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Sammanfattning  
Titel: Mobbning på jobbet – upp till ytan eller sopas under mattan  

Författare: Ebba Kaldner och Emma Sköldberg 
Program: Human Resource Management 

Institution: Linnéuniversitetet, fakultetsnämnden för ekonomi, Ekonomihögskolan 

Kurs: Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat)  

Handledare: Olle Duhlin 

Examinator: Hans Wessblad  

 

Bakgrund och problem: Mobbning på arbetsplatser är ett problem som ständigt ökar 

och det finns diverse tänkbara faktorer till att det uppstår. Konsekvenser av mobbning är 

bland annat depression, långtidssjukdom och i värsta fall självmord. De som har det 

främsta ansvaret för att mobbning förebyggs och hanteras på arbetsplatsen är chefen. 

Trots att lagstadgar och föreskrifter finns upplever en av tio arbetstagare att de utsatts 

för mobbning under ett år. Vi finner det därför intressant att undersöka vilket ansvar 

mellanchefer tar om mobbning förekommer på deras arbetsplats.  

 

Syfte: Genom att utreda vilket ansvar mellanchefer tar när mobbning uppstår på 

arbetsplatsen vill vi få en ökad förståelse för deras syn på problemet samt deras roll i 

organisationen. En mellanchefs roll kan förväntas vara extra utsatt mellan 

underordnades förväntningar och överordnades krav. Vidare är vår förhoppning att 

kunna bidra med kunskap i ämnet som resulterar i bättre förutsättningar och ökad 

förståelse och medvetenhet för organisationer att hantera dessa svåra frågor.  

 

Metod: Kvalitativ studie med induktiv ansats. Vår empiriska data är skapad genom 

ostrukturerade intervjuer med mellanchefer från olika organisationer och sektorer. Den 

teoretiska referensramen består av kommunikation, arbetsbelastning, kunskap och 

ledares skyldigheter.  

 

Slutsats: Mellanchefer tar olika ansvar beroende på vad man är för person och hur 

denne upplever sin roll som mellanchef. Samtliga mellanchefer i vår studie upplever att 

de har det yttersta ansvaret för att mobbning hanteras men vi kan tydligt urskilja att 

majoriteten av mellanchefen skjuter över ansvaret på annan part.  
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1 Inledning 
I inledningskapitlet redogörs för den drastiska ökningen av mobbning på arbetsplatser. 

Vidare redogörs för en rad eventuella anledningar till att mobbning uppstår samt 

konsekvenser av det. Ett verkligt fall beskrivs samt dess förödande konsekvenser, det för 

att belysa vikten av ämnets allvar. Vi beskriver bland annat mellanchefers komplexa 

roll i vår problemställning, vilken sedan mynnar ut i vår frågeställning samt syftet med 

uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Arbetsmiljöverket (2017) är kränkande särbehandling handlingar som upplevs 

som kränkande för personen som blir utsatt. Mobbning räknas till kränkande 

särbehandling och är enligt Arbetsmiljöverket (2017) upprepade negativa handlingar 

som över en längre period riktas mot en viss person. En följd av mobbningen kan bli att 

den utsatta personen hamnar utanför den sociala gruppen. För att mobbning inte ska 

uppkomma på arbetsplatsen finns det en del risker att beakta. Riskerna kan vara bland 

annat otydliga direktiv från ledningen, konflikter på arbetsplatsen och obalans i 

organisationen. För att se riskerna har chefen ett stort ansvar, till exempel att vara 

uppmärksam på bland annat hög sjukfrånvaro, minskad produktivitet och effektivitet 

bland sina anställda (Arbetsmiljöverket 2017).  

 

Så mycket som cirka tio procent av tillfrågade anställda i Sverige uppger att de någon 

gång under ett år blivit mobbade på sin arbetsplats (Arbetsmiljöforum 2017). 

Arbetsgivare kan ta hjälp av SCB:s frågeformulär (SCB u.å.) för att ta reda på hur den 

psykosociala arbetsmiljön ser ut på just deras arbetsplats. Organisationen i sig samt dess 

normer och värderingar har en viss effekt på huruvida mobbning uppkommer på 

arbetsplatsen. För att förebygga mobbning är arbetsmiljöarbete för chefen en faktor att 

se över (Zeidler 2017), även rutiner och policys är fördelaktiga för att förhindra och 

motverka mobbning. Samhället i stort har också en påverkan då system och 

förutsättningar påverkar organisationerna som i sin tur påverkar individerna. Mobbning 

ska inte vara accepterad i någon grad och en medvetenhet om att mobbning är allvarligt 

och kan skapa stora problem bör finnas hos samtliga i en organisation. Därmed behöver 

en överblick skapas över hur mobbning har påverkan på såväl individnivå som 

organisations- och samhällsnivå (Blomberg 2016).  
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Ökning av mobbning och dess konsekvenser 

Mobbning på våra arbetsplatser är ett fenomen som ökar och det är svårt att peka på en 

specifik orsak till att det uppstår (Sjöö 2017). I en artikel av psykologen och 

organisationskonsulten Stefan Blomberg (2012) menar han att ökningen kan ha att göra 

med svåra ekonomiska tider, vilket leder till en tuffare arbetsmarknad. Han menar att 

tempot ökat och många organisationer går igenom diverse förändringar. Han uttrycker 

att ökad mobbning på arbetsplatsen leder till att allvarliga problem uppstår. Wiklund 

(2016) menar att från år 2010 till år 2014 fördubblades antalet anmälningar kopplade till 

arbetsrelaterad ohälsa i Sverige och det har sedan dess ökat. Grunden till anmälningarna 

var kränkningar och mobbning som förekommit på olika arbetsplatser (Wiklund 2016). 

 

Genom forskning kan det konstateras att mobbning leder till stress, depression och 

ångest, vidare kan det bidra till att den utsatta får andra allvarliga hälsoproblem (Eldh 

2016). Sjöö (2017) menar att vissa långtidssjukdomar som grundas i mobbning på 

arbetsplatsen leder till att medarbetarna aldrig kommer tillbaka till jobbet. Vidare 

refererar hon till Stefan Blomberg som uttrycker att det finns många allvarliga 

hälsoproblem som följer av mobbning och kränkningar (Sjöö 2017). Butterworth, Leach 

och Kiely (2016) redogör också för alternativa förklaringar till sambanden mellan 

mobbning och psykisk ohälsa. En förklaring är att personer med psykisk ohälsa eller 

med en allmänt negativ inställning har större sannolikhet att bli offer för mobbning. De 

beskriver också att en annan anledning kan vara skadliga faktorer i arbetet, till exempel 

stressig arbetsmiljö. I allra värsta fall kan mobbning leda till självmord (Butterworth, 

Leach och Kiely 2016). Mellan 100 och 300 självmord per år i Sverige är relaterade till 

mobbning i arbetslivet (SOU 1999:69). För att kunna följa utvecklingen av arbetsmiljön 

på de svenska arbetsplatserna gör SCB vartannat år undersökningar i ämnet (SCB u.å.).  

 

Krokomfallet  

Hösten 2009 börjar en medarbetare uppleva psykisk ohälsa på sin arbetsplats. Han 

upplever svårigheter i att samarbeta med sin chef och önskar därmed att åtgärder vidtas, 

till exempel omplacering. Efter påtryckningar från övriga medarbetare startas en 

mobbningsutredning, vilken inte visar något resultat på mobbning. Därefter blir 

medarbetaren varslad om uppsägning och kort därefter tar han sitt liv. Enligt Tingsrätten 

vållade de deltagande cheferna medarbetarens död då de anat att händelsen skulle ske. 

Enligt hovrätten har cheferna inte tagit sitt ansvar och de borde ha försökt anpassa och 
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omplacera medarbetaren. Mobbningsutredningen som startade är svårbedömd då 

föreskrifter inte fanns för hur en sådan utredning skulle gå till. En nämndeman menade 

dock att beslutet var felaktigt och att cheferna borde fällts för grovt arbetsmiljöbrott 

(Norrby 2015). Mobbning på arbetsplatsen är en arbetsmiljöfråga och något som chefer 

måste arbeta kontinuerligt med för att förebygga och motverka (Wiklund 2016). Det blir 

ovan tydligt hur illa det kan gå om en anställd känner sig mobbad och utsatt på en 

arbetsplats och då cheferna inte tar sitt ansvar. Vi upplever därav att chefens ansvar vid 

psykisk ohälsa hos sina medarbetare är av stor vikt att undersöka för att se om de 

faktiskt tar det ansvar de borde. 
 

Vårt val av ämne 
Efter att vi sett psykologen Stefan Blombergs och tv-profilen Morgan Allings tv-

program om mobbning på arbetsplatser i Sverige ökade vårt intresse för ämnet. Deras 

vilja och engagemang att öka medvetenheten om mobbning på arbetsplatser samt 

bakomliggande faktorer till dess uppkomst skapar en vilja att vara med och bidra till 

fortsatt utredning. Det faktum att mobbning ökar och att bristande ansvarstagande kan 

leda till förödande konsekvenser gör ämnet ytterst relevant. Vi kommer därmed inte gå 

djupare in på begreppet psykisk ohälsa i vår studie utan lägga vikt vid bakomliggande 

faktorer till att hantering av mobbning inte utövas i den mån det borde. 

 

1.2 Problemställning 

I Eldhs artikel från 2016 uttrycker Stefan Blomberg att brister i hantering av mobbning 

ofta grundas i att medarbetare inte vet vart de ska vända sig om problemet uppstår. Han 

menar att ytterligare lagstiftning krävs, speciellt vid svåra mobbningsfall då vissa chefer 

inte tar sitt ansvar. Vidare menar Blomberg att arbetsgivaren alltid har det yttersta 

ansvaret för om mobbning skulle förekomma och då ska agera direkt (Eldh 2016). 

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren det största och främsta ansvaret för 

arbetsmiljön på en arbetsplats, arbetsgivaren har ansvaret för att kränkande 

särbehandling förebyggs och att den som drabbas får hjälp (Arbetsmiljöverket 2017). 

Vidare är det chefens skyldighet och ansvar att enligt 2§ i AML vidta de åtgärder som 

krävs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall 

(Arbetsmiljöverket 2016). Tydliga rutiner ska finnas och som ansvarig ska chefen även 

bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga kränkande särbehandling 

(Arbetsmiljöverket 2017). Trots att det finns tydliga direktiv och lagstiftning för hur 
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mobbning kan förebyggas och hanteras upplever ändå var tionde arbetstagare att de 

någon gång blivit utsatta för mobbning på arbetsplatsen under ett år (Zeidler 2017). 

 

Enligt Uhlin (2012) upplever de flesta chefer stor stress i sitt arbete, han menar att 50 

procent upplever att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Vidare menar han att var 

tredje chef sällan eller aldrig får feedback från sin egen chef. För att ett framgångsrikt 

arbete ska kunna drivas i en organisation krävs det att chefer har en god kommunikation 

både med sina anställda och sina egna chefer. Kommunikation är ytterst primärt för en 

organisation, utan god kommunikation skapas allvarliga efterföljder. Rollen som 

mellanchef är svår att anta, speciellt under hög arbetsbelastning och förändring. 

Lösningen är inte att mellancheferna försvinner för att spara resurser då det är 

mellancheferna som ser och har en inblick i själva arbetet och organisationen, de har 

dessutom som uppgift att coacha personalen (Uhlin 2012). Enligt Ekstam (2004) kan ett 

osäkert ledarskap leda till osäkerhet och frustration på en arbetsplats, risk för 

trakasserier och konflikter ökar då. Han menar att en chefs uppgift och ansvar innefattar 

att skydda sina anställda från att utsättas för trakasserier och exkluderande, men att det 

dessvärre visat sig att cheferna i sådana situationer varit både osäkra och passiva. 

 

Både kvaliteten och produktiviteten på ett företag påverkas negativt av att mobbning 

förekommer. Varför mobbning på arbetsplatser ökar handlar i många fall om balansen i 

maktstrukturen och hur organisationen är uppbyggd (Wiklund 2016). Genom 

ovanstående iakttagelser kan vi se att mobbning ständigt ökar och att de många gånger 

handlar om brist i chefernas ansvarstagande. Vidare observerar vi att främst 

mellanchefer kan uppleva sin roll som stressad och svår att anta. Våra observationer 

leder därmed fram till vår frågeställning och vårt syfte nedan. 

 

1.3 Frågeställning 

• Vilket ansvar tar mellanchefer vid mobbning på arbetsplatsen? 

 

1.4 Syfte 

Genom att utreda vilket ansvar mellanchefer tar när mobbning uppstår på arbetsplatsen 

vill vi få en ökad förståelse för deras syn på problemet samt deras roll i organisationen. 

En mellanchefs roll kan förväntas vara extra utsatt mellan underordnades förväntningar 
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och överordnades krav. Vidare är vår förhoppning att kunna bidra med kunskap i ämnet 

som resulterar i bättre förutsättningar och ökad förståelse och medvetenhet för 

organisationer att hantera dessa svåra frågor.  
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2 Metod 
I metoden beskrivs hur vår studie tagits fram utifrån ett induktivt tillvägagångssätt. 

Vidare beskrivs hur vi genom ostrukturerade intervjuer tolkat informanternas 

beskrivning om sin syn på ansvar vid mobbning samt ställt oss kritiska till vissa 

aspekter i dessa förklaringar då ämnet är känsligt och informanterna har en koppling 

till oss forskare. 
 

2.1 Forskningsproblemets karaktär  

Enligt Alvehus (2013) är forskningsproblemets karaktär avgörande för vilka metodval 

som görs i en forskning, i redogörelsen av metod visas att studiens problemlösning är 

tillförlitlig. Vårt ämne kan vara känsligt och ibland svårt att angripa, vilket kan påverka 

studiens subjektivitet och komplexitet. Enligt Ahrne och Svensson (2015) kräver en hög 

grad av subjektivitet och komplexitet en djupgående tolkning. Enligt Merriam (1994) 

har forskaren ett stort ansvar för trovärdigheten vid en kvalitativ studie, forskaren är det 

främsta instrumentet till insamlingen av data och analys. Länge har forskare misslyckats 

med att lösa problemet kring hur chefer hanterar mobbning på arbetsplatser, för lite 

fokus har lagts på hur de förhåller sig till problemet (Woodrow & Guest 2017). Vi vill i 

vår studie bidra med kunskap om vilket ansvar och ställningstagande mellanchefer tar 

vid mobbning på arbetsplatsen. 
 

2.2 Induktiv ansats 

Genom att vi kom fram till vår frågeställning ansåg vi att en induktiv ansats var 

fördelaktigt för vår studie. Eftersom vi har valt att undersöka vad mellanchefer tar för 

ansvar vid mobbning på arbetsplatsen har ett induktivt tillvägagångssätt passat studien 

bäst. Ett induktivt angreppssätt vid forskning innebär att teori är resultatet av en 

forskningsansats, den induktiva processen grundas i att generaliserbara slutsatser dras 

med grund i observationer i praktiken. En induktion är därmed när en forskare kommer 

fram till och beskriver konsekvenser av en studies resultat i förhållande till teori. En 

induktiv strategi kopplas ofta till ett kvalitativt synsätt vid sambandet mellan teori och 

data (Bryman & Bell 2013). Yin (2013) beskriver att ett induktivt tillvägagångssätt 

syftar till att låta data leda till begrepp, han menar att ett framgångsrikt induktivt 

förhållningssätt låter praktiska händelser driva på utvecklingen av kategorier utifrån vad 
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som faktiskt hänt i praktiken och inte efter förutfattade meningar. Patel och Davidson 

(2011) menar att vid induktion undersöker forskaren ett forskningsobjekt utan att ha 

studerat någon tidigare teori om ämnet för att vidare formulera en teori utifrån den 

insamlade empirin. De förklarar att forskaren ska upptäcka något som kan formuleras i 

en teori, att forskaren genom det arbetar helt förutsättningslöst. Utifrån empiriska 

observationer kunde vi urskilja vissa områden som vi upplevde relevanta att studera. 

Genom ostrukturerade intervjuer skapades tankar om hur vi såg på problemet för att 

sedan kunna undersöka om de överensstämmer med den befintliga teori som finns kring 

ämnet.  

 

2.3 Motivering till kvalitativ forskningsstrategi  

Beroende på vilken typ av resultat som ska tas fram i en studie används olika 

forskningsstrategier. De två som används främst är kvalitativ och kvantitativ strategi 

(Olsson & Sörensen 2011). Den kvantitativa forskningen baseras på mätning och 

genomförs på ett systematiskt och kontrollerat sätt. Om något inte är mätbart kan det 

inte testas (Hagan 2014). Vi anser därför att en kvantitativ strategi inte är ett alternativ 

för vår studie då vi ser att det är svårt att mäta hur mellanchefer tar sitt ansvar vid 

hantering av mobbning. Vi ser däremot att den kvalitativa forskningsstrategin är mer 

lämplig för vår studie. Den kvalitativa forskningsstrategin lägger mycket vikt vid ord 

och dess betydelse (Bryman & Bell 2013). Kvalitativ forskning grundas i att tydliggöra 

ett fenomens karaktär eller egenskap och man söker framförallt efter ett fenomens 

innebörd eller mening (Widerberg 2002).  
 

I vårt fall är det innebörden av mellanchefers hantering av mobbning som ska 

tydliggöras. Widerberg (2002) beskriver att kvalitativa forskare använder empirisk 

forskning som tillvägagångssätt för att testa sina observationer. Vi ser flertal 

anledningar till varför en kvalitativ forskningsstrategi är ett självklart alternativ för vår 

studie. Dels vill vi får en djupare inblick i hantering av mobbning på arbetsplatser, men 

också en förståelse för hur chefer ser på sitt ansvar i processen. Vi anser att för att få 

den förståelsen samt tillräckliga svar, krävs ett fysiskt möte med informanterna. Vi 

menar att den information vi vill få fram inte hade kunnat nås med hjälp av en 

kvantitativ forskning. 
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2.4 Empiriskt urval 

Yin (2013) förklarar olika typer av datainsamling i kvalitativ forskning, de beskrivs som 

intervjuer, observationer, insamling, granskning samt känslointryck. I vår studie har vi i 

huvudsak samlat in information via intervjuer då vi anser att vi därmed kunnat skapa 

bäst tolkning och resultat. En informant kan benämnas som en datainsamlingsenhet 

(Yin 2013). Vi har valt att intervjua sex personer, alltså sex olika dataenheter. 

Anledningen till att vi stannat vid sex intervjuer är att vi ansåg att det gav tillräckligt 

mycket empiriskt material samt att varje intervju krävde mycket arbete. En intervju 

varade i genomsnitt en timme och det krävdes mycket av oss som intervjuare då vi ville 

fånga upp varenda ord och gest som informanterna gav ifrån sig. Då vi ville att 

informanterna skulle informera oss så utförligt som möjligt strävade vi efter att hålla en 

så öppen dialog som möjligt med dem. Vi hade som mål att spela in samtliga intervjuer 

för att få med allt som sades samt för att kunna tolka informationen lättare. Dock ställer 

vi oss frågande till om vi hade fått mer ärliga svar om vi inte spelat in. Enligt Patel och 

Davidson (2011) svarar ofta informanter mer fritt och obegränsat när de inte blir 

inspelade.  

 

Enligt Yin (2013) är det viktigt att göra rätt val kring vilka personer som medverkar i 

studien samt varför. I kvalitativa studier görs valet ofta medvetet och kallas för 

avsiktligt urval. Syftet med att välja specifika datainsamlingsenheter är att arbeta med 

de som är mest relevanta och givande för studien. När intervjupersoner väljs ut kan det 

till exempel vara bra att intervjua personer som antas ha olika åsikter om ämnet (Yin 

2013). Vi har medvetet valt att intervjua mellanchefer som vi har någon typ av 

anknytning till då vi tror att de har givit oss mer ärlig information. 
 

2.5 Intervjuer 

Intervjuer kan anta olika former och delas in i två huvudkategorier: strukturerade 

intervjuer och kvalitativa intervjuer. En strukturerad intervju följer ett specifikt manus 

och forskaren utgår då från ett frågeformulär (Yin 2013). Vi har valt att avstå från 

strukturerade intervjuer då vill få de deltagande personerna att kunna informera så fritt 

och utförligt som möjligt utan att svara på specifika frågor, vi har därför istället valt att 

göra kvalitativa intervjuer. I kvalitativa intervjuer finns inget strikt manus för hur 

intervjun ska utspelas (Yin 2013). Vidare kan kvalitativa intervjuer brytas ner i 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. I semistrukturerade intervjuer utgår 
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forskaren från en intervjuguide (Bryman & Bell 2013). Ostrukturerade intervjuer, eller 

öppna intervjuer som Yin (2013) benämner det, sker däremot helt utan intervjuguide. 

Intervjuerna genomförs som ett samtal där målet är att informanterna ska få tid och 

utrymme att berätta om sina erfarenheter och sin verklighet i egna ord. Patel och 

Davidson (2011) menar att syftet är att kunna inhämta så mycket information som 

möjligt om ett visst problemområde. I ostrukturerade intervjuer finns därmed utrymme 

för oväntad och utvecklad information (Bryman & Bell 2015). Vi ser att det för oss var 

mest lämpligt med kvalitativa intervjuer och då specifikt ostrukturerade intervjuer. Vi 

ville ha utförlig och eftertänkt information av de som intervjuades. Vi valde att inleda 

intervjuerna på ett lättsamt sätt för att få bakgrundsinformation samt för att skapa tillit 

och en bekväm situation för informanten. Intervjuerna utgick från de områden som vi på 

förhand observerat. Bryman och Bell (2013) förklarar att genom att följa vissa 

tumregler förenklas intervjuprocessen, till exempel att alltid ha undersökningens 

frågeställning i åtanke. Trots att intervjuerna bestod av informella samtal försökte vi 

ändå ha frågeställningen i tanke för att få fram relevant empiri till forskningen. 
 

2.6 Databearbetning och forskningsetik  

I kvalitativ forskning bearbetas insamlad empirisk data i förhållande till teori eller 

genom att det empiriska materialet tolkas för sig. I kvalitativ forskning är den här delen 

av arbetet otroligt viktigt och något som ej bör försummas (Fejes & Thornberg 2015). 

Problem kring till exempel konfidentialitet och andra etiska frågor kan uppstå vid 

hantering av data som samlats in vid forskning. Frågor om hur data får lagras och 

användas framträder ofta, speciellt om man tilldelats information som skiljer sig från det 

mål man haft från början vid insamlingen. Genom att skapa ett samtycke med de som 

deltagit i studien ska det tydligt framgå hur data ska användas och delas. 

Överenskommelsen bör ske redan vid intervjutillfället (Bryman & Bell 2013). Vi har 

valt att inleda intervjuerna med att förklara syftet med studien, att vår empiriska data 

kommer att vara anonym samt att informanternas medarbetare inte kommer bli 

informerade om studiens existens, det var dessutom helt frivilligt för informanterna att 

bli inspelade. Grundidén är att forskningen ska vara till fördel för både forskare och 

deltagare i studien och att en ömsesidig tillit ska finnas redan i början av en 

forskningsprocess (Bryman & Bell 2013).  
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Vidare handlar forskning alltså mycket om att följa etiska principer. De som deltar i 

studien får inte utsättas för förödmjukelse eller kränkning (Widerberg 2002). Patel och 

Davidson (2011) beskriver fyra etiska huvudkrav inom forskning: informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Vi har följt kraven genom att 

som tidigare nämnt inför varje intervju informera om vad vi studerar samt hur det 

insamlade materialet ska användas. Våra informanter har frivilligt tackat ja till att delta i 

forskningen och har dessutom själva fått välja om det ska bli inspelade. Vi informerade 

deltagarna om att intervjuerna kommer att vara anonyma och att inga personliga 

uppgifter nämns i uppsatsen. Uppgifterna användes endast av oss forskare för att 

underlätta struktur och genomförande. Vidare använde vi de uppgifter som samlats in 

om deltagarna endast för forskningens skull, vilket både vi och deltagarna i studien var 

överens om.  

 

2.7 Kodning av datamaterialet 

Kodning kan beskrivas genom att kategorier för det insamlade materialet utformas. 

Kategorierna har i sin tur egenskaper, vilka blir egenskaper hos utvalda begrepp i det 

insamlade materialet. Genom kodning kopplas data ihop med passande kategori. 

Gällande kvalitativ metod behöver kodningen ske på ett sätt som ska vara analyserat 

innan den påbörjas (Alvesson & Sköldberg 2008). Genom kodning av ostrukturerade 

intervjuer kastas ibland den insamlade informationen om och kommer därför fram olika 

beroende på informant. Vår empiriska data innehåller åsikter, händelser, förklaringar 

och synsätt som den intervjuade personen uttryckt. Varje del av intervjun är därför 

bunden till en viss tid, plats och person. Genom att koda materialet underlättas 

möjligheten att överskåda och röra sig på en högre begreppsnivå i materialet. Genom att 

sortera delarna kan man sedan urskilja likheter och olikheter mellan delarna. Man kan 

därigenom se likartade drag mellan delarna och få tydligare insikter om dem (Yin 

2013).  
 

För att koda vårt empiriska material såg vi att en bra väg för oss var att läsa samt lyssna 

igenom insamlad data ett antal gånger efter genomförd intervju för att få djupare 

förståelse för vad som sagts samt för att se hur materialet skulle kunna sorteras. En av 

informanterna avstod från att bli inspelad och vi upplevde det därför svårare att tolka 

hennes information. Efter att ha sammanfattat empirin valde vi att färgkoda data utefter 

diverse delar och kategorier. Vi utgick från områden vi tidigare observerat och som vi 
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ansåg var lämpliga för vår forskning. Därefter delade vi upp områdena i 18 olika 

kategorier och färger. De 18 kategorierna resulterade i mer specifika kategorier som 

lättare kunnat urskilja vad för information vi mottagit. Därefter analyserade vi samt lade 

ihop de 18 delarna till fyra mer lämpliga och generella kategorier. Vi såg de fyra nya 

kategorierna som huvudkapitel för studien, dessa är kunskap, arbetsbelastning, 

kommunikation och ledares skyldigheter.  
 

Det har tidigare uppstått kritik gällande kodning av kvalitativ data. Kritiken består av att 

en del information som samlats in går förlorad genom att meningar och stycken flyttas 

från sin kontext. Det kan på så vis leda till att den sociala situationen tappas bort samt 

det som informanten faktiskt har sagt (Coffey & Atkinson 1996). Vi ansåg dock att det 

trots kritiken var värdefullt för oss att koda materialet utefter färger och områden för att 

få klarhet i informantens faktiska förklaringar.  

 

2.8 Studiens trovärdighet 

En undersökningsdesign är ett ramverk för insamling och analys av data. Det finns 

främst tre framträdande kriterier av organisatorisk forskning: pålitlighet, replikering och 

validitet. Pålitlighet innebär att man funderar över om resultatet från en studie är 

repeterbar, det vill säga om resultaten blivit samma om man genomfört studien igen vid 

ett annat tillfälle (Bryman & Bell 2015). Vidare kan pålitligheten även kallas reliabilitet, 

man gör alltså en mätning vid ett tillfälle och upprepar sedan mätningen vid ett annan 

tillfälle (Olsson & Sörensen 2011). Vi funderade därmed på om vår studie hade visat 

samma resultat om vi gjort om den vid ett annat tillfälle, kanske hade informanterna 

svarat annorlunda om vi till exempel inte spelat in dem. Vidare menar Bryman och Bell 

(2015) att replikering innebär att studien måste ha reproduktionsförmåga. För att det ska 

vara möjligt att replikera resultat måste forskningen vara möjlig att upprepa. Slutligen 

rör validiteten mätningens förmåga att just mäta det som ska mätas, att man mäter rätt 

sak. Mäts något i faktiska tal och med noggrannhet resulterar det i hög validitet. Ställs 

frågor som resulterar i oklara svar blir validiteten låg (Olsson & Sörensen 2011). Vår 

undersökningsdesign består av ostrukturerade intervjuer för att få fram den kvalitet och 

kvantitet på information som krävdes samt för att kunna tolka svaren. Vi har inte mätt 

något i rena tal vilket vi tror därmed sänker studiens validitet. 
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2.9 Teoretiskt urval 

Vid teoretiskt urval pågår datainsamling och analys samtidigt, forskaren analyserar 

insamlad data vilket i sin tur skapar tankar och idéer och väcker frågor (Thornberg & 

Forslund, Frykedal se Fejes & Thornberg 2015, 46). När kvalitativ data analyseras är 

det viktigt att veta hur man ska förhålla sig till teori (Fejes & Thornberg 2015). Efter att 

vi undersökt viss specifik teoretisk data i ämnet efter de genomförda intervjuerna kunde 

vi undersöka och analysera den data som samlades in från intervjuerna. Det teoretiska 

urvalet har bestått av vetenskapliga artiklar som främst tagits fram från Onesearch samt 

relevant litteratur från Linnéuniversitets bibliotek.  
 

2.10 Källkritik 

Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållande till den data som används i forskning. Vidare 

är det viktigt att inte endast välja data som stödjer det man själv menar utan att också se 

ämnet ur fler perspektiv. Medvetenhet om under vilka förhållanden informationen tagits 

fram och till vilket syfte bör finnas (Patel & Davidson 2011). Det var ett aktivt val av 

oss att i bakgrunden använda empiriskt grundad data då vi haft ett induktivt 

tillvägagångssätt. Vi vill belysa vikten av det faktum att ämnet är väl omdiskuterat och 

problematiskt i praktiken, vi är dock medvetna om att artiklarna som använts riskerar att 

inte vara helt pålitliga.   
 

Vidare var det ett medvetet val att ha någon typ av koppling till de informanter som 

deltagit i studien, vi tror att det ökade tilliten och bekvämligheten under intervjun och 

att vi därmed fått de mest ärliga och utförliga redogörelser från informanterna. Vi är 

dock medvetna om att det även kan vara riskabelt att ha koppling till informanterna då 

de kan känna sig utsatta i sin situation.  
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3 Kunskap 
I följande kapitel redovisas hur informanterna har olika inställning och kunskap i 

arbetsmiljö samt hantering av mobbning. Vidare tydliggörs huruvida de ser att en 

ledarskapsutbildning är nödvändig för mellanchefer samt om de anser att de är i behov 

av ytterligare kunskap i ämnet. Kapitlet avslutas med en delslutsats som tagits fram 

efter reflektion av data. 

  

3.1 Informanternas kunskap vid mobbning på arbetsplatsen  

Informant B och D anser att de har kunskap i hur hantering av mobbning ska behandlas, 

de vet vilka föreskrifter och policys som finns om arbetsmiljö i sina organisationer samt 

vart de återfinns. En av informanterna förklarar att de på hennes arbetsplats jobbar 

mycket med systematiskt arbetsmiljöarbete. Hon menar också att hon har goda 

kunskaper i ämnet tack vare sin utbildning som hon nyligen fått, något hon tror leder till 

ökad tillit hos sina medarbetare. Lee, Gillespie, Mann och Wearing (2010) styrker 

resonemanget och menar att när en ledare visar att de har kunskap samt delar kunskap 

till en grupp skapas tillit mellan parterna, vilket bidrar till en ökad effektivitet och 

kompetens i gruppen. Vidare beskriver de att öppenhet och laganda skapas och att 

gruppmedlemmarna därmed blir mer benägna att dela kunskapen sinsemellan. Vi tolkar 

därmed att de informanter som har god kunskap i ämnet samt dessutom visar det för sin 

arbetsgrupp ökar tilliten och öppenheten i gruppen. Vi tror därmed att mobbning då 

lättare lyfts upp i grupper med sådana ledare. Vi ser också att färsk kunskap är något 

som är viktigt och gör att ämnet belyses ännu mer. 

 

Vissa av informanterna uttrycker istället att det är de anställdas eget ansvar att ha 

kunskap och veta vad som står i företagets policy om bland annat arbetsmiljö och 

mobbning. Enligt Pater och Remmo (2012) är eget ansvar något som diskuteras bland 

många chefer men att lite energi och fokus faktiskt läggs på att det sker. De flesta chefer 

vill att deras medarbetare ska ta eget ansvar på arbetsplatsen men många medarbetare 

vet dessvärre inte på vilket sätt de ska göra det. Gapet mellan chefers och medarbetares 

syn på eget ansvar är stort och det handlar mycket om hur chefen agerar, först när en 

chef visar att de själva tar ansvar kan skillnader göras i organisationen. I en 

företagskultur där medarbetarna tar ansvar för sig själva samt för varandra skapas ett 

mer trivsamt arbetsklimat, effektiviteten ökar, man tror på sin förmåga och samarbetet 
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blir bättre. Vad chefen bör visa upp är därför att alla har ett ansvar. Det ska inte framstå 

som att chefen ger ifrån sig ansvar till medarbetarna, chefen måste visa att han 

fortfarande är högst ansvarig (Pater & Remmo 2012). Vi ser därmed att de informanter 

som anser att medarbetarna har ett stort eget ansvar i att ha kunskap i ämnet också 

tydligt måste visa det för sina anställda samt vara tydlig med vart informationen finns. 

Vi ser också att chefen måste visa att de själva har kunskap i ämnet så att det inte 

framstår som att ledaren frånsäger sig sitt ansvar. Vi kan dock tolka att det finns risk att 

vissa av informanterna faktiskt lägger över mycket av ansvaret om att ha kunskap till 

medarbetarna. Vidare menar Grönlund och Stenbock-Hult (2014) att ledare inte bör ge 

över ansvar till medarbetaren som de i sin tur inte kan påverka. Vi ser därmed att 

medarbetarna har svårt att påverka och veta hur mycket kunskap de faktiskt bör ha om 

cheferna inte är tydliga med det. Samtliga informanter betonar att de gärna tar hjälp av 

HR-avdelningen för ytterligare kunskap i ämnet. Vi upplever att många av dem tycker 

att det är svårt att hålla reda på allt inom ämnet och att HR därmed är ett bra alternativ 

för tips och råd. En av informanterna uttrycker specifikt att han vänder sig till HR-

avdelningen så mycket som möjligt då det är en stor tillgång i verksamheten. Vi kan se 

att framförallt de informanter som suttit som chef inom organisationerna i många år är 

de som främst lägger över ansvar om att ha kunskap på annan part.  

 

Kunskapens mångtydighet 

Vidare ser vi en koppling mellan informanternas varierande kunskap om mobbningens 

innebörd med hur Alvehus och Kärreman (2012) förklarar begreppet kunskap. De 

menar att kunskap beroende på verksamhet har olika betydelse och är olika viktig 

beroende på sammanhang. Vidare menar de att kunskap i många avseenden kan ses som 

svårt att hantera och ha kontroll över, att kunskapsarbete i viss mån kan vara svårt att 

hantera då mångtydighet i många fall påverkar. Mångtydighet innebär i detta fall olika 

tolkningar av kunskapen. Olika syn på vad som är korrekt information kan därmed 

förekomma (Maister 1993 se Alvehus & Kärreman 2012, s. 486). Kunskap definieras 

ofta som att förstå och fånga kärnan i fakta. Organisationer med mål om att inneha och 

ta till sig kunskap utgår bland annat från att skapa, lära ut samt dela kunskap mellan 

parter. Kunskap handlar om förmågan att använda information på ett effektivt sätt 

(Andreea 2010). Att informanterna i sina organisationer bör fokusera mer på att sprida 

kunskap om psykosocial arbetsmiljö och mobbningens risker ser vi som viktigt för att 

inte mångtydighet i ämnet ska förekomma. Vi tror att det finns risk att informanterna 
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har olika tolkning för vilken kunskap de egentligen bör ha samt vad kunskapen 

egentligen innebär. Vidare tror vi att det påverkar hur medvetna de är om sitt ansvar 

gällande hantering av mobbning. 

  

Att definiera begreppet mobbning kan i många situationer vara svårt. Utstötning och 

utfrysning är två metoder som främst används för att utsätta någon för mobbning. Som 

utomstående kan det vara svårt att uppfatta mobbning om man inte är involverad 

(Scheéle 1993). Samtliga informanter uttrycker olika uppfattning om begreppet 

mobbning och dess konsekvenser samt hur det kan utspela sig på en arbetsplats. Tydliga 

samband kan dras till Cicerali och Ciceralis (2016) artikel som redovisar hur de 

deltagande cheferna i deras studie svarade på frågan om vad de anser att mobbning är. 

Cheferna gav oklara svar och exempel såsom konflikt, incident och sexuella 

trakasserier. Osäkerheten gällande vad mobbning är grundar sig studien i en 

organisatorisk okunnighet och likgiltighet (Cicerali & Cicerali 2016). Det blir här 

tydligt att även våra informanters olika svar på frågan grundar sig i att vissa inte har den 

kunskap de bör ha, vi menar att om en del av mellancheferna är osäkra på vad 

mobbning innebär har de också svårt att uppmärksamma och hantera mobbningsfall. 

Många av informanterna uttrycker att begreppet är komplext och svårbedömt, att 

mobbning är ett ämne med många innebörder.  
 

3.2 Vikten av utbildning och rutiner vid hantering av mobbning  

Flera av informanterna uttrycker att det i deras organisationer finns brister i kunskapen 

om hur mobbning hanteras då många inte har någon utbildning i ämnet. Vidare tror de 

att arbetsmiljön kan förbättras i organisationen genom att prioritera kunskap om ämnet 

ännu mer. För att exemplifiera kunskapsbristen som informanterna upplever uttrycker 

sig informant E följande: 
 

“Jag har inte någon utbildning alls i ledarskap och tror att situationen hade sett 

annorlunda ut på företaget om utbildning i ledarskap och hantering av mobbning hade 

erbjudits och prioriterats”  

 

Cicerali och Cicerali (2016) beskriver i sin artikel att flertalet organisationer saknar 

skriftliga policies för hur hantering av mobbning ska gå till samt att mobbning på 

arbetsplatsen är oacceptabelt. De menar att chefer till viss del saknar kunskap för hur 
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mobbning ska förebyggas samt hur man ska gå tillväga om mobbning skulle förekomma 

på arbetsplatsen. Det blir för oss tydligt att det inte bara är i vår studie som chefer är 

osäkra på mobbningens innebörd samt vad för kunskap de egentligen bör har i ämnet. 

Vår tolkning av detta stärks ytterligare genom att granska en studie av Koh (2016). 

Även i hans studie framgår det att många ledare har svaga kunskaper om ämnet 

mobbning. Han menar vidare att utbildning i både hantering av mobbning och 

riskhantering är att föredra samt ökad kunskap i kommunikation med sina medarbetare, 

på så vis kan miljön för medarbetarna blir bättre och möjligheterna att utvecklas blir 

större. Resultatet i Kohs (2016) studie stämmer överens med informanternas syn på sin 

egen kunskap om mobbning då det menar att situationen varit annorlunda om mer 

kunskap hade funnits. Om informanterna prioriterat kunskap om hantering av mobbning 

mer menar vi att samtligas arbetsmiljö hade upplevts bättre. Woodrow och Guest (2017) 

menar dessutom att ledarskapet blir väldigt komplext i en organisation där mobbning 

uppstår, speciellt då cheferna inte har den kunskap som ansvaret kräver om mobbning 

förekommer (Woodrow & Guest 2017). Vi ser att när ledare inte känner att de har den 

kunskap de borde gällande hantering av mobbning kan arbetsmiljön därmed bli lidande. 

Vi tror att om mobbning uppstår på arbetsplatsen och ledaren då upplever komplexitet 

och mångtydighet kan inte hantering av mobbning ske, ett naturligt val blir då att 

kontakta HR-avdelningen, vilket många av informanterna upplyser att de gör. 
 

Faktorer som påverkar chefers kunskap 
Många av informanterna uttrycker att det främst är de nya cheferna i deras 

organisationer som får någon slags ledarutbildning. Informant C beskriver ett exempel 

på hur informanterna upplever att utbildning främst riktas mot de nya cheferna i deras 

organisationer:  
 

“Det har de senaste åren blivit mycket bättre introduktionsprogram för nya chefer [...] 

specifikt får man inte den kunskapen som äldre chef utan man går på så kallade 

chefsdagar en gång om året med alla chefer. Det kan vara olika ämnen men det handlar 

oftast om medarbetarfrågor, olika föreläsningar och diskussioner [...] kunskap är mycket 

upp till varje chef men det är sällan man får nej, så man behöver veta vad man vill ha 

för kunskap” 

 

I en studie av Mathisen, Einarsen och Mykletun (2011) beskrivs att det är av värde för 

organisationer att erbjuda ledarskapsutbildningar. De menar att det i förebyggande syfte 
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hjälper cheferna att sänka stressnivåerna på arbetsplatsen. Koh (2016) menar att 

utbildning i både hantering av mobbning och riskhantering är att föredra likväl som 

kunskapen i hur kommunikationen ska gå till med sina medarbetare, han uttrycker att 

chanser till en förbättrad arbetsmiljö ökar för medarbetarna (Koh 2016). De flesta 

informanter betonar vikten av att ledare som har ansvar över medarbetare bör ha 

relevant utbildning i området, antingen på universitetsnivå eller genom utbildning på 

företaget. Flertalet informanter uttrycker att om en chef studerat en ledarskapsutbildning 

underlättas hantering av och förståelsen för mobbning och att rollen som chef 

tydliggörs. Det är lätt att urskilja att de mellanchefer som suttit på sin position under en 

längre period upplever att de har mindre kunskap än de nyare mellancheferna. 

Nedanstående citat av informant D påvisar flertalet informanters syn på vikten av 

utbildning som chef: 
 

“Jag skulle vilja säga att jag aldrig skulle velat bli chef om jag inte haft utbildning [...] 

ålder är en viktig faktor, ju äldre man blir desto mer har du upplevt men i en utbildning 

läser vi ju om organisationsteorier och om sådana här saker men framförallt hur olika vi 

är som personer. Det är jättespännande” 

 

Flertalet informanter uttrycker vikten av att ha just den kunskap som krävs för hantering 

av mobbning om det skulle förekomma. Informanterna menar att en 

ledarskapsutbildning är grundläggande för kunskapen som krävs för att kunna hantera 

mobbning. Vi ställer oss  frågande till varför de informanter som upplever kunskapsbrist 

inte lyfter frågan och tar till sig den information som finns i ämnet, prioriterar de sina 

arbetsuppgifter framför kunskapen eller ser de helt enkelt inte att det är deras ansvar? 

Vidare ser vi att om informanterna haft mer kunskap och kontinuerlig utbildning i 

ämnet hade det kunnat leda till förbättrad arbetsmiljö. I arbetsmiljöverkets föreskrifter 

om arbetsmiljö på arbetsplatsen finns krav på att chefer ska ha kunskaper i att förebygga 

och hantera arbetsbelastning som inte är hälsosam för de anställda (AFS 2015:4), vilket 

är något vi ser att de flesta av våra informanter inte fullföljer. Det finns även krav på att 

man ska ha kunskap i att veta vad man ska göra för att förebygga kränkande 

särbehandling på arbetsplatsen samt hur man ska hantera det om det uppstår (AFS 

2015:4). Företagen ska även enligt arbetsmiljöverket sätta upp mål för hur man kan 

förbättra arbetsmiljön på just sin arbetsplats, vilket ska överensstämma med den 

arbetsmiljöpolicy som finns på företaget. Ledare uppmanas också att ta hjälp av 

företagshälsovården för att få den kunskap som krävs i ämnet (AFS 2015:4). Eftersom 
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flera informanter anser att man aldrig kan få tillräcklig kunskap ser vi att de bör ta del 

av den hjälp som finns för ökad kunskap. Många mellanchefer lever inte upp till de krav 

som finns om att man ska ha kunskap om hur kränkande särbehandling förebyggs, 

vi  ser att dessa mellanchefer hade gynnats av att  kontakta till exempel 

företagshälsovården.  
 

3.3 Delslutsats 

Efter att vi analyserat insamlad empiriska data om kunskap kan vi se att en del 

informanter lägger över ansvar och kunskap om hantering av arbetsmiljö på sina 

anställda, andra är noga med att faktiskt ta sitt ansvar. Vi kan urskilja olika typer av 

ansvarstagande mellanchefer. Vi har valt att sätta benämningar på dem och därefter dela 

in dem i grupper. 

 

Första gruppen är de mellanchefer som faktiskt tar det ansvar som innefattar den 

kunskap som krävs för att hantera den psykosociala arbetsmiljön och mobbning på 

arbetsplatsen. Vi kallar dessa chefer för ansvarstagarna. Vi ser att ansvarstagarna har 

goda kunskaper i både hur mobbning hanteras samt vart policys återfinns i deras 

organisationer. De menar att de inte suttit på sin position som mellanchef så länge och 

därmed nyligen blivit utbildade. Vidare ser vi att informanterna finner intresse och nytta 

i att ta till sig kunskap om dessa områden.  
 

Nästa grupp innefattar de mellanchefer som anser att ansvaret inte ligger hos dem. Vi 

benämner gruppen ansvarsförskjutarna, vilket vi ser innefattar de flesta av våra 

informanter. Mellanchefer i denna grupp menar att det är upp till någon annat att ha 

kunskap i ämnet. Vi ser att informanterna i denna grupp uttrycker att de inte fått 

tillräcklig kunskap i ämnet och menar att det hade sett annorlunda ut i deras 

organisationer om de haft det. Vidare kan vi urskilja två andra parter som de anser bör 

ha ansvar för kunskapen, vilka är HR-avdelningen samt medarbetarna själva. 

Informanterna uttrycker att det är omöjligt att ha kunskap i allt inom ämnet vilket 

underlättar benägenheten att förskjuta ansvaret. De informanter som upplever att HR-

avdelningarna har största ansvaret uttrycker att HR-personalen är experter och ska 

utnyttjas så mycket som möjligt. De som lägger ansvaret på medarbetarna uttrycker 

antingen att kunskap är ett gemensamt ansvar som rör hela organisationen eller att det 



  
 

19 

endast är medarbetarnas ansvar att ha kunskap om mobbning för att det på så vi ska 

kunna förhindras. 

 

Vi ser alltså att kunskapansvar bygger på en persons vilja att ta sitt ansvar och inte 

huruvida organisationen är uppbyggd eller hur kunskap erbjuds inom organisationen. Vi 

ser dock att chefernas personlighet och antal år på sin position har en inverkan på 

huruvida de skjuter över sitt ansvar eller inte. Vi kan se att ansvarsförskjutarna 

dessutom har mycket individuella arbetsuppgifter som vi ser kan hämma dem från att 

öka sin kunskap inom ämnet.  
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4 Arbetsbelastning 
Efter att vi behandlat ovanstående kapitel om kunskap ser vi att nästa steg är att 

undersöka mellanchefernas arbetsbelastning då vi har sett att arbetsbelastning skulle 

kunna hämma möjligheten till ytterligare kunskap och därmed möjligheten till 

hantering av mobbning. I nedanstående kapitel redogörs för huruvida informanternas 

arbetsbelastning hindrar dem från att upptäcka mobbning samt hur de ser att de som 

mellanchefer påverkas av hög arbetsbelastning.  
 

4.1 Hur hög arbetsbelastning påverkar uppmärksammandet av 

mobbning 

Flertalet av informanterna är överens om att hög arbetsbelastning och brist på tid 

eventuellt kan hämma dem från att uppmärksamma om en anställd skulle må dåligt eller 

om mobbning skulle råda. De menar även att hög arbetsbelastning hindrar dem från att 

vara närvarande hos sina anställda. Enligt Spagnoli och Balducci (2017) riskerar ökad 

arbetsbelastning att leda till osäkra jobbsituationer samt att mobbning kan uppstå på en 

arbetsplats. Vidare menar de i sin studie att oro bland medarbetarna då lätt kan uppstå. 

Författarna uttrycker att när hög arbetsbelastning råder under oroliga tider på en 

arbetsplats upplever de anställda att det handlar om att överleva, interaktionen mellan 

arbetsbelastning, osäkerhet kring arbete och större risk för mobbning uppstår då. 

Nedanstående citat från informant A är ett exempel på hur informanterna upplever att 

deras höga arbetsbelastning kan påverka medarbetarna och därmed kommunikationen 

dem emellan:    
 

“Medarbetarfokuset är väldigt stort för när medarbetarna mår bra levererar de bra 

service [...] förra året hade jag 25 medarbetarsamtal men i år hann jag jag bara med fem 

av dem, resten fick de vice gruppcheferna ta” 

 

I Grönlund och Stenbock-Hults (2014) artikel framgår vikten av att ledaren tar ansvar 

för att stötta sina medarbetare samtidigt som ledaren inte ska överbelasta sig själv. Om 

en ledare inte ständigt vill utveckla sig själv blir på så vis inte heller medarbetarna 

inspirerade till ständig utveckling. Vidare är det viktigt att inte endast satsa på ett så 

effektivt arbete som möjligt utan att med noggrannhet se sina medarbetare och förstå 

vad som är bäst för dem (Grönlund & Stenbock-Hult 2014). Vi kan här se att en ledare 
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med för hög arbetsbelastning lätt frånsäger sig den del av ansvaret som just är kopplat 

till medarbetarna och därmed skyller på hög arbetsbelastning. Trots att ovanstående 

informant upplever hög arbetsbelastning är det viktigt att han som chef tar ansvar över 

sina medarbetare. Vidare menar informanten att genom att han inte hinner hålla 

alla  medarbetarsamtal själv kan det leda till att han inte alltid får en full bild av hur 

medarbetarna faktiskt mår. Vikten av att ta det ansvaret ser vi är ytterst viktigt då 

cheferna i ett forum som medarbetarsamtal kan uppmärksamma hur medarbetarna 

faktiskt mår och om mobbning bland medarbetarna finns.  
 

Mathisen, Einarsen och Mykletun (2011) menar att en chefs stressnivå och 

arbetsbelastning har större inverkan på uppmärksammande av psykisk ohälsa och 

mobbning på arbetsplatsen än vad chefens personlighet har. De menar att det dock kan 

vara svårt att skilja på vilken av de två faktorerna som faktiskt är bidragande när 

mobbning på arbetsplatsen förekommer. De menar att fokus bör ligga på att reducera 

stressfaktorer och få en förståelse för hur mobbning kan uppstå på grund av stress. 

Informanterna upplever hög arbetsbelastning vilket leder till ett stressat klimat hos dem. 

Som ovan nämnt ser vi nära koppling mellan hög arbetsbelastning hos cheferna och 

uppmärksammande av mobbning. Informanterna ser att de har ett stort ansvar om 

mobbning uppstår men på grund av andra arbetsuppgifter kan det vara svårt att ta det 

ansvaret. Att lämna över medarbetarsamtal till annan part är inget varken informanterna 

eller vi ser som fördelaktigt. Vi ställer oss dock frågande till om det trots allt handlar om 

personlig inställning då informanten i exemplet trots allt har ett val. Han kan åsidosätta 

andra arbetsuppgifter och ta sig tid att hålla medarbetarsamtalen men ansåg trots det att 

han var tvungen att skjuta över ansvaret till annan part. Många av informanterna anser 

att rollen som chef skapar en fördel i att kunna utforma sina arbetsuppgifter utefter eget 

bevåg, något vi ser borde resultera i att cheferna åsidosätter andra uppgifter och 

prioriterar medarbetarna.  
 

Scheéle (1993) menar att chefens roll i organisationen är av stor vikt och att chefens 

bemötande är viktigt för att medarbetarna ska mår bra. Det blir därmed primärt att 

chefen känner sig nöjd med sin arbetssituation och med sitt jobb. Mobbning grundas 

ofta i att man under en längre period haft ett stressat och pressat klimat i organisationen. 

Eftersom att det är chefens uppgift att ge feedback och kommentera de anställdas 

arbetsprestation kan det lätt bli ett tillfälle för missförstånd och diskussion (Scheéle 

1993). Vi kan se att chefens roll och välmående i organisationen är otroligt viktigt för 
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att även medarbetarnas välmående ska vara bra. Vi menar att organisationen då gynnas 

av chefer och medarbetare som faktiskt trivs med det de gör och att mobbning på så vis 

reduceras.  

 

4.2 Att uppmärksamma mobbning som mellanchef 

Främst två av informanterna uttrycker att deras position som mellanchef inte påverkar 

deras möjlighet att uppmärksamma om mobbning skulle förekomma. De menar att 

deras arbetsuppgifter är tydliga. Vidare menar de att hantering av mobbning alltid måste 

prioriteras, hur mycket de än har att göra. Informant D uttrycker sig följande för att 

förtydliga organisationens struktur:  
 

“Det är en väldigt hierarkiskt struktur, egentligen en gammal militärstruktur som vi har 

anammat. Den är väldigt linjär, vad det gäller chefskapet är det tydligt” 

 

Wenglén (2012) menar att alla mellanchefer i de flest fall har något typ av 

personalansvar. Han anser att dessa chefer arbetar inom ramen för en social hierarki av 

över- och underordnade. Vidare förklarar han att många chefer i denna situation 

upplever påfrestning och press då de ska tillfredsställda både undre och övre intressen. 

Han menar att den hierarkiska strukturen påverkar mellanchefers syn på sitt arbete och 

ansvar. McConville (2006) uttrycker liknande resonemang då han menar att det i tydliga 

hierarkiska strukturer är lättare att urskilja chefsled samt vilka uppgifter och strategier 

chefsleden innefattar. Genom att analysera informanternas svar ser vi att tydliga 

hierarkiska strukturer är att föredra för att veta vilka uppgifter man har i en organisation. 

På så vis blir också ansvarsfördelningen lättare att urskilja och det är inte lika lätt att 

lägga över ansvaret på annan part.  Resterande informanter uttrycker istället att de 

upplever svårigheter i att se om en anställd mår dåligt på grund av deras stressade och 

pressade position som mellanchef, de uttrycker att lägre arbetsbelastning i sin roll som 

mellanchef hade underlättat uppmärksammandet av mobbning. Vi kan se att de 

informanter som anser att deras position som mellanchef samt den arbetsbelastning som 

rollen innebär påverkar deras möjlighet att uppmärksamma mobbning. Dessa 

informanter arbetar i organisationer med mindre hierarkisk struktur. Vi ser dessutom att 

de har ansvar över en mindre grupp anställda än ovanstående två informanter som 

antyder att arbetsbelastningen inte påverkar dem. Vidare tolkar vi också att mycket 

handlar om chefens inställning till ansvarstagande. Vi tror att de informanter med 
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ansvar över ett större antal anställda lägger mer vikt och energi på gruppen just för att 

de vet att de är många och att mer fokus på välmåendet därför krävs. Vidare tror vi att 

de mellanchefer med ansvar över färre anställda tar mer för givet att gruppen mår bra 

och att teamwork funkar, att de därmed lägger mindre fokus på gruppen och mer fokus 

på sina egna uppgifter vid stressiga tider. 
 

Mellanchefers strävan efter balans 

Informant E exemplifierar informanternas tankar om att deras roll som mellanchef 

hindrar dem från att upptäcka mobbning:  
 

“Det är mellanchefers ansvar att hitta balansen mellan hög arbetsbelastning och press 

från två håll i organisationen för att därmed kunna uppmärksamma mobbning ” 

 

Marshall och Cooper (1979) beskriver utförligt för mellanchefers situation i sin studie. I 

studien redovisas att majoriteten av de deltagande mellancheferna upplever att deras 

position skapar höga nivåer av press och arbetsrelaterade problem. Författarna uttrycker 

att mellanchefer upplever tidspress, stort ansvar över sina arbetsuppgifter, problem att 

hantera människor, brist på autonomi samt oro över sina karriärmöjligheter. Vi förstår 

därmed att de informanter som upplever hög arbetsbelastning i sin mellanchefsroll kan 

uppleva svårigheter i att balansera sitt ansvar mellan sina arbetsuppgifter och fokus på 

personalen. I McConvilles (2006) artikel menar han att mellanchefer ofta vill vara 

involverade i sina medarbetare men att det framförallt är tiden som hindrar dem. Han 

förklarar att mellanchefer alltid haft ett varierande ansvar gällande hantering av sin 

personal på arbetsplatsen. Han menar vidare att mellanchefer kan vara svåra att urskilja, 

de hierarkiska nivåerna är ofta otydliga. Vidare förklarar Schott (1990) att ledare med 

personalansvar kan stöta på diverse svårigheter och stress i sin roll. Han förklarar att 

ledare med sådant ansvar lätt upplever en legitim oro över sina medarbetare och dess 

välmående om psykisk ohälsa skulle uppstå på arbetsplatsen. Vidare menar han att 

svårigheter även kan dyka upp kring hur man på ett effektivt sätt implementerar 

bestämmelser för hur man bäst går tillväga om psykisk ohälsa råder bland sina 

medarbetare. Efter att vi granskat ovanstående teori kan en djupare förståelse skapas i 

att det är mycket upp till var och en av cheferna att hitta en balans mellan 

arbetsbelastning och personalansvar. När chefens position i organisationen blir oklar 

skapas lätt obalans och vi ser att cheferna därmed har svårare att hitta balansen. 
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Enligt Schnoor, Heyde och Ghanem (2015) sitter mellanchefer på en position som kan 

liknas vid en smörgås. De menar att mellanchefer agerar länk mellan toppchefer och den 

operativa kärnan, de agerar både chef och medarbetare samtidigt, vilket kan skapa 

utmaningar. Mellanchefer ska ta vara på både toppchefers, medarbetares samt sitt eget 

intresse vilket kan leda till en ökad arbetsbelastning och på så vis skapa konflikter. 

Framförallt uppstår press hos mellanchefer i att agera om problem uppstår mellan olika 

parter och rollen blir då alltmer komplex. Till följd av mellanchefers utsatta situation är 

ytterligare kvalifikationer och kunskap inom personal och organisation fördelaktiga 

(Schnoor, Heyde & Ghanem 2015). Som tidigare nämnt besitter mellanchefer en 

svårhanterlig position, vi ser det speciellt svårt då vissa informanter upplever att 

direktiven om vad exakt rollen innefattar är bristfällig.  
 

4.3 Delslutsats 

Efter att vi studerat empirisk data om arbetsbelastning kan vi se att mellanchefer måste 

vara uppmärksamma och sträva efter ett ledarskap där man trots hög arbetsbelastning 

har möjlighet till egen utveckling vilket resulterar i att medarbetarna känner sig trygga 

och motiverade. Vi ser att många informanter upplever en svår balansgång mellan 

arbetsuppgifter och personalfokus när arbetsbelastningen är för hög. Genom att hantera 

balansen tror vi att resultaten kan leda till en bättre fysisk och psykisk arbetsmiljö. 

Vidare kan vi identifiera ansvarstagarna och ansvarsförskjutarna även här. 
 

Ansvarstagarna utmärker sig i detta kapitel genom att de inte upplever att deras 

arbetsbelastning påverkar deras ansvar att kunna uppmärksamma och hantera mobbning 

på deras arbetsplatser. Vi ser att dessa informanter anser att de har en god balans mellan 

sitt medarbetarfokus och sina vardagliga arbetsuppgifter, att det handlar om personlig 

inställning. De menar att de har tydliga chefsled, avsatt tid för sin personal samt en 

tydlig ansvarsfördelning inom organisationen. Vi ser därmed att det också handlar om 

organisationens hierarkiska struktur. Ansvarstagarna upplyser oss om att man som chef 

alltid ska ta sitt ansvar om mobbning förekommer även om man har hög 

arbetsbelastning.  

 

Ansvarsförskjutarna kan i kapitlet identifieras då de nämner att deras höga 

arbetsbelastning påverkar deras förmåga att se och hantera mobbning på arbetsplatsen. 

Vi ser att informanterna tenderar att lägga över personalansvar på annan part, såsom 
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kollegor eller rentav ingen alls. De tenderar då att skylla på hög arbetsbelastning. 

Informanterna upplever att deras roll ibland är komplex vilket gör att vissa 

ansvarsområden därmed blir otydliga. De upplever sin roll som pressad och stressad och 

att de har svårt att hitta balans.  Vi märker att ansvarsförskjutarna i detta kapitel 

upplever sitt chefsansvar som otydligt när det handlar om personalansvar och hantering 

av mobbning. Vi ser därmed att de verkar i organisationer med mindre hierarkisk 

struktur. Vidare ser vi att chefer som har ansvar över en mindre grupp riskerar att bli en 

del av gruppen och därmed har svårt att få en objektiv bild av vad som sker. 
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5 Kommunikation 
Efter att ha behandlat ovanstående kapitel om arbetsbelastning ser vi att nästa steg är 

att undersöka mellanchefernas kommunikation med sina anställda. Vi upplever att 

kommunikationen på ett företag tenderar att hindras av hög arbetsbelastning samt är 

grundläggande för att skapa tillit mellan medarbetare och chef. I nedanstående kapitel 

redogörs för informanternas kommunikation med sina anställda samt om de upplever 

att den kan förbättras. Kapitlet avslutas med en delslutsats som tagits fram efter 

reflektion av data.  

 

5.1 Informanternas kommunikation med sina anställda  

Samtliga informanter har regelbundna uppstyrda möten med sina anställda, de har 

dessutom mer eller mindre personlig kontakt dagligen. Den personliga kontakten är 

något som alla informanter värdesätter högt och försöker prioritera på sina arbetsplatser, 

mycket för att de anser att det är via kommunikationen de ser om en anställd mår dåligt 

eller mobbas. Andersson (1993) beskriver att det transformativa ledarskapet utövas för 

att skapar en djupare förståelse för ledarskapet och består bland annat av 

beståndsdelarna kommunikation mellan människor, rådgivning, mänsklig utveckling, 

personalutveckling samt effektiv personalledning. En ledare som använder sig av 

ovanstående delar i sitt ledarskap har möjlighet att skapa ett önskvärt klimat och miljö 

på en arbetsplats, på så vis kan man nå de resultat som eftersträvas (Andersson 1993). 

Vi ser en vilja hos cheferna att anamma det transformativa ledarskapet. Genom 

kommunikation, rådgivning och strävan efter utveckling hos de anställda tror vi att 

mobbning kan reduceras och framförallt lättare uppmärksammas. Vi menar att ett 

transformativt ledarskap leder till mer öppenhet och tillit mellan parterna, vilket enligt 

oss är en förutsättning för att mobbning ska kunna komma upp till ytan. Via 

regelbundna samtal med de anställda menar informanterna att de får god inblick i hur 

medarbetarna mår och huruvida mobbning finns bland deras medarbetare. Vi kan 

däremot genom ovanstående kapitel om arbetsbelastning förstå att informanterna inte 

alltid har möjlighet till de personliga möten med sina anställda som många av dem 

önskar. Vi ser att de cheferna som faktiskt har ansvar över en mindre grupp anställda 

upplever att den dagliga kommunikationen och kontakten med sina anställda kan vara 

svår att få till. Vi ser återigen att de chefer som har ansvar över en mindre grupp 
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anställda lägger mer fokus på sina egna arbetsuppgifter och prioriterar den personliga 

kontakten mindre då de antar att dessa anställda sköter sig själva.  

 

En av informanterna med ansvar över en mindre grupp anställda uttrycker att han skulle 

vilja avsätta ännu mer tid till att röra sig bland sina medarbetare, att han borde prioritera 

den personliga kommunikationen mer. Han menar att han på så vis lättare skulle få en 

uppfattning om medarbetarnas välmående och om psykisk ohälsa skulle råda. Rennstam 

(2012) skiljer mellan mjuka och hårda HR-strategier hos chefer och menar att den 

mjuka strategin bygger på att skapa och prioritera nära relationer. Tack vare att chefen 

är emotionellt engagerad kan nära relationer skapas i organisationen. Det leder i sin tur 

till flexibilitet, lojalitet och kreativitet (Rennstam 2012). Vi tolkar att samtliga 

informanter har som mål att eftersträva en mjuk HR-strategi för att komma närmare sina 

medarbetare och därmed inge ett större förtroende. Vi ser även att många av 

informanterna anser att ett stort ansvar är god kommunikation till sina medarbetare. Vi 

ser dock att en del av informanterna kanske inte fullföljer det ansvaret fullt ut eller att 

det iallafall skulle behöva bli bättre. Trots att samtliga informanter strävar efter mycket 

personlig kontakt med sina anställda uttrycker två av dem att de kommunicerar främst 

genom uppstyrda möten. De båda arbetar utifrån en kommunikationsplan där det tydligt 

beskrivs hur kommunikationen ska gå till. Fortsättningsvis förklarar Rennstam (2012) 

hård HR-strategi som grundas i ett mer distanserat förhållande mellan chef och 

medarbetare, fokus ligger främst på det formella mötena. Vi kan se att främst två av 

informanterna använder den här typen av strategi. De utgår från en tydlig plan för att på 

så vis veta hur kommunikationen ska gå till. Vi kan se att för mycket formell kontakt 

med de anställda kan leda till att den lojalitet och tillit som krävs för att medarbetarna 

ska våga ta upp problem, som till exempel mobbning, inte infinner sig. Vidare ser vi att 

en viss distans då skapas mellan medarbetare och chef.  
 

Vries, Bakker-Pieper och Oostenvelds (2010) förklarar att det karismatiska och 

människoorienterade ledarskapet kännetecknas av ett tydligt kommunikativt beteende 

med ett användande av ett flertal kommunikationsmetoder. Vidare beskrivs ledarskapet 

ha en stark anknytning till en stöttande kommunikationsstil och kan på så vis uppfattas 

som säkert, stödjande och argumenterande. De menar att ledarskapet kännetecknas mer 

av säkerhet och precision vilket baseras på regler, planering och målformulering (Vries, 

Bakker-Pieper & Oostenveld 2010). Vi ser att de två ovan nämnda informanterna främst 
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kan identifieras med det karismatiska ledarskapet då de utgår från en uppstyrd plan och 

formella möten. En av informanterna uttrycker just att hon trots allt upplever att 

bredden av alla kommunikationskanaler fungerar bäst i hennes organisation. Vi 

uppfattar att bredden av kommunikation leder till en god relation med de anställda och 

att personalansvaret då tas. Därmed tror vi att en blandning av både mjuk och hård HR-

strategi kan ge goda förutsättningar för att kunna nå sina medarbetare.  
 

5.2 Kommunikationens betydelse för att uppmärksamma mobbning 

Det är av vikt att ha så pass god kommunikation med sina anställda att varningssignaler 

märks av om en medarbetare skulle uppleva psykisk ohälsa (AFS 2015:4). De flesta av 

informanterna upplever att de har god kommunikation med sina anställda, så pass god 

att de kan uppmärksamma om någon av deras anställda skulle må dåligt. Vi ser dock 

som tidigare nämnt att cheferna med ansvar över fler anställda ligger i framkant 

gällande denna aspekt. Schnoor, Heyde och Ghanem (2015) menar att rollen som 

mellanchef i en organisation handlar mycket om att just kunna kommunicera väl med 

sina anställda. De förklarar att positionen innebär att vara både motiverande och 

kommunicerande gentemot sina anställda. Ruben och Gigliotti (2016) förklarar att 

relationen mellan ett kommunikativt tänkande och ledarskap är ytterst viktig. De menar 

att en misslyckad kommunikation med sina anställda resulterar i ett misslyckat 

ledarskap, de två faktorerna förutsätter varandra. För att cheferna med ansvar över få 

anställda inte ska misslyckas med sitt ledarskap menar vi därför bör prioritera 

kommunikationen mer. Författarna menar också att kommunikationen i en organisation 

bygger på tolkning av olika parter, ledare och följare. En djupare förståelse i 

ledarskapets kommunikationsprocess minskar den komplexitet och de missförstånd i 

kommunikationen som kan uppstå mellan parterna (Ruben & Gigliotti 2016). Samtliga 

informanter uttrycker just vikten av kommunikation och lyhördhet bland sina anställda 

för att kunna uppmärksamma mobbning, att man måste kunna känna av jargongen hos 

medarbetarna. Vidare styrker även Leiter, Laschinger, Day och Oore (2011) vikten av 

en chefs uppmärksammade bland sina anställda. De menar att chefen måste vara insatt i 

vad som händer i arbetsgruppen och på arbetsplatsen. De uttrycker också att det handlar 

om viljan men främst modet att se vad som sker internt bland de anställda. Vi undrar om 

de informanter med ansvar över få anställda upplever att de är mer integrerade i gruppen 

och därmed riskerar att inte vilja se vad som sker i sin arbetsgrupp? Samtliga 

informanter menar att en förutsättning för att kunna se vad som sker internt i gruppen är 
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just förmågan att kunna stå lite utanför gruppen och kunna ingripa om mobbning skulle 

förekomma. Informant F exemplifierar nedan vad även övriga informanter anser är 

ytterst viktigt:   
 

“Jargong är ju väldigt viktigt därför att jargong för en del kan ju vara något helt annat 

för andra. Men där är det ju viktigt att förstå om det är personlighetsangrepp eller är det 

mer generella termer för så kan det ju vara att en grupp uppfattar sig själva som mindre 

värda i sitt yrke” 

 

Samtliga informanter uttrycker att alla människor är olika och har olika referensramar 

för vad som är okej att säga till varandra på en arbetsplats. Det en person tar som ett 

skämt tar någon annan för sanning, informanterna är eniga om att en viktig faktor som 

chef är att kunna identifiera en sådan sak. Lutgen-Sandvik och Tracy (2012) uttrycker 

hur viktigt det är att undersöka just den organisatoriska stämning och kommunikation 

som råder för att förstå och kunna identifiera mobbning på en arbetsplats. De menar att 

kommunikationen kan vara ytterst komplex och kan många gånger ligga till grund för 

att just mobbning uppstår. Uppmärksamhet bör ligga på hur medarbetares röster låter 

för att kunna urskilja om gömda maktstrukturer råder bland de anställda, speciellt om 

det handlar om förtryck (Lutgen-Sandvik & Tracy 2012). Nedanstående citat handlar 

just om det, att som ledare veta vad som är okej att säga och inte och att kunna sätta 

gränser när man anser att det går för långt. Informant D uttrycker följande:  

 

“Att jag som ledare faktiskt pratar om det och visar att det är nolltolerans, vi har ju rätt 

mycket kultur hos oss där vi absolut utbildar och informerar om vad som är okej, vad 

som skulle kunna uppfattas som mobbning är ju till exempel att två stycken pratar ett 

annat språk och du förstår inte ett ljud. Då måste man informera och berätta att det där 

får man inte göra  [...] ordet mobbning är återigen en upplevelse” 

 

Lutgen-Sandvik och Tracy (2012) förklarar vidare att mobbning många gånger 

accepteras genom sociala diskurser som uppkommit genom den organisatoriska 

kulturen som skapats. Vi kan med ovanstående citat som hjälp se att chefer generellt vet 

att kommunikation är en bra utgångspunkt i att tydliggöra och identifiera vad som är 

okej på arbetsplatsen och när det kanske rent av går över till mobbning. Genom att 

cheferna informerar ut vad som accepteras och inte kan vi se att mobbning kan 

förebyggas samt medarbetarnas välmående öka. Vidare tror vi att det resulterar i en 
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ökad medvetenhet och kunskap hos cheferna. Grönlund och Stenbock-Hult (2014) 

förklarar att nyckeln till en god psykisk och fysisk arbetsmiljö är just god 

kommunikation mellan chef och medarbetare på arbetsplatsen. 
 

5.3 Delslutsats 

Efter att vi analyserat det empiriska materialet om kommunikation kan vi dra slutsatsen 

att samtliga informanter strävar efter att utöva ett kommunikativt ledarskap. De 

informanter med ett kommunikativt ledarskap ser vi har en bättre relation med sina 

anställda, vilket i sin tur leder till ett bättre klimat på arbetsplatsen. 

 

I kapitlet kommunikation kan vi se att ansvarstagarna främst är de mellanchefer med 

ansvar över en större grupp och att de har en tydlig kommunikationsplan. Vi ser att de 

lägger mer fokus och energi på personliga kontakt och på vad som sker internt i 

gruppen. De blir på så vis mer uppmärksamma på om mobbning skulle råda då de står 

utanför gruppen. Vidare är ansvarstagarna dem som tydligt visar vad som är okej och 

inte, vilket vi ser krävs då medarbetarna innefattas av många olika personligheter och 

kulturer. Vi ser att ansvarstagarna upplever att bredden av olika kommunikationskanaler 

är fördelaktigt.  

 

Ansvarsförskjutarna är i detta kapitel de mellanchefer med ansvar över en mindre grupp 

anställda. De säger att de har ansvar för god kommunikation med sina anställda men 

visar däremot att den personliga kommunikationen mestadels förväntas komma från 

medarbetarens håll, de skjuter alltså över ansvaret på medarbetaren. Vi ser att lojalitet 

mellan medarbetare och chef är grunden till att man vågar prata med sin chef om 

missförhållanden på arbetsplatsen. Dock ser vi att lojalitet och tillit riskerar att 

försummas när chefen lägger mycket ansvar för den personliga kommunikationen på 

sina anställda. Samtliga informanter påvisar vikten av att kunna känna av stämning i 

den interna gruppen för att kunna känna av om någon skulle må dåligt. Vi ser dock att 

de mellanchefer med ansvar över en mindre grupp riskerar att blir en del av gruppen och 

därmed inte märker av om jargongen leder till att någon skulle ta illa vid sig. 

 

Efter att ha granskat kommunikationens betydelse för huruvida mobbning 

uppmärksammas och hanteras på en arbetsplats kan vi se att kommunikation är en 

mindre men viktig beståndsdel. Vi ser att god kommunikation kan underlätta och lösa 



  
 

31 

problemet och att dålig kommunikation och missförstånd kan leda till att mobbning på 

arbetsplatsen kan uppstå. Ovanstående tre kapitel är något vi ser kan hämma att 

cheferna tar sitt ansvar vid mobbning på arbetsplatser, vi vill i kommande kapitel 

därmed undersöka hur dem själva upplever sina skyldigheter om problemet uppstår.  
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6 Ledarnas skyldigheter 
Efter att vi behandlat ovanstående tre kapitel om kunskap, arbetsbelastning och 

kommunikation redogörs i följande kapitel informanternas syn på sina skyldigheter vid 

mobbning på arbetsplatsen. Vi ser att ovanstående kapitel på ett naturligt sätt mynnar 

ut i nedanstående kapitel om ledarnas skyldigheter. Bristande kunskap, hög 

arbetsbelastning och dålig kommunikation har vi uppfattat som tre riskfaktorer för att 

ledare inte lyckas uppfylla skyldigheterna. Kapitlet avslutas med en delslutsats som 

tagits fram efter reflektion av data.  

 

6.1 Informanternas inställning till sitt personalansvar 

Samtliga informanter utom informant F anser att de har ett stort ansvar över sina 

medarbetare och främst gällande arbetsmiljön. De menar att de har det yttersta ansvaret 

för den psykosociala arbetsmiljön och hanteringen av mobbning. Samtliga informanter 

arbetar ut mot kund och belyser därmed vikten av att deras medarbetare mår bra och kan 

prestera därefter. I följande citat exemplifierar informant A vikten av välmående hos 

medarbetare som jobbar ut mot kund:  
 

“I en sån här organisation är det ju människor som är själva produktionsapparaten. [...] 

Medarbetarna ska leverera timmar fylld av kunskap som de ska få betalt för, och 

fungerar inte maskinerna då får man olja upp den eller reparera den. Maskineriet måste 

funka varje dag för att få intäkter och man är mån om att personalen ska må bra, 

välbefinnande utbildad, kompetent, social osv.”   
 

Vi kan se att den här typen av ledare ser sina medarbetare på ett visst sätt, som någon 

typ av maskin som ska producera och leverera maximal kunskap. Vi tycker att det säger 

en del om chefens bild av sina medarbetarna och att när man likställer medarbetare med 

en maskin kan lätt den emotionella biten försvinna. I värsta fall ser cheferna sina 

medarbetare på det här sättet vilket vi tror kan leda till en uppfattning om att maskinerna 

inte kan bli mobbade. Vi menar därmed att det ansvar gällande arbetsmiljö som de yttrar 

att de har då riskerar att försummas. 
 

I en studie av Pilch och Turska (2015) beskrivs att vilken typ av organisation man 

verkar i samt hur dess arbetsklimat och jobbsituation ser ut har en stor inverkan på 

huruvida mobbning uppstår eller inte på arbetsplatsen. De menar att beroende på typ av 
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organisation påverkas chefers etiska beteende gentemot sina anställda och relationen 

sinsemellan. Vidare menar de att organisationens utrymme för flexibilitet är en 

avgörande faktor för förekomsten av mobbning, finns ett begränsat utrymme för 

flexibilitet ökar risken för att mobbning uppstår. Vid låg grad av flexibilitet hämmas 

också utrymme för teamwork och en trivsam atmosfär, vilka är viktiga faktorer för att 

mobbning hindras från att uppstå. Studien uppmanar chefer till ett kommunikativt 

beteende och en god attityd till sina anställda i organisationer där risk finns att de 

anställda upplever brist på flexibilitet och teamwork (Pilch & Turska 2015).  

 

Samtliga informanter uttrycker som tidigare nämnt att deras anställda jobbar ut mot 

kund och belyser därmed vikten av de anställdas välmående. Vi tror dock att det finns 

risk att medarbetarna upplever press och stress från sina chefer då de dagligen måste 

prestera och vara organisationens ansikte utåt. Vi menar därmed att känslan av 

begränsad flexibilitet och ett mindre trivsamt klimat riskerar att uppstå. Ovanstående 

citat av informanten A skapar en tanke hos oss om att det etiska beteendet mot de 

anställda inte är hundraprocentigt. Då ett sådant beteende i en organisation enligt 

ovanstående studie riskerar att leda just till mobbning menar vi att ledaren behöver se 

över sin syn på sina anställda och sträva efter godare attityd. Vi menar att det är ett stort 

ansvar för chefen då samtliga menar att strävan efter en god arbetsmiljö är primär. Vi 

tolkar därmed att den typen av organisation som samtliga informanter arbetar inom och 

som jobbar ut mot kund löper större risk för att mobbning uppstår. Det är då lätt att se 

medarbetarna som produktionsapparater och mindre fokus hamnar då på deras 

välmående.  
 

Till skillnad från resterande informanter uttrycker informant E att att hon inte har 

särskilt omfattande personalansvar utan endast ansvar över medarbetarnas utveckling 

och utbildning. Hon uttrycker dock att det är hon som ska ge medarbetarna de 

förutsättningar som behövs för att klara av sitt arbete, både fysiskt och psykiskt. 

Informant E menar att hantering av mobbning är ett gemensamt ansvar på kontoret, att 

det inte endast är en persons ansvar att upptäcka det. Vi kan se att den här typen av 

ledare frånsäger sig ansvaret att uppmärksamma om en anställd mår dåligt vilket kan 

leda till att ingen på arbetsplatsen har koll på vem som ska ta ansvaret. Vi ser att den här 

typen av chef därmed också har svårare att uppmärksamma om någon skulle må dåligt 

då ansvaret förskjuts till annan part och i det här fallet medarbetarna. Enligt Wenglén 
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(2012) finns olika uppfattningar om hur chefers ansvar ser ut och vad deras uppgifter är, 

ofta beskrivs de som planering, organisering, delegering, koordinering och kontroll. 

Chefer antar olika roller beroende på de förutbestämda arbetsuppgifterna. Beroende på 

chef tolkas rollerna på olika sätt samt hur rollen ska utföras. Många chefer upplever att 

mycket tid läggs på hantering av oförutsett administrativt och operativt strul. Chefer 

måste därför vara beredda på att med jämna mellanrum snabbt kunna ändra 

sinnesstämning för att hantera sådana situationer (Wenglén 2012). Vi kan se att 

informant E har svårt att veta exakt vad som är hennes ansvar när det kommer till att 

uppmärksamma om en anställd mår dåligt. På grund av den osäkerheten ser vi att 

ansvarsförskjutning blir ett enkelt alternativ. Informanten uttrycker att det främsta 

personalansvaret hon har handlar om att förmedla utbildning och kunskap till sina 

anställda vilket vi anser skapar en känsla av att medarbetarna ses som maskiner även i 

det här fallet. Det psykiska välmåendet hamnar då inte i fokus.  
 

6.2 Informanternas inställning till uppmärksammande av mobbning 

Samtliga informanter anser att de har som skyldighet att uppmärksamma och hantera 

mobbning om det skulle uppstå. De menar att ett närvarande ledarskap då är en primär 

förutsättning. Det är även något som Grönlund och Stenbock-Hult (2014) håller med om 

då de menar att chefer genom närvaro ska ta ansvar för problemen och inte lägga över 

ansvar på medarbetarna. De menar att bristande interaktion med de anställda eller att 

gömma sig bakom en titel inte gynnar ett hälsosamt ledarskap. Chefer har som 

skyldighet att se till att atmosfären är god, vilket är nyckeln till en hälsosam och 

välmående personal. Genom att interagera med sina anställda, skapa utrymme för 

flexibilitet samt vara benägen att se de anställdas behov skapas en god arbetsmiljö 

(Grönlund & Stenbock-Hult 2014). Flertalet informanter menar dock att hantering av 

mobbning på arbetsplatsen hade kunnat förbättras genom ännu mer närvaro, bättre 

kommunikation och mer tillit mellan medarbetare och chef. De menar även att de vid 

behov kan ta hjälp av HR-avdelningen som finns på samtliga arbetsplatser.  
 

Vidare uttrycker samtliga informanter att de på arbetsplatserna arbetar förebyggande för 

att kunna uppmärksamma mobbning, bland annat genom just närvaro. Informant B 

beskriver att hon ser som hennes skyldighet att diskutera arbetsmiljö samt vad som kan 

förbättras under medarbetarsamtalen. Hon menar att man då kan hjälpa, stötta och 

utbilda varandra samtidigt som det skapar ett arbetsklimat med högt i tak. Informant C 



  
 

35 

förklarar att de på hennes arbetsplats i mån av tid arbetar mer eller mindre bra med 

skyddsronder och medarbetarsamtal för att förbättra uppmärksammade och hantering. 

Hon förklarar också att de genom att jobba nära varandra och med gruppdynamik 

försöker förebygga missförhållanden på deras arbetsplats. Något som skulle kunna leda 

till att informant C inte skulle uppmärksamma eller hantera mobbning är hennes egna 

eventuella konflikträdsla samt att hon inte är på plats tillräckligt mycket. Ekstam (2004) 

uttrycker att det är nödvändigt för chefer att ingripa om mobbning eller konflikt 

uppmärksammas. Han menar dock att vissa chefer ibland väljer att inte vilja se eller 

blanda sig i problemen, att de hoppas på att konflikten löser sig själv eller rinner ut i 

sanden. Vi tolkar det som högst problematiskt att informanter som faktiskt har som 

skyldighet att uppmärksamma och hantera mobbning blundar för sitt ansvar. 

 

En annan informant förklarar att han utan problem kan uppmärksamma om någon av 

hans anställda mår dåligt, han menar att de då blir mer tystlåtna och att deras kunder 

utstrålar missnöje med servicen. Även här kan vi dra samband till ovanstående citat om 

maskinerna. I detta fall blir det påtagligt att de anställda inte är maskiner utan 

människor som inte alltid kan producera i den takt och kvalitet som vissa informanter 

önskar. Vi tolkar att informanten tenderar att lägga över ansvar samt lita på att 

uppmärksammande av psykisk ohälsa hos en  medarbetare kan ske via kunden. 

Yildirims (2009) förklarar i teori att personer som utsätts för mobbning och psykisk 

ohälsa presterar sämre och tappar motivation och engagemang, de upplever mindre 

tillfredsställelse på jobbet. Informanten som antyder att han lätt kan uppmärksamma 

mobbning, bland annat via kunderna, menar att de på hans arbetsplats även undersöker 

arbetsmiljön genom att ta in en utbildad person inom yrket. Han menar att eventuella 

problem då kan identifieras. Vi tolkar därmed att han faktiskt kanske inte alltid märker 

eller tar sitt ansvar i att uppmärksamma fenomenet då han ser att behov finns av att ta in 

en extern part. Informanten anser vidare att det främst är medarbetarnas ansvar att ta 

upp eventuella problem på medarbetarsamtalen, men att han har som skyldighet att få de 

anställda att känna fullt förtroende för honom. Vidare vill han att medarbetarna litar på 

att han respekterar och hanterar den information han tilldelas på ett professionellt sätt. I 

nedanstående citat av informant F exemplifieras vad en del av informanterna faktiskt 

utstrålar gällande sin skyldighet vid mobbning: 
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“Det handlar inte om att jag ska lösa problemet utan det handlar om att jag ska 

uppmärksamma det och då handlar det om att ha struktur och forum för det och det har 

vi med coachsamtalet. Så jag ska identifiera det och se till att det finns utrymme för 

personen att berätta det” 

 

Enligt Marshall och Elghossain (2014) bygger förtroendet mellan chef och medarbetare 

på en process som kräver tid och energi, något som grundas i att medarbetaren känner 

tillit till chefen och att chefen i sin tur tror på medarbetaren och hennes förmåga. 

Lojalitet mellan chef och medarbetare leder bland annat till att medarbetaren utvecklas 

och skapas av ett accepterande och risktagande mellan parterna (Marshall & Elghossain 

2014). Det blir här tydligt att F förlitar sig mycket på lojaliteten som ska infinna sig 

mellan chef och medarbetare för att de ska våga uttrycka sina tankar och känslor till 

honom. Vi tror dock att då han lämnar över så pass mycker ansvar på att medarbetarna 

ska uttrycka missnöje hos honom kan det leda till att det aldrig kommer fram, vi tror att 

vissa medarbetare riskerar att inte ha den tilliten eller känner lojalitet till sin chef.  
 

6.3 Vikten av chefens personalansvar 

I en organisation vilar stora krav och ett stort ansvar på de personer som leder 

verksamheten och dess människor framåt. Dessa personer har olika befattningar och 

arbetar på olika nivåer i organisationen. De ledande personerna har som ansvar att 

framförallt uppfylla tre grundläggande krav: effektivitet, legitimitet samt innovations- 

och förändringsförmåga. Effektivitet handlar om att skapa värde för människor och för 

organisationen. Det handlar dessutom om att upprätthålla och utveckla goda relationer 

med kunder, skapa goda samhällsmedborgare samt en bra och hälsosam arbetsplats 

(Bruzelius & Skärvad 2012). Vi ser här en koppling till flertalet informanter då de 

uttrycker att de jobbar förebyggande mot mobbning och missförhållanden. De menar 

också att de kontinuerligt arbetar med att skapa god arbetsmiljö vilket kan leda till 

möjlighet till bättre effektivitet. Bruzelius och Skärvad (2012) beskriver därefter att 

legitimitet handlar om det ansvar som ledarna har för att skapa och upprätthålla 

förtroende och stöd för organisationen, stort fokus ligger på relation och respekt. Vidare 

menar de att det vanligtvis tar tid att bygga upp ett förtroende och stöd i en organisation 

och det kan snabbt raseras genom till exempel dålig arbetsmiljö. Vi ser att samtliga 

informanter vill visa förtroende och stöd till sin organisation och framförallt mot sina 

anställda. Vi tolkar dock att de i många fall lägger över mycket av stödet på någon 
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annan, medarbetare eller HR-avdelningen. Vi menar att den relation och respekt som 

ska skapas riskerar att minska när vissa informanter agerar på detta sätt. Bruzelius & 

Skärvad (2012) menar att för att man som ledare ska få behålla legitimitet i en 

organisation förväntas att ansvar tas för bland annat etik och moral, arbetsmiljö, 

mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Vidare beskriver författarna att 

innovations- och förändringsförmåga upprätthålls genom att man stärker en 

organisations effektivitet och legitimitet. Innovations- och förändringsförmåga handlar 

om en organisations förmåga att ständigt vidareutveckla, förändra och utveckla 

organisationen och dess verksamhet (Bruzelius & Skärvad 2012). Vi ser samband i att 

samtliga informanter, trots olika syn på ansvar och roll, ständigt försöker sträva efter 

innovation och utveckling. 

 

Vi ser att arbetsmiljön är något primärt för samtliga chefer att prioritera då 

medarbetarna upplever otillfredsställelse och obalans i sin arbetssituation om den skulle 

försummas. Vi kan också tolka att en försämrad arbetsmiljö vidare resulterar i att 

chefens legitimitet minskar hos sina anställda. Då vi från ovanstående teori kan utläsa 

att legitimitet är ett grundläggande krav hos en chef för att en organisation ska drivas 

framåt ser vi att en förutsättning är att lägga fokus på arbetsmiljön. Alvesson och 

Kärreman (2012) presenterar Herzbergs tvåfaktorteori och beskriver att arbetsmiljön 

kan kategoriseras in under hygienfaktorerna. Vidare menar de att hygienfaktorer är de 

faktorer som vi i vardagen skulle sakna ifall de försvann, men att dessa faktorer dock 

inte förhöjer tillfredsställelsen på arbetsplatsen. Därmed ser vi vikten av att prioritera 

arbetsmiljön på informanternas arbetsplatser. Skulle den bortprioriteras 

uppmärksammas det direkt av medarbetarna. I följande citat uttrycker informant F dock 

att ansvaret för god arbetsmiljö till stor del ligger hos medarbetarna:  

 

“Var och en är ansvarig för sin egen tillvaro [...] det största hotet är någon typ av 

stolthet som gör att trots att man mår dåligt [...] intalar man sig själv att det inte är något 

problem” 
 

Vi tror att den legitimitet som Bruzelius & Skärvad (2012) menar att ska inge stöd, god 

relation och respekt till sina anställda, inte helt existerar hos F. Informanten menar att 

risk finns att medarbetarna inte vill uttrycka missförhållanden till honom. Vidare finns 

det indikationer som visar på att den legitimitet som en chef ska inneha i Fs fall 
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försvinner både när ansvar skjuts över på medarbetare men också när mycket ansvar 

landar på HR-avdelningen. Vi menar därmed att genom att informanterna lägger över 

mycket ansvar på annan part, minskar fokus på just  den relation och det stöd som borde 

finnas till sina anställda när chefen har den legitimitet som krävs.  
 

6.4 Informanternas inställning till hantering av mobbning 

Samtliga informanter betonar vikten och skyldigheter man som chef har att vara lyhörd 

och lyssna på sina anställda och även ingripa så fort mobbning förekommer. De är 

överens om att problemet inte bör skjutas upp då det kan leda till att det bara blir värre. 

Om mobbning uppstår menar informanterna att det dessutom är viktigt att sätta sig ner 

med båda parter och som chef vara neutral i situationen. Enligt Alvesson och 

Sveningsson (2012) handlar styrning och ledning om en komplex, social process där 

innebörd och tolkning är avgörande. De menar att ledarskapet dessutom har olika 

betydelse, innehåll och värde beroende på vilken grupp som blir ledd. Fortsättningsvis 

menar de att även chefers ansvarsarbete är komplext och många av deras uppgifter är 

tvetydiga. Beroende på grupp kan en chefs beteende framstå som kunnigt och 

beslutsamt i ett sammanhang men auktoritärt och omodernt i ett annat. Man kan se 

ledarskapet som en kombination av teoretiska idéer om ledarskap samt ett sensitivt 

lyssnande på de personer som man vill förstå (Alvesson & Sveningsson 2012). Vi ser att 

flertalet informanter upplever viss komplexitet i sitt chefskap då de beskriver att 

varierande kunskap, hög arbetsbelastning och brist i kommunikationen kan hämma dem 

i rollen samt i att upptäcka mobbning. Som ovanstående teori menar har ledarskapet 

olika betydelse beroende på situation och grupp. Vi kan därmed se samband då de olika 

informanterna leder olika stora grupper innefattande olika personer med olika bakgrund. 

Därmed blir det självklart för oss att rollen som mellanchef är högst varierande 

beroende på vilken person man frågar.  
 

Alvehus och Jensen (2015) menar att rollen som chef förutsätter att utöver de vanliga 

arbetsuppgifter skapas utrymme och flexibilitet för annat. De menar att det krävs för att 

en organisation ska kunna drivas framåt. De menar vidare att många situationer som 

uppstår i en organisation kräver en viss grad av anpassning och improvisation. 

Johansson (1998) beskriver att begreppet ansvar har många innebörder beroende på 

situation och person, ansvar beskrivs som att den som har makt bör uppträda på ett 

hedervärt sätt mot sin omgivning. Vi kan se att samtliga informanter är medvetna om att 
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deras roll som chef är komplex och innefattar mycket fokus på hur medarbetarna 

interagerar med varandra. Samtliga menar att alla människor är olika och uttrycker sig 

på olika sätt, vilket kräver tolkning och lyhördhet. Vi ser även att informanterna å ena 

sidan anser att det är dem som har det främsta ansvaret för att mobbning hanteras men 

att det inte nödvändigtvis är de som ska ta tag i problemet. Informant A menar till 

exempel att han samarbetar mycket med HR-avdelningen om mobbning på 

arbetsplatsen uppstår. Flertalet informanter är överens om att HR-avdelningen har ett 

stort ansvar om mobbning skulle förekomma och att de ska ta hand om problemet. 

Informant F påvisar hur han ser på sitt ansvar vid uppmärksammande av mobbning:  
 

“Jag har inget personligt eller formellt ansvar att upptäcka mobbning [...] alla problem 

har jag skyldighet att se till att de blir lösta men det betyder ju inte att det nödvändigtvis 

behöver vara jag som löser de. HR är specialister” 

 

Vi uppmärksammar tydligt att informanterna ger oss olika upplysning om hur det ser på 

sitt ansvar. Att som chef inte uppleva sig ha något formellt ansvar i att uppmärksamma 

mobbning på sin arbetsplats ser vi handlar om ansvarsförskjutning till annan part. Vi ser 

en viss motsägelse då det är tydligt hur mycket ansvar vissa informanter lägger över 

gällande hantering och ansvar på HR-avdelningen, trots att de menar att de själva har ett 

stort ansvar i att uppmärksamma och hantera mobbning. Vi kan även se att 

informanternas stöttning till sina medarbetare minskar genom att ta in annan part. 

Woodrow och Guests (2017) uttrycker i sin studie att lågt stöd i en organisation kan 

förknippas med svagt ledarskap och dålig ledarförmåga, något som även ofta är 

förknippat med att mobbning lättare kan uppstå. Ekstams (2004) studie styrker 

resonemangen då han som tidigare nämnt uttrycker att ett svagt ledarskap just kan leda 

till konflikt och trakasserier på en arbetsplats. Med tanke på att vissa informanter lägger 

över mycket ansvar på HR-avdelningen och medarbetare ser vi att en del stöd därmed 

faller bort som ledaren egentligen själv anser att de i grunden har. Vi tror att ett sådant 

agerande kan ha vissa grunder i ett svagt ledarskap då en sådan ledare inte ses som säker 

i sin position och därmed inte vet när och hur ett ingripande ska ske.  
 

6.5 Informanternas beskrivning av verkliga fall samt hantering av dem 

Vissa av informanterna upplyser oss om huruvida mobbning förekommit på deras 

arbetsplats eller inte. Informant B och D uttrycker att mobbning inte har upplevts, vi 
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kunde dock läsa mellan raderna att konflikter och utanförskap har förekommit. 

Informant D arbetar på en arbetsplats med många anställda med olika bakgrund, kultur 

och normer vilket hon tror kan resultera i skvaller och utanförskap. Vi ser här koppling 

till Riddersporres (2010) beskrivning av den normativa styrningen. Här syftar begreppet 

organisationskultur till det gemensamma för en grupp, att förstå och tolka delade 

subjektiva uppfattningar. Grunden i en organisation med normativ styrning är vikten av 

de anställdas förmåga att samarbeta och komma överens (Riddersporre 2010). 

Kärreman och Rennstam (2012) beskriver att man genom normativ styrning kan 

påverka sina anställdas föreställningar om sig själva och om varandra. Vidare menar de 

att om tankar och föreställningar formas åt ett viss håll kan god stämning skapas vilket 

resulterar i att organisationen kan drivas i rätt riktning på ett effektivt sätt. Vi tror 

därmed att det är fördelaktigt framförallt för de informanter med ansvar över större 

grupper att anamma den normativa styrningen, att en gemensam förståelse för varandra 

då kan skapas. Vi ser att de grupper innefattande personer med olika kultur och 

erfarenheter också kan gynnas av ledarskapet. Genom det menar vi att en större samsyn 

i organisationen kan skapas vilket kan leda till att mobbning förebyggs.  
 

Efter ett långt samtal med informant E där hon först inte antyder att mobbning 

förekommit på hennes arbetsplats lyfts till slut ett exempel från i höstas då en konflikt 

uppstod mellan två personer. HR-avdelningen kopplades in men konflikten löstes ändå 

inte, situationen ledde till att en av parterna slutade i organisationen. Vidare menar 

informant E att de på hennes arbetsplats är väldigt få och lika varandra i arbetsgruppen, 

hon förklarar att när firman rekryterar nya medarbetare försöker de anställa likartade 

personer. Även informant F uttrycker att de anställda på hans arbetsplats är relativt få 

och lika varandra. Han förklarar följande: 
 

“Min enskilda bild, låt inte den vara sanning, men jag tror kanske att människor på en 

arbetsplats som är akademiker som betraktas som någonting vettigt kloka inbillar jag 

mig har lite förstånd och något längre gående tankar kring vad man gör och inte gör”  

 

Informant E och F har likartade åsikter när det kommer till hur deras organisationer är 

uppbyggda. De indikerar på att lika är bra och att organisationen gynnas av att inte bestå 

av för mycket olika personligheter då det bidrar till fler missförstånd och konflikter. 

Vidare menar F att vissa personer i hans organisation uttrycker sig i generella termer 

och andra då riskerar att ta illa vid sig. Han tillägger även att de på arbetsplatsen har 
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olika arbetsuppgifter och områden vilket kan leda till att vissa känner sig mindre 

värdefulla än andra i den dagliga verksamheten. Vi ser att det blir tydligt att även 

mindre grupper med lika personligheter också kan utsättas för konflikt och 

missförstånd. Vi menar att risk för att man inte vågar ta upp saker i en sådan grupp kan 

uppstå, att man inte vill sticka ut från gruppen.  

 

Vidare berättar en annan informant om en situation då en konflikt uppstod mellan två 

personer i organisationen, vilket inte kunde lösas. Han uttrycker att han nu i efterhand 

ångrar att han inte var mer uppmärksam och såg något tidigare och därmed också 

kunnat agerat därefter. Han påpekar även hur otroligt svårt det är att uppmärksamma 

mobbning när det sker i det dolda. Ytterligare en informant håller med och uttrycker att 

om mobbning skulle uppstå utan hennes vetskap hade det varit förskräckligt. Vi kan 

tydligt se att en rad exempel finns på när mobbning förekommit på informanternas 

arbetsplatser.  
 

Chefernas olika reaktioner vid tidigare hantering av mobbning  
Woodrow och Guest (2017) menar att ledare reagerar olika på när mobbning 

förekommer på arbetsplatsen, att olika ledarstilar har en inverkan på hur stor 

utsträckning mobbning förekommer. I studien redogörs för fyra olika typer av 

reaktioner från ledare. Första typen förklaras som konstruktiv hantering. Ledarna under 

denna rubrik ingriper framgångsrikt i hanteringen av mobbning för att få den att 

upphöra (Woodrow & Guests 2017). Samband finns här mellan samtliga informanter 

och ledarstil ett, de alla uttrycker att de vill hantera mobbning konstruktivt men vi ser 

dock tydligt att det inte uppnås i många fall. Woodrow och Guest (2017) beskriver 

ledarstil nummer två genom ofullständig hantering. En ledare av denna typ försöker att 

ingripa men misslyckas i slutändan. Under denna kategori hamnar fall där mobbning 

inte lösts på ett tillfredsställande sätt. Misslyckandet ligger ofta i ledarens sätt att 

ingripa. I många fall ansågs det att ledaren inte lagt tillräckligt mycket tid på att lösa 

situationen. Andra menar också att ledarens åtgärder inte vidtogs över huvud taget eller 

att ett möte arrangerades mellan parterna men att man inte nådde någon lösning 

(Woodrow & Guests 2017). Vi kan se koppling mellan ledarstil nummer två och fallen 

för informant A och E. De båda vidtog åtgärder för att lösa problemet när mobbning 

uppstod men hanteringen misslyckades. Den här typen av ledare har vi förstått ser sitt 

ansvar i att hantera mobbning men att när det väl uppstår blir de handfallna.   
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Woodrow och Guest (2017) förklarar den tredje ledarstilen som oengagerad. En sådan 

ledare försöker inte ens ingripa när mobbning uppstår. I vissa fall har chefen självmant 

valt att avstå från att hjälpa till, i andra fall vet chefen inte ens om att mobbning 

förekommer (Woodrow & Guests 2017). Informant B och C kan kategoriseras in här, de 

båda upplever att mobbning aldrig förekommit på deras arbetsplatser men nämner att 

det förmodligen ändå aldrig skulle skett när en chef är närvarande. Vi ser att den här 

typen av chef inte har den kontakt med sina anställda som de borde för att ha det öppna 

klimat som de önskar. Den fjärde och sista ledarstilen förklaras som destruktiv. I denna 

kategori anses ledningen vara en del av mobbningen (Woodrow & Guest 2017). Vi ser 

en koppling till informant Fs situation då han har ansvar över en mindre grupp och 

därför lätt blir en del av gruppen. Då han uttrycker att han tillhör en grupp med högre 

status än andra gruppen i organisation ser vi att det finns riskt att han inte är helt 

medveten om eventuellt missnöje hos andra grupper. Grönlund och Stenbock-Hult 

(2014) visar på vikten av att få sina medarbetare att känna att deras arbetsuppgifter är 

meningsfulla och att det har en möjlighet att påverka sin arbetssituation. De menar 

också att det i sin tur resulterar i god hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.  
 

6.6 Delslutsats 

Efter att ha studerat ledarnas skyldigheter utifrån vår insamlade empiriska data kan vi 

tydligt se att samtliga informanter har olika syn på sitt personalansvar. Informanterna är 

dock överens om vikten av att deras medarbetare mår bra då de arbetar ut mot kund. Det 

som skiljer sig mellan grupperna i kapitlet är just vilka som uppfyller sina skyldigheter 

gentemot de som inte gör det.  

 

Ansvarstagarna är de mellanchefer som kan balansera sina arbetsuppgifter och 

personalansvar, skapar tillit och flexibilitet för sina anställda och inte skjuter över 

ansvar i hantering av mobbning på annan part. Vi ser att vissa informanter önskar att de 

kunnat ta mer ansvar i vissa situationer men att rollen som mellanchef ibland hindrar 

dem. Vi ser att de mellanchefer som faktiskt förstår sina tidigare misstag av hantering 

av mobbningsfall samt är villig att förbättra sitt agerande i sin roll kan kategoriseras 

som ansvarstagare.  

 

Ansvarsförskjutarna utmärker sig främst i detta kapitel och utgör majoriteten av våra 

informanter. Ansvarsförskjutarna i kapitlet utger sig för att ha det främsta ansvaret för 



  
 

43 

den psykosociala arbetsmiljön men skjuter ändå över ansvaret på HR, medarbetare, 

kund eller organisationen i stort. Vidare ser vi att ansvaret förskjuts då vissa viktiga 

moment skjuts upp eller att mobbning helt enkelt ignoreras på grund av rädsla eller brist 

på tid. Ser man sina anställda som en maskin ser vi stora brister i sin syn på sina 

skyldigheter. Vi ser även att vissa mellanchefer inte innehar den lojalitet och tillit som 

krävs mellan chef och anställda.  Ett exempel på det är att vissa tar in extern hjälp för att 

upptäcka om missförhållanden råder.  

 

Vi ser att en bakomliggande faktor till att mellanchefer inte alltid uppfyller sina 

skyldigheter är att chefspositionerna ibland upplevs tvetydiga, vilket vi ser i sin tur kan 

leda till att ansvarsfördelningen bli oklar. Vi kan utläsa att som mellanchef är det minst 

lika viktigt att ta ansvar för sina anställda som att utföra sina dagliga arbetsuppgifter. 

Olika personer upplever sitt ansvar på olika sätt, vi ser därför att mellanchefens 

personlighet och roll speglar dess tolkning av deras skyldigheter.  
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7 Slutsats  
I följande kapitel sammanfattas det mest relevanta från ovanstående delslutsatser. Det 

vi kommit fram till i delslutsatsen av ledarnas skyldighet ser vi som en inledning och 

övergång till vår slutsats. Vi vill nedan redovisa ett sammanfattande svar på vår 

frågeställning samt påvisa hur en eventuell framtida diskussion kan fortskrida. Vi har 

även i sista kapitlet kategoriserat mellancheferna i ansvarstagarna och 

ansvarsförskjutarna för att urskilja  hur mellancheferna tar sitt ansvar. 

 

Ansvarstagarna 

Ansvarstagarna tar sitt ansvar för att inneha den kunskap som krävs för att kunna 

hantera mobbning. Ansvarstagarna har uppdaterad kunskap i arbetsmiljö vilket 

underlättar deras hantering av mobbning, de känner sig därmed säkra i sin roll om 

mobbning skulle uppstå. Vidare upplever inte ansvarstagarna att deras arbetsbelastning 

påverkar förmågan att uppmärksamma mobbning och att de därmed har en god balans 

mellan hantering av arbetsuppgifter och personalfokus. Den goda balansen grundar sig i 

tydliga chefsled och därmed tydliga ansvarsområden. Ansvarstagarna upplever att de 

har god kommunikation med sina anställda och har främst ansvar över en större grupp 

medarbetare. Med hjälp av en kommunikationsplan underlättas uppmärksammande av 

mobbning. Det är tydligt att ansvarstagarna prioriterar och lägger fokus på att 

kommunicera med alla sina anställda då de är många och det därmed krävs mer av 

chefen. Ansvarstagarna upplever inget behov av att skjuta över något av sitt ansvar på 

annan part. Vi ser därmed att ansvarstagarna faktiskt tar sitt ansvar och hanterar 

mobbning på arbetsplatsen på ett fulländat sätt.  

 

Ansvarsförskjutarna 

Ansvarsförskjutarna ser inte att de har ansvar att ha kunskap i hur mobbning hanteras 

och skyller på att de inte heller tilldelats den kunskapen. Vidare menar de dock att 

skillnad hade uppstått om de fått den kunskap som krävs. Ansvarsförskjutarnas 

beteende resulterar i att HR-avdelningen och medarbetare får ta ansvar för att inneha 

kunskap i ämnet. Ansvarsförskjutarna menar att ansvaret är övergripande för hela 

organisationen. Vidare menar ansvarsförskjutarna att även deras höga arbetsbelastning 

påverkar deras möjlighet till identifierande av mobbning. De tenderar att skylla deras 

ansvarsförskjutning på hög arbetsbelastning, att det är därför de inte alltid kan ta sitt 

fulla ansvar. Vi ser att ansvarsförskjutningen grundar sig i otydliga chefsled och ett 
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otydligt personalansvar. Ansvarförskjutarna har ansvar för en mindre grupp och 

kommunikationen sker främst genom formella möten. Den personliga kontakten får 

medarbetarna främst ansvara för. Vi ser att medarbetarna kan uppleva svårigheter i att ta 

upp problem med chefen då mycket ansvar ligger på medarbetarna, mobbning riskerar 

därför att inte komma fram till chefen. Vidare ser vi också att ansvarförskjutarna i dessa 

mindre grupper riskerar att bli en del av en olämplig jargong då chefen lätt blir en del av 

gruppen och dess normer. Genom att vissa mellanchefer även tenderar att avpersonifiera 

sin personal menar vi att det kan leda till minskad empati och att ansvaret på så vis inte 

prioriteras. Vi kan konstatera att samtliga mellanchefer är ansvarförskjutare i olika grad, 

vi menar därför att ingen av informanterna kan räknas som 100 procent ansvarstagare.  

 

Vilket ansvar tar mellanchefer vid mobbning på arbetsplatsen? 

 

Mellanchefer tar olika ansvar beroende på vad man är för person och hur denne 

upplever sin roll som mellanchef. Samtliga mellanchefer i vår studie upplever att de har 

det yttersta ansvaret för att mobbning hanteras men vi kan tydligt urskilja att 

majoriteten av mellanchefen skjuter över ansvaret på annan part.  

 

7.1 Teoretisk och praktisk relevans 

Skillnaden mellan hur mellanchefers ansvar ska hanteras jämfört med hur det faktiskt 

ser ut i praktiken är påtaglig. Vi upplever att de flesta av mellancheferna inte fullföljer 

sitt ansvar vid mobbning. Vi ser att kategorierna kunskap, arbetsbelastning och 

kommunikation är avgörande faktorer för hur mellanchefer ser på sina skyldigheter 

vid  hantering av mobbning. Vi menar dock att samband mellan faktorerna och den 

bristande hanteringen av mobbning inte alltid märks av. Efter att ha forskat i ämnet ser 

vi att faktorerna påverkar mellanchefers hantering av mobbning mer än vad de själva 

upplever, vi finner därav en praktiskt relevans i att mellanchefer får en större insikt i 

ämnet genom våra resultat av studien. Efter att vi studerat ämnet upplever vi även att 

befintlig teori är bristfällig om vad för ansvar mellanchefer faktiskt tar vid mobbning på 

arbetsplatsen. Vi ser därmed att studien har teoretisk relevans och något som med fördel 

borde studeras vidare.  
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7.2 Förslag till vidare forskning  

Som tidigare nämnt har vi sett samband i att de mellanchefer som suttit på sin position 

länge tenderar att lägga mycket ansvar på HR-avdelning så fort problem uppstår, vilket 

vi tror handlar om bekvämlighet samt brist i kunskap. Vi tror därför att chefer som suttit 

länge på sin position behöver prioriteras mer i organisationen och därmed uppdateras i 

kunskap om arbetsmiljö och hantering av mobbning. Vi är medvetna om att inga 

slutsatser kan dra utefter endast sex intervjuer, därför menar vi att vidare forskning om 

detta vore intressant och samhällsaktuellt. 
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