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Bli medlem och värva en vän!

Steg för steg 5 år 2017!

Ordföranden har ordet
Jag vill börja med och tacka för
förtroendet att ytterligare ett år få
förmånen att leda Steg för steg som
ordförande. Ett år som har startat med
en studiecirkel om mobbning på jobbet
utifrån boken med samma namn av
Stefan Blomberg. Kanske har du hört
eller sett någon artikel där han blir
intervjuad när det gäller mobbning på
jobbet, då han har framträtt som expert
på mobbning i några tidningar det
senaste.

Vi planerar en medlemsträff i Göteborg
framöver för den som kan och har
möjlighet till det. Vid tillfälle så kommer
vi också att försöka ha någon träff om
samverkan på andra orter – skulle du
vilja vara med och samordna en sådan
där du bor? Hör i så fall av dig till oss!

2017 är också året då Steg för steg
fyller fem år vilket innebär att vi har
gått från nyfödd organisation till att
alltmer börja bli en organisation att
räkna med och som syns både här och
där.
Det är så roligt att se hur
organisationen sakta men säkert tar
sig in på olika arenor, skapar nya
kontakter och nätverk. Inte minst är det
riktigt roligt att vi nu kan svara i telefon
två hela dagar. Måndagar och
torsdagar finns vi tillgängliga för samtal
om mobbning och våld i nära relationer
– både som utsatt eller närstående –
för att svara på era frågor och
funderingar. Vi finns såklart också
tillgängliga via mail eller sociala medier
om man hellre vill ta kontakt den
vägen.
Extra roligt är att se att vi sakta men
säkert växer i medlemsantal för det är
genom att bli fler som vi också kan
påverka mer. Om du ännu inte hunnit
betala din medlemsavgift för 2017 så
får du gärna göra det – för du vill väl
vara med och stödja kampen mot
mobbning och relationsnära våld?
I detta medlemsblad kommer du att
kunna läsa lite av varje, bland annat
om årsmötet men också några inslag
om vad vi har gjort hittills i år.

Till sist önskar jag er en härlig start
på årets första vårmånad, så hörs vi
snart igen!
Linda Mathiasson
ordförande

Medlemsavgift 2017
Bli medlem i Steg för steg nu
och var med hela 2017.
Vuxen: 100 kronor
Ungdom 50 kronor (20–30 år)
Skolungdom 20 kronor
Beloppet sätts in på plusgiro:
66 20 28-0
Skriv namn, e-post och ort på
inbetalningen.

Välkommen!

Hänt i media
Lite har det hänt i media på mobbningsfronten även denna gång.
Inför en mobbningsombudsman
Ulricehamns tidningen – 170221
Barometern – 170211
Karlskoga tidningen (NWT) – 170209
Katrineholms-Kuriren – 170214
Sundsvalls tidning – 170209
Gefle Dagblad - 170220

Göteborg Direkt - 170326
Om du har sett något i media som inte finns med här så får du väldigt gärna
höra av dig och tala om det till oss på info@stegforsteg.net

Vi söker efter din kunskap
Steg för steg, för en bra psykosocial
miljö och ett samhälle fritt från
mobbning är en organisation som
verkar för att motverka mobbning och
relationsnära våld.
Vi vet att det är många som bär på
kunskap om kränkande särbehandling
eller mobbning och/eller våld i nära
relation, och alla som varit med om
något av detta kan bidra till att denna
kunskap blir en del av lösningen på
dessa gigantiska folkhälso- och
samhällsproblem.
Det är inte nödvändigt att ni själva varit
med om det utan det kan vara någon i
er närhet som blivit utsatt. Huvudsaken
är att ni vet vad det handlar om och att
det påverkar både en själv liksom den
som är närstående.

Följ oss på sociala medier
Vi finns på Facebook, Twitter
och Instagram. Sök på Steg
för steg.
Hjälp till att sprida att vi finns
genom att använda någon av
våra Hashtags när du delar
inlägg
#mobbning, #kränkning,
#vuxenmobbning,
#skolmobbning,
#nätmobbning,
#psykosocialarbetsmiljö
#nolltoleransmotmobbning
#arbetsmiljö

Om du känner dig redo att dela med
dig av vad du skulle ha önskat i form
av hjälp o/e stöd så är du välkommen
att höra av dig till oss.
Kontakta oss via info@stegforsteg.net
och skriv kunskap i ämnesraden.
Din kunskap behövs för att förändra
och påverka samhället!

Hjälp oss sprida att vi finns!
Vi behöver hjälp att få ut
material om att vi finns. Hör av
dig om du kan hjälpa oss att
sprida information om
föreningen, för att få fil att dela.
Maila till linda@stegforsteg.net

Nya styrelsen

Linda Mathiasson, ordförande

Betty Gustafsson, ledamot

Bild saknas

Malou Thorman, ledamot

Lena Laurin, ledamot

Elisabeth Storhäll, ledamot

Monika Freij, revisor

Våga va dig själv-dagen
vad barn har sagt på hennes
föreläsningar. Ett exempel som hon
lyfter fram är:
”Vi måste börja prata om mobbning för
det går inte att stoppa något som inte
finns.”
Förutom detta så var det en
beskrivning av ett pedagogiskt verktyg
i form av ett spel ”Ajabaja” som gör det
möjligt att få barn att börja prata om de
svåra frågorna.
Vi fick också höra en del musik av
ungdomar som varit i kontakt med
Våga va dig själv samt ungdomars
egna berättelser av varför de har varit
med på sommarlägren och varför de
har återkommit flera år.
Lördagen den 25 februari var jag och
Lena på Våga va dig självdagen,
inbjudna av Lisbeth Pipping som var
en av de som föreläste under denna
viktiga dag.

Jag tycker att det är ett bra initiativ och
hoppas att vi i Steg för steg kan få
någon form av samarbete med Våga
va dig själv så småningom.
Text: Linda Mathiasson

Våga va dig själv är en stiftelse som
bildades efter att en familjemedlem till
grundarna valde att avsluta sitt liv på
grund av mobbning.
Våga va dig själv erbjuder bland annat
ett populärt sommarläger för
ungdomar, där flera kommer tillbaka
från år till år för att de trivs. Deras läger
har några få förhållningsregler bland
annat att det råder mobilförbud – att
ringa hem är ok men i övrigt ska
mobilerna finnas hos arrangören och
de får tillbaka dessa när lägret är över.
Detta var något som beskrevs att det
slagit väl ut och att man istället skapar
sig vänner för livet.
Under dagen föreläste bland annat
Lisbeth Pipping om mobbning och att
vara uppväxt med en utvecklingsstörd
förälder. Lisbeth får fram känslan och
igenkänningen när hon berättar och
kopplar även ihop det med citat från

Köp ett armband!
Stöd oss och köp ett armband till
förmån för Steg för stegs
verksamhet. Armbandet kostar 50 kr.

Bok: Konsten att rädda liv

Vill du engagera dig?
Är du intresserad av att engagera dig i
frågor som rör mobbning? Har du själv
varit utsatt för mobbning oavsett om
det handlar om mobbning i skolan, på
nätet eller på arbetsplatsen / ideell
organisation.
Vill du vara med och skapa en
plattform för personer som blivit utsatta
för mobbning eller relationsnära våld
och söker dig som vill vara med och
skapa denna plattform.
På vilket sätt skulle du vilja
kommunicera med andra?

Varför tar en människa sitt liv? Går det
att förhindra, finns det varningstecken?
Och vad kan man göra om man anar
att någon har tankar på självmord?
Konsten att rädda liv handlar om att
bryta den tystnad som ofta omger
psykisk ohälsa och självmord. Genom
konkreta råd och exempel visar
Ullakarin Nyberg hur man kan prata
om det som är svårt och vad man kan
säga och göra i mötet.
Boken tar upp fakta och myter om
självmord, vilka signaler omgivningen
kan vara observant på, hur förloppet
från tanke till självmordshandling ser ut
och framför allt hur det kan avbrytas.
Det går att hjälpa människor i
förtvivlade situationer genom
känslomässig närvaro, enkla
formuleringar och små omsorger.
Boken riktar sig till alla som berörs av
självmordstankar, självmordsförsök
och självmord vare sig det handlar om
självupplevda erfarenheter eller möten
med andra som drabbats, som
privatperson, medmänniska och i sin
yrkesroll.

För mer info hör av dig till
linda@stegforsteg.net och berätta
gärna lite kort vilken erfarenhet av
mobbning o/e våld i nära relation som
du har erfarenhet av.
Din kunskap behövs!

Köp ett armband!
Stöd oss och köp ett armband till
förmån för Steg för stegs
verksamhet. Armbandet kostar 50 kr.

Temadag om psykisk ohälsa
berätta att de någon gång i livet varit
utsatta på ett eller annat sätt. Det är så
tragiskt att det fortfarande finns så
mycket skuld och skam i psykisk
ohälsa. Det är ytterst sällan som det är
den som till exempel blivit mobbad
som får höra att det inte är den som
det är fel på eller att man möts av
tystnad.
Vi hade med oss så att besökare
kunde skriva sin kompishälsning vilket
det också var några som gjorde.

Lördagen den 4 mars så var vi med på
en temadag om psykisk ohälsa i
Nödinge, Ale kommun. Initiativtagare
var en ung kvinna som vill att vi ska
våga prata om psykisk ohälsa och
sluta vara rädda för att skämmas för
något vi blivit utsatta för eller för att
vara den vi är.
Det var en dag med föreläsningar och
utställare och vi från Steg för steg var
först ut och efter lite teknikstrul med en
projektor som flimrade så pratade vi
om mobbning, både barn- nät och
vuxenmobbning för runt 15 besökare.
Det kan tyckas lite men med tanke på
ämnet, att det var första gången som
det ordnades något i denna kommun
och att marknadsföringen inte varit så
stor så var det ett bra deltagande.
Sedan vet vi att det inte är självklart
enkelt att våga prata om det som rör
psykisk ohälsa och att våga erkänna
att man varit utsatt för mobbning
oavsett var någonstans denna har
skett.
Trots det så var det flera på vår
föreläsning som vågade öppna sig och

Det var en bra dag men den hade
kunnat bli ännu bättre om programmet
varit mer komprimerat och om
dragplåstret som var en lokal kändis
bland ungdomar hade legat mer mitt i,
istället för som nu vara i slutet. Om det
legat mer i mitten samt att
föreläsningarna inte varit så utspridda
så tror jag att det varit lättare att locka
fler ungdomar tidigare.
I det stora hela så var det en bra dag,
med bland annat ett par lokalpolitiker
som lyssnade på föreläsningen, men
den hade kunnat vara ännu bättre med
ett tightare schema.
Vi vill trots allt ge en eloge till
arrangören som lagt ner tid på att få
ihop det som blev och de möten som
blev var intressanta.
Text och bild: Linda Mathiasson

Köp ett armband!
Stöd oss och köp ett armband till
förmån för Steg för stegs
verksamhet. Armbandet kostar 50 kr.

Vad hände på årsmötet?
Lördagen den 25 februari hade vi
årsmöte i Steg för steg. Här lade vi det
gamla året, 2016, bakom oss och tog
fasta på 2017.
Under årsmötet så var en ny medlem
med, vilket var extra roligt – inte roligt
att hen varit utsatt för mobbning men
roligt att du hittade oss och att du kom
med i föreningen. Vi hoppas att det
löser sig till det bästa för dig. Du vet
själv vem du är.
Vi valde en ny styrelse som ska leda
organisationen framåt under året, och
vilka som är med kan du se högre upp
i detta medlemsblad. Det känns som
en bra och kompetent styrelse så jag
är övertygad att vi får en hel del gjort.
En nyhet som vi beslutade är att ha en
låg medlemsavgift för skolungdom, till
20 kronor vilket vi tror att de flesta
skolungdomar har råd med på ett år. Vi
pratade också om att skaffa Swish för
företag (vilket också gäller för
förening), något som borde möjliggöra
att vi får fler medlemmar men kanske
också gåvogivare. Vi återkommer i ett
senare medlemsblad med hur det gått
med detta och vilket nummer det är
möjligt att swisha på.
I år har vi fått ett litet bidrag från en
fond vilket gör det möjligt att göra lite
mer en vanligt. Vi har nyttjat en del av
detta bidrag till att beställa visitkort
som vi kan dela eller lägga ut på
relevanta platser. Om du vill ha
visitkort maila oss på
info@stegforsteg.net och skriv din
adress så skickar vi till dig.
Det finns i övrigt många tankar vad vi
vill göra och vad vi önskar vore möjligt.
Mycket går att göra utan att det kostar
något och om du har lust att hjälpa till
och marknadsföra Steg för steg så hör
av dig så får du information som du
kan ha med dig.

Ett mål som finns är att försöka komma
ut och föreläsa om mobbning, både till
skolor såväl som arbetsplatser och
andra organisationer. Har du tankar på
organisationer som vi kan höra av oss
till så hör av dig.
I övrigt var det ett stillsamt och lugnt
möte där alla fick komma till tals och
ha tankar.
Jag ser framemot att med övriga i
styrelsen leda Steg för steg ytterligare
ett år!
Tack för förtroendet!
Linda Mathiasson
omvald ordförande

Följ oss på sociala medier
Vi finns på Facebook, Twitter
och Instagram. Sök på Steg
för steg.
Hjälp till att sprida att vi finns
genom att använda någon av
våra Hashtags när du delar
inlägg
#mobbning, #kränkning,
#vuxenmobbning,
#skolmobbning,
#nätmobbning,
#psykosocialarbetsmiljö
#nolltoleransmotmobbning
#arbetsmiljö

Bok: Uppsägning på grund av personliga skäl
Så som jag ser det så är det sällan att
någon som blir mobbad blir tagen på
allvar. Snarare blir det som Lena
beskriver i boken – att man blir utfryst
och påhoppad från alla håll men utan
att man får chansen att förklara sig.
Det här är en viktig bok som tydliggör
ett problem som ingen riktigt verkar
vilja ta tag i.
Text: Linda Mathiasson

Jag vill med min berättelse förklara hur
mobbning kan uppstå på arbetsplatser
bland vuxna människor. Mycket av det
jag skriver om kan uppfattas som
skvaller men allt är nödvändigt för att
man ska förstå hur mobbning uppstår.
Alla har vi ett förhållningssätt mot
varandra och det är lätt att skylla på
andra. Det är mycket som har hänt och
allt orkar jag inte ta upp. Många menar
att sådant här inte kan hända i Sverige
2016 och att jag ljuger.
Men… jag har sparat all
dokumentation för den som är
intresserad fast tveksam och inte tror
att detta är möjligt. Grymheten har sin
rot i fruktan. Den mobbade lever i ett
förlamat tillstånd, utfrusen och
utestängd ur gemenskapen. Förtalets
svarta gift påverkar omgivningen, som
intar en negativ attityd. Rädslan
urholkar själen och bryter ner allt
civilkurage.

Det här är en viktig bok som Lena har
skrivit, en bok som skildrar
verkligheten och hur det kan se ut när
någon mobbas ut från arbetslivet. Det
Lena beskriver i sin bok visar på hur
någon som blir mobbad på sitt arbete
kan ha det, i inte bara en kort tid utan
under en lång tid.

Följ oss på sociala medier
Vi finns på Facebook, Twitter
och Instagram. Sök på Steg
för steg.
Hjälp till att sprida att vi finns
genom att använda någon av
våra Hashtags när du delar
inlägg
#mobbning, #kränkning,
#vuxenmobbning,
#skolmobbning,
#nätmobbning,
#psykosocialarbetsmiljö
#nolltoleransmotmobbning
#arbetsmiljö

Var med och påverka
Vi söker dig som vill vara med
och påverka vårt samhälle men
också hjälpa till i föreningens
arbete på något sätt, hör av dig
till info@stegforsteg.net om du är
intresserad av att engagera dig i
mobbningsfrågan.

Medlemsavgift 2017
Bli medlem i Steg för steg nu
och var med hela 2017
Vuxen: 100 kronor
Ungdom 50 kronor (under 30 år)
Skolungdom 20 kronor

Följ oss på sociala medier
Vi finns på Facebook, Twitter
och Instagram. Sök på Steg
för steg.
Hjälp till att sprida att vi finns
genom att använda någon av
våra Hashtags
#mobbning, #kränkning,
#vuxenmobbning,
#skolmobbning,
#nätmobbning,
#psykosocialarbetsmiljö
#nolltoleransmotmobbning
#arbetsmiljö

Beloppet sätts in på plusgiro:
66 20 28-0
Skriv namn, e-post och ort på
inbetalningen.

Välkommen!

Var med och påverka!
Var med och skriv en insändare eller debattartikel,
ordna en informationskväll om mobbning.
Var skulle du vilja att vårt informationsblad fanns att
hitta? Arbetsförmedlingen, biblioteket, vårdcentralen
eller ett café?
Hjälp oss sprida att vi finns!
Många röster gör tillsammans skillnad!

Kontakta oss
info@stegforsteg.net

031 - 353 17 51
måndag och torsdag – hela dagar

www.stegforsteg.net

Bli medlem!
Medlemsavgiften är 100 kronor för vuxen,
skolungdom 20 kronor och 19 - 30 år 50
kronor
Plusgiro: 66 20 28 - 0
Bankgiro: 145 - 7340
Skriv din e-postadress och ort!

För en sund psykosocial
arbetsmiljö och för civilkurage i
arbetslivet

