barnen är ju så otroligt duktiga på att läsa av 

känslor, hur man mår och är. Dom är ju som öppna böcker. Det märker dom direkt”. 

Nives lyfter fram förskollärarnas uppdrag att fungera som förebilder för barnen och ser 

en stor svårighet att försöka få barnen att behandla varandra i enlighet med förskolans 

grundläggande värden ifall de vuxna bryter mot ett av dessa grundmurade värden, 

nolltoleransen mot mobbning. ”Ja menar vi är ju förebilder ska vi stå här och prata om 

likabehandlingsplaner och så gör vi det inte själva. Nej, det går ju bara inte”.  

 

Några informanter lyfter att deras självförtroende inte var jättehögt som 

nyutexaminerade. Att bli behandlad som någon som alltid hade fel ledde till att deras 

självförtroende till slut var så lågt att de tvivlade på allt de gjorde. ”Jo men när man 

kom där som ny så hade man ju inte det bästa självförtroendet, det kändes lite som att 

man gick och väntade på att någon skulle avslöja att man inte kunde det på riktigt. Så 

sen när dom började blev det som en bekräftelse på detta liksom att man bara ja men 

detta hade man nästan väntat på och då sjönk ju självförtroendet som en sten” berättar 

Sofia.  

 
7.4.2 Konsekvenser för den utsatte pedagogens mående 

 

Samtliga informanter anser att det finns en koppling mellan vuxenmobbning och 

psykisk och fysisk ohälsa. De beskriver att en pedagog som blir utsatt för mobbning 

skulle kunna drabbas av ångest, börja tvivla på sin egen förmåga, och om det inte bryts 

tillslut gå in i väggen. En av pedagogerna lyfter att hon drabbades av fysiska krämpor 

när hon blev utsatt för mobbning på en tidigare arbetsplats. Mobbningen gjorde att hon 

utvecklade svåra magkramper som kunde komma när som helst under arbetsdagen 

vilket var mycket handikappande för hennes arbetsinsats. Hon beskriver även att hon 
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kände sig konstant trött och utmattad då mobbningen ledde till att hon fick stora 

problem med sömnen. 

 
7.4.3 Sammanfattning 

 

Alla respondenter menar att det pedagogiska arbetet med barnen skulle påverkas 

negativt ifall det förekom mobbning inom arbetslaget. Samtliga tror att den utsatte 

individens psykiska och fysiska hälsa skulle påverkas mycket negativt av mobbningen 

och detta skulle få till konsekvens att den pedagogiska kvalitén skulle sänkas. 

Majoriteten av respondenterna är övertygade om att barnen skulle märka av 

mobbningen mellan de vuxna, även om kränkningarna inte skedde öppet framför dem.  

 
7.4.4 Analys 

 

Precis som Blomberg (2010) beskriver även respondenterna att mobbningen skulle 

kunna leda till ångestproblematik, utmattningssyndrom och en försämrad självkänsla 

hos offret. 

 

Samtliga informanter beskriver hur det dåliga måendet, som blir till följd av 

mobbningen, i sin tur skulle göra att kvalitén på det pedagogiska arbetet med barnen 

skulle försämras radikalt. Alla menar att all arbetsglädje, lust och kreativitet skulle 

försvinna hos den utsatte och att denne, i det pedagogiska arbetet, därför skulle bli 

mycket hämmad. Respondenterna menar att vuxenmobbning kan leda till en försämrad 

självkänsla hos offret och kopplar man på teorin om Pygmalioneffekten skulle detta 

kunna leda till att pedagogen överför negativa förväntningar på barnen. Jenner (2004) 

applicerar Pygmalioneffekten på skolans värld och skriver hur lärarens bild av, liksom 

förväntningar på eleven, i mycket hög grad kan komma att påverka hur eleven ser på sig 

själv och bli en slags självuppfyllande profetia. Att ha positiva förväntningar på 

eleverna är mycket viktigt för deras motivation, men för att lärarens förväntningar inte 

ska upplevas som falska krävs det att pedagogen i sin tur också är motiverad och har en 

god självkänsla.   

 

Informanternas samlade uppfattning om att en utsatt pedagogs motivation till sitt arbete, 

liksom påtagligt minskade självkänsla, skulle i ljuset av Pygmalioneffekten kunna leda 

till att även barnens motivationsgrad sänks och att offret, omedvetet, överför negativa 

förväntningar på barnen.    

 
7.5 Förebyggande arbete 
 
7.5.1 Chefen 

 

På frågorna om hur mobbning kan förebyggas samt vad som bör finnas i ett arbetslag 

för att mobbning inte ska förekomma lyfter alla pedagogerna fram chefens roll. 

”Förskolechefen är en rätt viktig del i det kan jag tänka, vi måste ha en chef som kan 

styra upp sitt arbetslag” tycker Anna-Karin och fortsätter att förklara vikten av att 

förskolechefen tar sig tid att etablera bra relationer med sina anställda. Vikten av en 

stark ledning är även något som Nives trycker på. 

 

Maria menar likt de andra att chefen här har ett stort ansvar. Hon trycker särskilt på hur 

viktigt det är att alla organisatoriska bitar fungerar ”att man som chef ser till att det 
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schematekniskt finns plats för reflektion och att de organisatoriska bitarna fungerar”. 

Hon poängterar även chefens ansvar gällande snabba ingripanden ”när man märker att 

det är problem att man sätter in handledning direkt, att det kommer någon utifrån som 

hjälper till att styra upp diskussionerna”. Att det är ”en chef som kommer in och tar tag 

i det” menar även Sofia är väldigt viktigt. 

 

Kristina pratar om hur chefens förhållningssätt speglar av sig hos de anställda ”har du 

ett tydligt ledarskap som jobbar med det här med likabehandling och hur vi ska vara 

mot varandra, det tror jag spelar stor roll faktiskt”. Att ha en tydlig och stark chef som 

aktivt tar ställning mot vuxenmobbning är något som alla anser som viktigt. 

 
7.5.2 Kommunikation – öppet klimat 

 

Något annat som samtliga pedagoger framhåller som en viktig del i det förebyggande 

arbetet mot vuxenmobbning är att värna om kommunikationen och att ha ett öppet och 

tillåtande klimat där alla får säga sin mening. ”Man ska vara lyhörd” tycker Nives och 

förklarar vidare att hon tycker att det är viktigt att man pratar med den det gäller 

”istället för att gå till en annan personal som kanske inte alls är med”. Även Maria 

förespråkar den här typen av öppenhet och ärlighet. Majoriteten av förskollärarna menar 

dock att sådana här diskussioner är något som inte ska göras inför barnen eller 

föräldrarna. ”Vi pedagoger måste visa upp en enad front och ge upp offerrollen som 

underbetalda, tjafsande, dagisfröknar” hävdar Sofia bestämt.  

 
7.5.3 Ta i saker direkt 

 

Många av pedagogerna menar att mobbning ofta bottnar i småtjafs som tillåts att 

eskalera. ”Så fort det är någonting, har man möjlighet, ta upp det med en gång” säger 

Nives och berättar vidare att ”det kan ju bero på rädsla eller tidsbrist och så blir det 

liksom större och större”. Att ta tag i dessa småproblem direkt anser pedagogerna som 

viktigt då detta kan förhindra att de inte tjafset eskalerar till infekterade konflikter och 

mobbning. ”Men alltså såna här smågrejer, för det är ju såna smågrejer som kan 

utvecklas till mobbning sen, därför är det ju viktigt att man diskuterar detta” säger 

Anna-Karin. 

 
7.5.4 Ha kul 

 

Två av pedagogerna trycker på att det är viktigt att man även värnar om varandra på det 

personliga planet. Anna-Karin tycker det är viktigt ”att man hittar på lite vid sidan om 

ibland typ går ut och äter eller som vi gör här byter julklappar och så”. Hon förklarar 

att det är de där små sakerna som att exempelvis säga grattis på namnsdagen som fogar 

ett arbetslag samman. ”Då blir man ju tighta och då tror jag inte att mobbning 

förekommer för man vill ju inte göra någon illa som man tycker om”. Sofia för ett 

resonemang som påminner mycket om det Anna-Karin säger ”detta är ju människor 

som man spenderar den mesta tiden av sitt vakna liv med, då måste man ju hitta på 

något kul tillsammans ibland. Arbetslaget blir ju lite som ens andra familj då” menar 

Sofia.  

 
7.5.5 Sammanfattning 

 

Gemensamma teman som framkommer i pedagogernas tankar kring det förebyggande 

arbetet är att det krävs en tydlig chef som aktivt tar ställning mot vuxenmobbning samt 



  
 

26 

håller i de organisatoriska bitarna. Inom arbetslaget menar samtliga informanter att en 

öppen kommunikation är nödvändig, med ett klimat som uppmuntrar till att ta tag i 

småsaker direkt för att dessa inte ska utvecklas till mobbning. Två pedagoger framhåller 

även vikten av att ha roligt ihop även utanför barngruppen. 

 
7.5.6 Analys 
 

Det finns en gemensam uppfattning hos samtliga förskollärare att chefen är mycket 

viktig för att vuxenmobbning ska kunna förebyggas. Detta är något som forskning inom 

området även trycker på (Leymann, 1992; Hallberg & Strandmark, 2004). Vidare 

framhåller informanterna vikten av ett öppet klimat med god kommunikation där man 

tar tag i de små problemen omgående. Dessa är aspekter som även Hallberg och 

Strandmark (2004) fann som extra gynnsamma i det förebyggande arbetet mot 

mobbning.  

 

Två av de utvalda förskollärarna trycker även på hur viktigt det är att ta hand om 

varandra och göra något kul ihop utanför arbetet. Att som informanterna beskriver göra 

något kul genom att tillsammans delta i lustfyllda aktiviteter har enligt tidigare 

forskning (Olweus, 1991) visat sig stärka gruppers gemenskap. Dessa gemensamma 

aktiviteter har även visat sig ha en positiv inverkan på relationerna mellan de olika 

gruppmedlemmarna. 

 

7.6 Bakomliggande orsaker 
 
7.6.1 Ambitiösa, nytänkande nyanställda 

 

På frågan om vilka personer i ett förskollärarlag som informanterna ser som mest troligt 

att bli utsatta för mobbning lyfter flera av dem att ambitiösa, engagerade, 

nyutexaminerade förskollärare särskilt ligger i riskzonen. En förskollärare med kort 

yrkeserfarenhet, som kommer med många nya idéer, kan enligt dem få svårt att komma 

in i arbetslaget och riskera att bli utfryst. Tre av informanterna menar att nytänkande 

många gånger upplevs som hotfullt och att förslag på förändringar kan tolkas som ett 

ifrågasättande mot det redan injobbade arbetssättet och den rådande pedagogiken. 

Kristina tror också att ett redan etablerat arbetslag kan uppfatta nya idéer och förslag 

som ett hot, men hon tror även att detta kan väcka avundsjuka och leda till att den 

nyanställda blir utsatt för mobbning. Kristina berättar hur hon, med erfarenhet av att 

själv ha blivit utsatt för mobbning som ny, driven förskollärare, nyligen gav en bekant 

som tagit sin förskollärarexamen rådet att ta det mycket lugnt i början. ”Det är ju 

hemskt egentligen, att man nästan ger den rekommendationen. Att ta det lugnt, ligga 

lågt alltså, så att man kommer in. Det kan vara mycket känsligt det där om dom kört 

med ett arbetssätt i tio år. Det är mycket revirpinkeri”.  

 

Sofia berättar att även hon har blivit utsatt för mobbning som nyutexaminerad 

förskollärare. I likhet med Kristina tror även hon att hennes ambitiösa framtoning och 

nytänkande låg bakom varför hon mobbades ut av sina forna kollegor. ”Det är inte lätt 

att komma in som ny, det är det verkligen inte. Och nya idéer ses inte alltid som något 

positivt. Det blir mer här ska inte du komma som ny och tro att du är något och 

förändra det som redan funkar”.  

 
7.6.2 Spänningar mellan förskollärare och barnskötare 

 



  
 

27 

Två respondenter beskriver hur de sett att förskollärarnas numer framskrivna ansvar i 

styrdokumenten har lett till en spänning mellan de båda yrkesgrupperna förskollärare 

och barnskötare. Kristina berättar att hon inte varit med om det själv, men att hon tror 

att detta skulle kunna leda till mobbning mellan de två yrkeskategorierna. ”Alltså det 

här med barnskötare och förskollärare, det tror jag bäddar för mobbning. Alltså det 

skulle vara lättare om det bara var en sak, och var lika”. Även Nives ser hur det 

uppstått ett spänningsfält mellan barnskötare och förskollärare. Hon beskriver hur 

förskollärarnas tilldelning av fler administrativa arbetsuppgifter har lett till att 

förskollärarna har fått en större arbetsbörda än barnskötarna. I förlängningen tror även 

hon att detta skulle kunna leda till mobbing. ”En kollega råkade säga till en barnskötare 

hos oss, men du är ju bara barnskötare och har mindre arbetsuppgifter än oss. Och oj, 

där blev det spänningar”.  

 
7.6.3 Olika pedagogiskt tänk 

 

Att man har olika pedagogiskt tänk ser flera av de intervjuade som en orsak till varför 

det kan uppstå mobbning i ett arbetslag i förskolan. Kristina berättar att det, på en 

tidigare arbetsplats, fanns olikheter mellan de olika kollegornas pedagogiska tänk och 

att detta skulle kunna ha utvecklats till mobbning om det fortsatt att eskalera. ”Jo men vi 

hade väldigt olika sätt att se på pedagogiken. Jag tycker att barnen ska få göra mycket 

själva men en annan kollega kunde liksom sitta och plita dit ögonen på barnens 

pysselgrejer. Det tyckte jag kändes jättefel. Där blev det spänningar”.  

 
7.6.4 Avsaknad av formella ledare 

 

Kristina och Sofia beskriver svårigheten att det, förutom möjligtvis förskolechefen, inte 

finns någon formell ledare som har sista ordet vid olika beslutsfattanden inom 

förskolan. Under loppet av en förskoledag ställs pedagogerna inför mängder av 

situationer som kräver snabba beslut. På grund av att det inte finns någon formellt 

utsedd ledare bland kollegorna så måste varje beslut fattas gemensamt. Att det är många 

beslut som ska tas, och många olika åsikter och viljor som ska tas hänsyn till, ser dessa 

informanter som en bakomliggande orsak till många konfliktsituationer och som, ifall 

det tillåts eskalera, kan leda till mobbning. 

 
7.6.5 Kvinnor baktalar varandra 

 

Tre av informanterna menar att kvinnor som grupp, i motsats till män, är mer benägna 

att baktala varandra än att ta upp problemet med den det berör. Att förskolläraryrket är 

så kvinnodominerat och att ovanstående baktaleri är ett så utbrett problem bland 

kvinnor ser dessa pedagoger som en orsak till varför det kommer in så många 

anmälningar till Arbetsmiljöverket angående mobbning. Sofia säger att ”Det är så 

kvinnodominerat, tjejer är ju duktiga på att snacka skit. Man vänder sig inte till den det 

gäller och det här skitsnacket bäddar för mobbning. Killar är mer pang på. Detta 

skitsnack kan leda till mobbning tror jag”. Kristina berättar att hon tror att det skulle 

förekomma mindre mobbning inom yrket om det fanns fler manliga arbetstagare i 

arbetsgrupperna. Hon tror att baktaleriet då skulle minska och att små konflikter skulle 

redas ut direkt innan det hann utvecklas till mobbning. ”Kvinnor snackar så mycket skit, 

tar inte tag i saker direkt och då växer problemen, byggs på. Har du en karl med så tror 

jag att det blir en annan balans faktiskt”.    
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7.6.6 Sammanfattning 

 

Majoriteten av informanterna menar att nytänkande, ambitiösa förskollärare med kort 

erfarenhet inom yrket är de som främst ligger i riskzonen att bli utsatta för 

vuxenmobbning. Två av de utvalda pedagogerna berättar att de själva blivit utsatta för 

mobbing just i egenskap av nyutexaminerande och ambitiösa pedagoger. Två av 

respondenterna berättar att de ser en risk att förskollärarnas numer framskrivna ansvar i 

läroplanen, liksom det ökade antalet arbetsuppgifter som pålagts dem, kan komma att 

skapa spänningar mellan barnskötarna och förskollärarna. Detta lyfts fram som en 

möjlig orsak till att mobbning kan uppstå i förskolans arbetslag. Fler bakomliggande 

orsaker som lyfts av informanterna är olikheter i det pedagogiska tänket, avsaknad av 

formella ledare och att yrket är så kvinnodominerat. 

 
7.6.7 Analys 
 

Intervjupersonernas beskrivning av spänningsförhållandet mellan barnskötare och 

förskollärare i och med den sistnämnda yrkesgruppens mer framskrivna ansvar och 

större arbetsbörda, stämmer på flera plan överens med de forskningsresultat som 

Hallberg och Strandmark (2004) fått fram. Deras studier visar, i likhet med 

informantens berättelse, att konflikter som uppstår många gånger bottnar i 

organisatoriska svårigheter som hög arbetsbelastning eller olika omorganisationer.  

Dessa konflikter utvecklas många gånger till mobbning.  

  

Precis som Hallberg och Strandmark (2004) skriver menar även flera av informanterna 

att olika pedagogiskt tänk, mellan kollegor inom ett och samma arbetslag, är en vanlig 

bakomliggande orsak till varför vuxenmobbning kan uppstå mellan anställda i 

förskolan. 

 

Det som två av de utvalda pedagogerna beskriver överensstämmer med Hallberg och 

Strandmarks (2004) forskningsresultat om att det är mycket vanligt att informellt 

ledarskap uppstår i utbildnings- och vårdyrken. Dessa informanter berättar om det 

mycket problematiska med att det inte finns någon mer formell ledare inom förskolans 

verksamhet förutom förskolechefen. De beskriver att många konflikter just uppstår vid 

olika beslutsfattanden och att dessa skulle kunna leda till mobbning ifall de inte reds ut. 

Precis som Hallberg och Strandmark (2004) beskriver även dessa pedagoger att det är 

många beslut som ska fattas inom loppet av en förskoledag. I och med att det, förutom 

chefen, inte finns någon mer person som har sista ordet så tvingas alla beslut fattas 

gemensamt. Det är många olika viljor som ska tas hänsyn till och eftersom alla sällan 

tycker helt lika uppstår många konflikter som i förlängningen skulle kunna utvecklas till 

mobbning. 

 

Flera av förskollärarna beskriver hur de tror att nyutexaminerade förskollärare med 

höga ambitioner kan ligga i riskzonen för att bli utstötta ur arbetslagets gemenskap. Just 

nytänkande menar tre av informanterna att övriga kollegor kan uppleva som något 

hotfullt vilket Kristina delvis tror bottnar i en avundsjuka. Därför gav hon rådet till en 

yngre nyutexaminerad släkting att ligga lågt i början. Varför det enligt informanterna är 

så svårt att som ny komma in i en etablerad grupp skulle kunna förstås med hjälp av 

FIRO-modellen (Psykologiguiden, 2013) som bygger på att det finns tre grundläggande 

behov hos människor: samhörighet, kontroll och gillande. Teorins grundare, Schutz, 

menade att det är dessa tre behov som ligger till grund för hur grupper utvecklas och 
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fungerar. En ny medlem som önskar inträde i gruppen kan upplevas som ett hot mot 

något av dessa tre basala behov. Vidare bygger FIRO-teorin på att grupper hela tiden 

befinner sig i något av de stadier som modellen utgörs av. Kommer en ny medlem in i 

gruppen får detta till följd att gruppen som helhet backar tillbaka några steg. En grupp 

som tidigare låg i öppenhetsfasen och, i och med den nya kollegan, backar och återigen 

måste ta sig igenom den krävande rollsökningsfasen skulle kunna uppleva den nya 

personen som orsaken till denna tillbakagång.  

 

Genom att applicera de resultat som Hallberg och Strandmark (2004) fått fram genom 

sin forskning kan gruppens vilja att stöta ut den nye medlemmen förstås ännu bättre. 

Författarna framhöll de osynliga normernas betydelse för gruppsammanhållningen. Hos 

en grupp som enligt FIRO-modellen tagit sig till öppenhetsfasen är dessa normer klara 

för medlemmarna. Om det då kommer en person som medvetet eller omedvetet bryter 

mot dessa upplevs denne, enligt Hallberg och Strandmarks (2004) forskning som något 

hotfullt. De normer som innan stod klara kan komma att bli ett konfliktämne i FIRO:s 

rollsökningsfas. Detta skulle kunna förklara varför en etablerad grupp har så svårt att 

släppa in en ny medlem. 

 

Ovanstående problematik, att kompetenta och ambitiösa personer har svårt att komma 

in i grupper, framför allt ifall dessa endast består av kvinnor, är något som Boalt 

Boëthius (1983) förklarar med hjälp av nivellering. Fenomenet innebär att den minst 

kompetente i gruppen sätter ribban för vad som räknas som en godtagbar kvalité. Om en 

ny, mer kompetent, medlem går in i gruppen kan de övriga medlemmarna uppleva 

dennes kunskaper som ett hot och avundsjuka tenderar att bryta ut. Här är det inte 

ovanligt att den nya gruppmedlemmen stöts ut från gemenskapen. Ur ljuset av FIRO-

modellen, Hallberg och Strandmarks forskningsresultat samt fenomenet nivellering kan 

man förstå varför det, som informanterna berättade, är så svårt för en ny, ambitiös och 

kompetent förskollärare att träda in i ett redan existerande arbetslags gemenskap.    
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8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 
 

Enligt Bryman (2002) kan man, i egenskap av forskare i denna typ av studie, aldrig 

påstå att de resultat man fått fram av sin undersökning är fullständigt objektiva och fria 

från subjektiva bedömningar från den som genomfört studien. För att i så stor 

utsträckning som möjligt komma nära de intervjuades sanningar har vi kontinuerligt 

kontrollerat våra tolkningar av materialet mot inspelningarna och det ordagrant 

transkriberade materialet. Stödda av Bryman (2002) är vi å ena sidan medvetna om att 

våra intervjuer har tolkats utifrån våra perspektiv som forskare och av flera anledningar 

inte kan presenteras som några objektiva sanningar. För det första ser vi sannolikheten 

som ganska stor att om någon annan hade genomfört dessa intervjuer så hade de kunna 

ställt andra följdfrågor och dessa forskares tolkningar hade troligtvis sett annorlunda ut 

än de som vi gjort. För det andra kan inte vår studies resultat påstås representera alla 

yrkesverksamma förskollärares uppfattningar om fenomenet vuxenmobbning utan 

endast ge en fingervisning om hur det skulle kunna ligga till. De intervjuer som vi 

bearbetat och analyserat baserades på våra utvalda respondenters svar och hade vi 

intervjuat andra pedagoger, eller genomfört fler intervjuer än vad vi gjorde, hade vårt 

resultat kunnat se annorlunda ut.  

 

Å andra sidan överensstämmer vår studies resultat mycket väl med de resultat som 

tidigare forskning visar på inom området vuxenmobbning. Utav fem genomförda 

intervjuer, med fem respondenter från fyra olika kommuner och med varierande 

arbetserfarenhet, hade samtliga upplevt vuxenmobbning som yrkesverksam 

förskollärare. Med detta menar vi att de resultat som vår studie lett fram till ändå ger en 

bild av verklighetens problematik vad gäller vuxenmobbning inom yrket och i viss mån 

är generaliserbart.  

 

Hade vi genomfört studien med hjälp av enkäter hade vi fått en större informantgrupp 

att basera vårt resultat på. Att intervjua fler pedagoger hade å ena sidan gett oss en mer 

omfångsrik svarsbank, vilket hade ökat studiens generaliserbarhet något, men å andra 

sidan är vi tveksamma till om vi då hade fått samma djup i svaren. Att använda oss av 

enkäter hade dock kunnat underlätta om syftet enbart var att ta reda på hur vanligt 

förekommande vuxenmobbning inom förskolans arbetslag är. Vi anser dock att 

intervjuer passade för vår studie eftersom vi önskade att närma oss några utvalda 

pedagogers uppfattningar om det valda ämnet. Som intervjuform valdes den 

semistrukturerade. Om vi istället valt en fast intervjustruktur skulle det, om 

undersökningen görs av någon annan, vara lättare att jämföra resultaten. Den 

semistrukturerande intervjun å sin sida tillåter intervjuaren att ställa de följdfrågor som 

denne anser passa bäst, vilket inte ger samma fråga-svar som med en fast struktur. Den 

semistrukturerade intervjun ansåg vi dock som mycket fördelaktig för vår studie då 

detta upplägg tillät våra respondenter att svara mer fritt. Detta kan ha bidragit till att vi 

fick fram information som var relevant för studien men som vi inte hade tänkt på innan 

undersökningarna genomfördes. 

 

Vårt val att använda oss av vinjetter visade sig vara fördelaktigt på flera sätt. Med hjälp 

av vinjetterna fick vi ännu fylligare svar av våra informanter och vi upplevde att de tack 

vare vinjetterna kom att delge oss känslig information när de, istället för att berätta om 
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självupplevda händelser, fick göra det i tredje person genom att ta ställning till fiktiva 

fall. Hade vi inte använt oss av vinjetter utan endast ställt intervjufrågorna hade vi 

troligtvis inte fått så mycket information om exempelvis chefens stora ansvar och roll i 

det förebyggande arbetet mot mobbning. Att tala om sin chef och dennes bristande 

ledarskap skulle många troligtvis uppleva som mycket känsligt och obehagligt men att 

som tredje person tala om en hypotetisk chef verkade enligt våra tolkningar vara mer 

bekvämt och lättare för intervjupersonerna. 

 

Vi fick fram en hel del intressant data av våra informanters svar och i efterhand hade vi 

sett det som fördelaktigt, för vår studies validitet, ifall vi även genomfört observationer. 

Att även observera våra informanter hade öppnat upp för möjligheten att se hur det som 

sades i intervjuerna tog sig till uttryck och överensstämde med deras praktiska 

handlande. Dock hade observationer, med tanke på den tid vi hade till vårt förfogande, 

varit omöjligt att hinna med. 

 

Vi anser att de olika metodval som gjorts har resulterat i att vi på ett bra sätt fick svar på 

våra frågeställningar.  

 

 

8.2 Resultatdiskussion 
 

Som tidigare redovisats visar såväl aktuell forskning som statistik från 

Arbetsmiljöverket att kvinnodominerade, lågavlönade yrkesområden är kraftigt 

överrepresenterade vad gäller förekomsten av vuxenmobbning (Hallberg & Strandmark, 

2004; Arbetsmiljöverket, 2003). Aktuella undersökningar tyder även på att 

vuxenmobbning är ett tabubelagt ämne som det råder ett stort mörkertal om. Detta gör 

att förekomsten kan vara ännu större än vad som framgår av statistiken (Hallberg & 

Strandmark, 2004).  

 

Resultaten av vår studie kan, som tidigare nämnts, inte på något sätt generaliseras och 

våra respondenters berättelser om sina erfarenheter av vuxenmobbning inom förskolans 

arbetslag kan inte ses som representativa för hela Sveriges förskollärarkår. Dock anser 

vi oss ha funnit stora likheter mellan vad som framkommit av vår studie och ovan 

nämnda forskningsresultat och statistik. Samtliga av våra utvalda pedagoger beskriver 

hur de, någon gång under sin verksamma tid inom förskolläraryrket, arbetat inom 

lärarlag där vuxenmobbning förekommit. Att tre av dem själva fallit offer för dessa 

systematiska kränkningar medan övriga två bevittnat hur kollegor varit utsatta visar hur 

vårt resultat stämmer väl överens med tidigare forskning och statistik gällande hur 

vanligt förekommande detta fenomen är.  

  

I likhet med undersökningarna som talar för att det råder ett stort mörkertal ger även vår 

studies resultat, där samtliga informanter är övertygade om det stora mörkertalets 

existens, en fingervisning om att förekomsten av vuxenmobbning inom detta yrke kan 

vara ännu större än vad som redovisas öppet. 

 

I vår undersökning lyfte två av respondenterna upp den problematik som de har upplevt 

i och med förskollärarnas numer framskrivna ansvar i styrdokumenten. De upplever att 

det har uppstått en spänning mellan de båda yrkesgrupperna som följd av de olika 

ansvarsområdena. Å ena sidan ser vi det som mycket troligt att vissa förskollärare ser 

det som orättvist att de får utföra många fler arbetsuppgifter och fått en tyngre 

arbetsbörda men fortfarande tjänar ungefär lika mycket som en barnskötare. Vi ser det 
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även som troligt att de kan komma att uppleva en frustration att få ägna så mycket tid åt 

administrativt arbete och färre timmar tillsammans med barnen. Å andra sidan skulle 

detta kunna få till konsekvens att barnskötarna å sin sida känner sig orättvist behandlade 

och att den kompetensen de besitter inte ses lika värdefull som förskollärarnas. Även 

om denna ansvarsuppdelning kan tyckas enkel på papper inser vi att detta kan te sig 

väldigt problematiskt i verkligheten. Barnskötare har många gånger längre 

yrkeserfarenhet och med den en bestämd uppfattning om hur arbetet på förskolan bör se 

ut. Sett ur detta perspektiv är det inte säkert att en nyutexaminerad förskollärares 

teoretiska kunskaper anses kunna mäta sig med en lång praktisk erfarenhet. Således är 

det inte säkert att denna förskollärare får ett så framskrivet ansvar i praktiken som det 

anges att denna ska ha i styrdokumenten. 

 

Samtliga informanter framhöll att förskolläraryrket är så kvinnodominerat och kvinnors 

tendens att tala illa om varandra, som två av de främsta orsakerna till varför mobbning 

är ett så utbrett problem inom arbetslag på förskolan. Att överrepresentationen av 

kvinnor skulle vara en av de största orsakerna till detta problem stämmer å ena sidan 

överens med Arbetsmiljöverkets (2003) statistik då just kvinnodominerade 

yrkesområden, statistiskt sett, är kraftigt överrepresenterade vad gäller förekomsten av 

vuxenmobbning. Å andra sidan pekar Hallberg och Strandmark (2004) ut just 

enkönigheten på arbetsplatser som en stor bakomliggande orsak till varför 

vuxenmobbning uppstår. I motsats till informanternas samlade bild av att 

överrepresentationen av just kvinnor skulle generera i vuxenmobbning menar dessa 

författare att risken för att vuxenmobbning ska uppstå är mycket stor i just enkönade 

arbetslag – oavsett om dessa är mans eller kvinnodominerade.  Hallberg och 

Strandmarks (2004) forskningsresultat motsäger denna samlade uppfattning hos 

informanterna på ytterligare ett plan. Studier har visat att män är mer benägna att mobba 

andra män än kvinnor och på samma sätt är det mycket mer vanligt att kvinnor mobbar 

andra kvinnor. Men förklaringen till detta är inte av genetisk art – att män eller kvinnor 

biologiskt sett är programmerade att endast mobba kollegor av samma kön. Istället 

förklaras detta som ”strukturella konsekvenser av arbetslivet i Sverige: män arbetar 

oftast med andra män medan kvinnor arbetar med andra kvinnor” (Hallberg & 

Strandmark, 2004:91).        

 

Några av informanterna framhöll en relativt enkel lösning på hur mobbning bland vuxna 

i förskolan kan förebyggas: genom att ta in fler män i arbetslagen. Mannen de 

efterfrågade skulle komma in och ta tag i saker, ta upp problem direkt och styra upp 

ordningen. Här ställer vi oss lite frågande till varför respondenterna just efterfrågar en 

man, kan inte en kvinna besitta dessa egenskaper? En möjlig förklaring till varför de 

just önskar en man skulle kunna vara fenomenet nivellering (Boalt Boëthius, 1983) som 

visat sig vanligt inom just kvinnodominerade yrken. Vi ser det som möjligt att detta 

fenomen kan förklara varför inte kvinnliga medarbetare, som mycket väl kan besitta 

dessa egenskaper, vågar visa dem öppet. Skulle dessa kvinnor då riskera att stötas ut på 

grund av avundsjuka?  

 

En annan intressant aspekt som framkommer ur ovanstående uttalanden är de 

egenskaper som informanterna förväntar sig att mannen ska tillföra. En person som är 

tydlig, tar tag i saker direkt och styr upp är alla egenskaper som stämmer in hos en 

kompetent chef (Hallberg & Strandmark, 2004; Leymann, 1992). Kopplat till 

informanternas önskan om en mer närvarande chef som skulle förhindra konflikterna 

som uppstår, på grund av att de saknar en formell ledare som har sista ordet i alla 

snabba beslut som dagligen måste tas, kan man fråga sig om den önskade mannen även 
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förväntas axla rollen som ledare. Ponera att en ung, nyutexaminerad och ambitiös man 

skulle komma in i ett arbetslag, hur skulle han tas emot? Skulle även han, liksom en ung 

och ambitiös kvinna, upplevas som ett hot och frysas ut? Eller skulle han, i egenskap av 

man, inte trigga dessa känslor hos de andra? Om de övriga kollegorna förväntar sig att 

han, som man med ovan nämnda egenskaper som efterfrågas, ska styra upp arbetslaget 

kan det vara värt att lyfta fram tyngden av dessa förväntningar. Frågan är om alla klarar 

av att, eller ens vill, axla en sådan Messiasroll.  

 

De båda informanternas önskan att få in fler män till förskolan är även intressant ur 

ytterligare en aspekt. Många gånger blir män som väljer att utbilda sig till förskollärare 

väldigt ifrågasatta vad gäller deras yrkesval, medan kvinnor som väljer detta yrke sällan 

behöver försvara sig. Även om denna uppfattning förhoppningsvis inte längre existerar 

hos verksamma pedagoger lever fortfarande gamla fördomar mot manliga förskollärare 

kvar och manliga pedagoger måste fortfarande många gånger gå i svaromål för varför 

de vill arbeta med barn. Möts en manlig kollega av denna skepticism skulle detta i 

värsta fall kunna leda till ännu fler konflikter och oroligheter på arbetsplatsen. Trots 

detta ses alltså, utav flera av våra informanter, mannen som lösningen på 

vuxenmobbningsproblematiken i förskolans arbetslag. 

 

Informanterna var alla eniga om att det pedagogiska arbetet med barnen skulle påverkas 

negativt om en pedagog blev utsatt för mobbning. Respondenterna pekade särskilt på 

hur en pedagog som mår dåligt inte kan utföra sitt arbete på samma sätt som en 

välmående pedagog. I analysen lyfte vi denna aspekt i kombination med 

Pygmalioneffekten (Jenner, 2004) och kunde på så sett förstå hur en sådan här situation 

inte enbart blir motivationshämmande för den utsatte läraren utan att detta även kan 

komma att drabba barnen. I diskussionen vill vi även lyfta fram en specifik kommentar 

från Nives ”Ja menar vi är ju förebilder ska vi stå här och prata om 

likabehandlingsplaner och så gör vi det inte själva. Nej det går ju bara inte.” Nives 

kommentar i kombination med att, som många informanter framhöll, barnen är mästare 

på att snappa upp olika saker i sin omgivning gör att vi vill tillföra några fler 

dimensioner kring hur barnen och det pedagogiska arbetet skulle kunna drabbas om 

vuxenmobbning förekommer i arbetslaget. 

 

Hallberg och Strandmark (2004) skriver att chefen fungerar som en förebild på 

arbetsplatsen och att dennes sätt att agera avspeglas i hur de anställda kommer att 

bemöta varandra. Stödda av detta resonemang ser vi, i likhet med Nives, det som en 

trolig konsekvens att barnen, i likhet med hur arbetstagare tar efter sina chefers 

förhållningssätt, även kan komma att bemöta varandra på ett liknande sätt som de ser att 

de vuxna gör. Således kan ett arbetslag där vuxenmobbning förekommer även leda till 

att barnen behandlar varandra illa. Att vuxna utsätter varandra för mobbning går 

dessutom helt emot det förhållningssätt som de anställda är skyldiga att ha enligt 

styrdokumenten (Skolverket, 2010; Skolverket, 2009). 

 

Precis som respondenterna ser vi det som mycket troligt att barnen skulle märka av om 

en förskollärare blev utsatt för upprepad kränkande behandling även om mobbningen 

inte skulle ske öppet framför dem. Med stöd av ovanstående resonemang ser vi även hur 

barnen skulle kunna ta efter de vuxnas beteende och att även de skulle kunna börja 

bemöta den utsatte läraren på ett kränkande sätt. Ponera att den utsatte pedagogen har 

huvudansvaret för en mindre grupp med barn under exempelvis temaarbeten. Om dessa 

barn har anammat det negativa behandlingsmönstret samt uppmärksammat att den 

utsatte läraren inte har något att säga till om är det enligt oss högst osannolikt att barnen 
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skulle se denne som sin ledare. Kopplat till Hallberg och Strandmarks (2004) 

forskningsresultat om den kompetente formella ledarens betydelse, skulle detta kunna 

leda till att förskolläraren som innehar rollen som formell ledare gentemot barnen 

abdikerar som följd av mobbningen och att informella ledare träder fram i barngruppen. 

Detta är dock en process som enligt forskningen (a.a.) sällan går smärtfritt, istället 

uppstår ofta konkurrens och konflikter som i förlängningen även kan utvecklas till 

mobbning.  

 

Vi ser det, i likhet som informanterna, som mycket troligt att den pedagogiska kvalitén 

skulle sänkas markant i och med mobbningens negativa konsekvenser för den utsatte 

pedagogens hälsa. I ljuset av Pygmalioneffekten ser vi det även som mycket sannolikt 

att pedagogen skulle överföra negativa förväntningar till barnen och att 

vuxenmobbningen, i förlängningen, skulle kunna leda till att mobbning även uppstår 

mellan barnen.  

 

På frågorna om hur vuxenmobbning ska kunna förebyggas inom förskolans arbetslag, 

och vad som behöver finnas inom arbetslaget för att mobbning inte ska kunna uppstå, 

framhöll samtliga förskollärare ett väl fungerande ledarskap som den allra viktigaste 

komponenten. Informanterna gav visserligen några exempel på hur man som 

arbetstagare bör agera mot sina kollegor och beskrev på flera sätt hur de, genom att 

bemöta och behandla varandra på ett visst sätt, kan motverka att vuxenmobbning 

uppstår. Gemensamt för informanterna var dock att de alla framhöll ett starkt och väl 

fungerande ledarskap som den viktigaste faktorn för att mobbning ska kunna förhindras. 

Enligt förskollärarna är förskolechefen skyldig att aktivt ta ställning mot och se till att 

det råder nolltolerans mot alla former av mobbning och kränkande behandling inom 

verksamheten. Här är det intressant att fundera kring hur stort ansvar som informanterna 

egentligen menar att varje enskild arbetstagare har. Visserligen framhåller de som 

tidigare nämnt vikten av att vara raka och ärliga mot varandra, men det går ändå inte att 

bortse ifrån att det största ansvaret läggs på förskolechefen.  

 

Utifrån vår tolkning menade de flesta av respondenterna att mobbningsproblematiken 

inom förskolans arbetslag drastiskt skulle minska om organisatoriska problem löstes 

och med hjälp av större krafttag från chefen. Vi vidhåller dessa respondenters 

uppfattning och finner ytterligare belägg för dessa genom att hänvisa till 

Arbetsmiljöverkets föreskrift Kränkande särbehandling i arbetslivet 

(Arbetsskyddsstyrelsen, 1993). Här skrivs det tydligt fram att arbetsgivaren, juridiskt 

sett, är bunden att se till att det hela tiden sker ett förebyggande arbete mot mobbning. 

Hen är skyldig att se till att det finns rutiner för att, så tidigt som möjligt, kunna 

upptäcka och utreda eventuella tecken på kränkande särbehandling. Arbetsgivaren är 

därtill skyldig att ta fram en verksamhetspolicy med nolltolerans mot kränkande 

särbehandling och att erbjuda de utsatta arbetstagarna olika sorters stöd. Att 

förskolechefen måste ha ett övergripande ansvar håller vi helt med om. Dock anser vi 

att det är av oerhörd vikt att kraftinsatser mot vuxenmobbning måste komma lika 

mycket från båda håll – både från medarbetare och anställda. Endast på detta sätt tror vi 

att det är möjligt att vuxenmobbningens förekomst i förskolans arbetslag ska kunna 

minska.  

   

Avslutningsvis ställer vi oss något tveksamma till vilken effekt som de skriftliga 

nolltolerans-dokumenten verkligen har vad gäller att förhindra förekomsten av 

vuxenmobbning i förskolans arbetslag. Trots att det så tydligt, både i förskolans 

styrdokument liksom i Arbetsmiljölagen, skrivs fram hur mobbning inte får förekomma 
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inom verksamheten så verkar detta problem i vilket fall existera och därtill tyvärr verkar 

vara ganska vanligt. 

 

8.3 Fortsatta forskningsfrågor 
 

Vår studie har gett oss en hel del intressanta aspekter för fortsatt forskning inom, det 

ännu relativt outforskade, ämnet vuxenmobbning inom skolans värld. En intressant 

vinkling hade varit att undersöka detta fenomen ur ett genusperspektiv. Det hade även 

varit intressant att undersöka förskolechefens och specialpedagogens syn på 

vuxenmobbning och hur detta skulle kunna påverka det pedagogiska arbetet i förskolan.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

4. Hur länge har du arbetat inom detta yrke? 

5. Hur många personer arbetar i ditt nuvarande arbetslag? 

6. Hur ser könsfördelningen ut i arbetslaget? 

7. Vad lägger du in i begreppet mobbning? 

8. Vad lägger du in i fenomenet vuxenmobbning? 

9. Hur uppfattar du att situationen ser ut på din arbetsplats när det gäller    mobbning 

mellan vuxna? 

10. Hur upplever du att stämningen är i ditt arbetslag? 

11. Om vuxenmobbning skulle uppstå på din förskola, mellan vilka anser du det som 

mest sannolikt att det skulle uppstå?  

12. Hur uppmärksammas problemområdet mobbning mellan vuxna på din arbetsplats? 

13. Hur ser din erfarenhet ut om mobbning inom arbetslag på förskolan? 

14. Anmälningar till arbetsmiljöverket angående vuxenmobbning kommer huvuddels 

från yrken inom omvårdnads-, vårds- samt utbildningssektorn, vad tror du att detta 

beror på? 

15. Hur tror du att en pedagog som utsätts för mobbning påverkas i sitt arbete med 

barnen? 

16. Vilka konsekvenser tror du att det kan få för en pedagogs mående om hen utsätts för 

mobbning på sin arbetsplats? 

17. Hur vanligt tror du att det är att mobbning förekommer inom arbetslagen i 

förskolan? 

18. Vilka faktorer tror du ligger bakom när en pedagog utsätts för mobbning? 

19. Berätta hur du tycker att mobbning inom förskolans arbetslag kan förebyggas! 

20. Vilka faktorer anser du behöver finnas i ett arbetslag i förskolan för att mobbning 

inte ska förkomma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Vinjetter 
 

Vinjett 1 

 

Sara är en ung, nyutexaminerad förskollärare som nyligen fått sin första anställning vid 

en förskola. Sara är väldigt driven och ambitiös samt efterfrågar ett didaktiskt tänk 

bakom allt arbete. Arbetslaget som hon hamnat i består av pedagoger som arbetat länge 

tillsammans, alla är kvinnor i äldre medelålder. Du jobbar på en angränsande avdelning 

och har i fikarummet hört hur Saras kollegor, vid ett flertal tillfällen, talat illa om henne. 

Det som började med försynta viskningar kring en episod då Sara ska ha ifrågasatt en 

kollegas bemötande av ett barn vid frukosten har nu eskalerat. Sara är nu rasternas 

samtalsämne där alla problem som uppstår skylls på Sara. Vid en rast märker du hur 

pedagogerna planerar hur man under kommande fredagsfika tänker sitta över fem 

minuter så att Sara inte hinner ta sin rast. Du hör dessutom hur en pedagog utbrister: nu 

ska vi se duktiga Sara klarar av det verkliga arbetet när hon blir själv med alla barnen, 

då hjälper väl inte läroplanen. 

Vad göra? 

   

Vinjett 2 

 

Lena är en tillbakadragen person som oftast inte tar så mycket plats i fikarummet, i 

möten, planeringar och så vidare. Hon har nyligen kommit tillbaka från en 

långtidssjukskrivning för utbrändhet. På sin läkares inrådan har hon tagit mod till sig 

och haft ett möte med sin chef där hon förde fram önskemål om att gå ner i tid, samt i 

största möjliga mån bli befriad från de arbetsuppgifter som hon upplever som mest 

stressfyllda. Förskolechefen som är mån om Lenas hälsa utarbetar ett schema där Lena 

går ned på 70 % och endast på tider där hon inte är ensam med barnen, detta för att 

minska risken för att Lena återfaller i sin utmattningsdepression. När detta blir känt för 

Lenas kollegor växer ett stort missnöje kring denna ”särbehandling” fram. Du jobbar i 

arbetslaget och hör hur en del av dina kollegor börjar pika Lena. En dag kommer Lena 

in till dig när du sitter ensam i lärarrummet och gråtande börjar förklara hur hon känner 

sig kränkt av era gemensamma kollegor.  

Vad göra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C Informationsbrev 
 

Informationsbrev till verksamma pedagoger 

Linnéuniversitetet Växjö 

November 2013 

 

Hej! 

 

Vi heter Marina Karlsson och Emma Stejdahl. Vi läser vår sista termin vid 

Linnéuniversitetets lärarutbildning, ”Lärarexamen mot förskola och förskoleklass”. I 

vårt självständiga arbete kommer vi att studera fenomenet vuxenmobbning inom 

förskolans arbetslag. Vårt syfte är att få en fördjupad förståelse för hur pedagoger 

uppfattar och upplever vuxenmobbning inom förskolans arbetslag samt hur detta kan 

påverka det pedagogiska arbetet med barnen.   

 

För att kunna ge svar på dessa frågor önskar vi träffa dig som är verksam pedagog inom 

förskolan. Genom en muntlig intervju önskar vi att få ta del av dina erfarenheter, 

resonemang och tankar om ämnet. Vi har en önskan att få spela in intervjun för att 

minimera risken för feltolkningar av dina svar. Vi kommer att behandla och presentera 

de resultat som framkommer av våra intervjuer i vårt självständiga arbete. Arbetet 

kommer dels att examineras muntligt och dels skriftligt. Därefter kommer det färdiga 

arbetet att publiceras på internet i januari 2014. 

 

Vi vill poängtera att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan avbryta 

intervjun. Alla uppgifter som lämnas under intervjun kommer att avidentifieras och 

materialet är helt konfidentiellt. Vårt inspelade material kommer endast hanteras av oss, 

vår handledare och eventuellt vår opponent. Resultaten kommer enbart att användas i 

vårt självständiga arbete. 

 

Med detta brev kommer du som informant att få dig tillsänt de intervjufrågor och fiktiva 

fall som kommer behandlas under intervjun. Vår tanke är att du på så sätt har möjlighet 

att ta del av detta material i lugn och ro innan intervjun äger rum. 

 

För oss är dina kunskaper som verksam pedagog mycket värdefulla att ta del av och vi 

skulle vara väldigt tacksamma om du ville delta. 

 

Vid eventuella frågor kring vårt självständiga arbete är du mer än välkommen att 

kontakta någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Marina och Emma 

karlsson.marina@hotmail.com    emmastejdahl@hotmail.com 

 

 

 


