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Undersökningens syfte var att undersöka en kommunal förvaltnings 
förebyggande arbete mot vuxenmobbning. Syftet preciserades sedan ned i 
en frågeställning som löd ”Hur arbetar kommunal förvaltning 
förebyggande mot vuxenmobbning?”. Genom en kvalitativ ansats 
intervjuades det två chefer från två olika enheter inom en 
omsorgsförvaltning och två anställda inom  en företagshälsovård.  
Det väsentligaste resultatet blev att båda cheferna arbetar aktivt för en 
hälsosam arbetsmiljö samt att mobbning inte är en vanlig företeelse inom 
berörda enheter. Samarbetet mellan cheferna och företagshälsovården är 
väldigt god, och kontakten sker till största delen vid behov. Det finns 
ingen utvecklad policy enbart mot vuxenmobbning men vid frågor som 
berör arbete och hantering av mobbning kan cheferna då istället vända sig 
till policyn om kränkande särbehandling. År 2013 kommer 
företagshälsovården att anordna föreläsningar för att öka chefernas 
kunskap om det förebyggande arbetet inom arbetsmiljön. 
Slutsatsen blev att både företagshälsovården och cheferna är väl medvetna 
om det arbete som krävs för att skapa en trivsam arbetsmiljö. Tydliga 
regler och en öppen dialog är några faktorer som cheferna förespråkar för 
att minimera risker för mobbning.  
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INTRODUKTION 
Så många som en av tio uppger att de någon gång blivit utsatta för mobbning på 
arbetsplatsen enligt Arbetsmiljöupplysningen (2012). Arbetsmiljöverket beskriver att 
den ökande stressen kan bidra till att anställda söker efter syndabockar. Varje år blir 
10 000-30 000 personer långtidssjukskrivna. En stor del av dessa sjukskrivningar beror 
på kränkningar. 100-300 begår självmord, siffrorna är statistik från 
arbetslivsdelegationen. 

Det visades ett klipp på tv4 som handlade om Lars, en medelålders man som älskade sitt 
jobb. Efter att Lars fick en ny chef ändrades hans arbetssituation vilket gjorde att han 
började må dåligt. Trots att han bad om att bli omplacerad fick han inget gehör för detta. 
Hela historien slutade i en fruktansvärd tragedi då Lars tog livet av sig. Denna berättelse 
väckte vårt intresse för vuxenmobbning som vi tror ofta har kommit att hamna i 
skymundan av den mobbning som sker bland barn och ungdomar i skolan. Med detta 
arbete önskar vi bidra till en ökad kunskap och förståelse hos såväl arbetsgivare som 
arbetstagare för vuxenmobbning som fenomen.  

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1993:17 står det bland annat att ”ingen ska behöva 
bli utsatt för kränkande särbehandling” samt att ”arbetsgivaren har skyldighet att 
förebygga och motverka detta". För att se hur organisationer arbetar med detta i 
praktiken har vi valt att undersöka hur en kommunal förvaltning arbetar förebyggande 
mot vuxenmobbning.  

Detta examensarbete riktar sig till chefer och personer med intresse för ämnet. 
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Bakgrund 
I avsnittet nedan redogörs grundläggande fakta utifrån litteratur och tidigare forskning. 
Detta med syfte att ge en bakgrund till ämnet mobbning och faktorerna runt fenomenet. 

Definition av centrala begrepp 

 Psykosocial arbetsmiljö 
Begreppet arbetsmiljö innefattar allt det som påverkar de anställdas välmående, både 
den fysiska hälsan men även den psykiska. Psykosocial arbetsmiljö berör bland annat i 
stort: en trygg anställning, de anställdas möjlighet till kommunikation samt de psykiska 
konsekvenserna av den fysiska arbetsmiljön. Det största ansvaret när det kommer till att 
skapa en god psykosocial arbetsmiljö ligger hos chefen då bristfälligt ledarskap kan 
påverka de anställdas psykiska välmående negativt. Som chef är det bra att ha i åtanke 
att utfallet av den psykiska ohälsan kan variera från person till person. Det vill säga så 
kan två personer som utsätts för samma psykiska påfrestning hantera situationen på 
olika sätt, bland annat beroende på tidigare erfarenheter (Arbetsmiljöverket, 2012).  
För att minimera risker för en dålig psykosocial arbetsmiljö är det en förutsättning att 
organisationen arbetar förebyggande och uppmärksammar problem i tid. Fördelen med 
att uppmärksamma problem i tid är att det förhindrar att små irritationer eskaleras till 
onödiga konflikter. I organisationer där det förekommer många olösta konflikter ökar 
risken för kränkande särbehandling (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Händelser som i dagligt tal kallas för vuxenmobbning, psykiskt våld, social utstötning 
och trakasserier sammanfattas i begreppet ”kränkande särbehandling” 
(Arbetsmiljöverket, 2012). Begreppet syftar på negativa eller inkorrekta handlingar som 
upprepade gånger riktas mot enskilda arbetstagare och som i sin tur kan leda till att 
arbetstagarna hamnar utanför arbetsplatsens gemenskap. Exempel på sådana handlingar 
är bland annat, förföljelser i olika former, hot, medvetna förolämpningar som t ex hån 
och saboterande eller försvårande av den enskildes arbete (Cedergren m.fl., 2005). I 
föreliggande undersökning ligger fokus på begreppet vuxenmobbning som har lyfts ur 
samlingsbegreppet kränkande särbehandling. 

 Vuxenmobbning  

Vad innebär mobbning?  

”En eller flera individer som systematiskt riktar negativa handlingar mot en individ 
som tvingas till och hålls kvar i en försvarslös position vid fortsatta 
mobbningshandlingar”. (Blomberg, 2012:37) 

Mobbning är alltså när en person regelbundet under en längre tid blir utsatt för negativa 
handlingar från en eller flera personer och inte har möjlighet att försvara sig. Dessa 
negativa handlingar är många och kan bland annat innebära att offret blir utfryst, 
utskälld eller fråntagen sina arbetsuppgifter (Svensson, 2010). 
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Det kan också innebära uteblivna medarbetarsamtal, bli placerad längre bort från sina 
kollegor eller att "göras till åtlöje" under rasterna. Mobbning betyder även att offret 
hamnar utanför gemenskapen med människor som träffas dagligen (Svensson, 2010). 

Mobbning i arbetslivet kan delas upp i personliga och arbetsrelaterade handlingar. 
Personliga handlingar syftar till de handlingar som uppfattas som personligt kränkande. 
Dessa är bland annat negativa kommentarer, spridning av rykte, att retas, regelbunden 
kritik till samma person eller att upprepande gånger påminna den utsatte om misstag, 
ignorera denne samt göra sig lustig offrets bekostnad. Vid arbetsrelaterade handlingar 
kan chefen sätta upp ouppnåeliga deadlines, ge för mycket arbetsuppgifter, ignorera 
offrets åsikter samt minska på offrets ansvar i arbetet. Chefen kan även undanhålla 
information och ge arbetsuppgifter som inte stämmer överens med offrets 
kompetensnivå (Svensson, 2010). 

Mobbning - ett samhällsproblem 

Mobbning är en företeelse som har skapat rubriker under många år i vårt samhälle. Vi 
tror att den vanligaste formen av mobbning är den som sker mellan elever i skolan. Att 
utsätta någon för mobbning innebär att upprepande gånger tillfoga en individ skada. 
Förutom den mobbning som sker i skolan pågår det även vuxenmobbning i arbetsplatser 
runtom Sverige. Så många som en av tio anger att de har blivit utsatta för mobbning på 
sin arbetsplats. Mobbning leder oftast till utstötning ur arbetsgrupper, där upphovet av 
mobbning främst sker på grund av olösta konflikter som grundar sig på passivitet på 
chefsnivå (Nationalencyklopedin, 2012).  

Riksdagen höll i ett seminarium inom temat kränkande särbehandling i februari 2011 
där det framkom av personer som hade fördjupat sig inom vuxenmobbning att till 
skillnad från mobbningen som sker bland barn så är det vanligt att vuxenmobbning är 
planerad och strukturellt utförd i syfte att få bort den utsatta från arbetsplatsen 
(Riksdagen, 2012). I värsta fall kan vuxenmobbning leda till självmord. 
Arbetslivsdelegationen uppger att det mellan 100-300 anställda begår självmord till 
följd av mobbning på arbetsplatsen (Lag & Avtal, 2012). Hallberg & Strandmark (2004) 
påpekar att de 100-300 anställda som begår självmord relaterat till vuxenmobbning, 
utgör 10-15 procent av det totala antalet personer som begår självmord i Sverige 
årligen. Även Leymann (1992) såg koppling mellan konsekvenser av mobbning och 
förekomsten av självmord. Han upplevde att mer än dubbelt så många anställda dör 
genom självmord som en konsekvens av mobbning än i arbetsolyckor. 

Vuxenmobbning ökar på arbetsplatser  

I en motion till riksdag beskrivs, de officiella myndighetssiffror som anger ett stort 
mörkeltal gällande långtidssjukskrivningar. Dessa sjukskrivningar har en grund i 
vuxenmobbning och kan vara ett problem som kräver förändring i lagstiftningen. Trots 
att det finns lagar om vuxenmobbning sker det mellan 10 000 upp till 30 000 
långtidssjukskrivningar (Riksdagen, 2012). I de ca 10 000 anmälda arbetssjukdomar 
som gjordes till Försäkringskassan 2011 motsvarade 7,2 procent de skador som sker av 
mobbning på arbetsplatsen. Detta är en ökning jämfört med år 2010 då denna siffra var 
6,6 procent (Psykologtidningen, 2012).  
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Torsten Heinberg, beteendevetare på Arbetsmiljöverket, menar att trots att det är 
cheferna som har huvudansvaret för den psykosociala arbetsmiljön så har alla ett ansvar 
att agera mot mobbningen som sker på arbetsplatser. I tidigare undersökningar från 
Arbetsmiljöverket uppges det att det är 10 procent som blir utsatta för vuxenmobbning 
på arbetsplatsen. Vidare befarar han att mobbningen har blivit allt vanligare på 
arbetsplatser som ett resultat av att arbetsmarknaden blivit tuffare på grund av den 
ökande konkurrensen om jobben. Vuxenmobbning är något som påträffas i alla 
verksamhetsområden samt drabbar både män och kvinnor (Arbetsförmedlingen, 2011).  
Största delen av anmälningarna kommer från kvinnor inom organisation som arbetar 
med människor så som bland annat omsorg och sociala tjänster (Svensson, 2010). 

Tidigare forskning 

I en undersökning som Leymann (1992) genomförde med ett riksrepresentativt urval 
från arbetare i åldern 15-74. Av de som svarade fann Leymann (1992) att 3,5% av dem 
hade blivit utsatta för en eller flera negativa handlingar minst en gång i veckan under ett 
halvt år eller längre. Denna slutsats innebär att var fjärde anställd som har arbetat i 
genomsnitt 30 år, skulle kunna bli utsatt för mobbning under sitt yrkesverksamma liv. 
Det framgick även ur undersökningen att det var fler kvinnor som blev mobbade än 
män. De anställda som främst blev utsatta för mobbning var högre uppsatta chefer och 
obefodrad personal med rutinarbete. Det visade sig även att män främst blev utsatta för 
mobbning av andra män, och kvinnor blev mobbade av andra kvinnor. Detta förklarar 
Leymann (1992) som strukturella konsekvenseker av arbetslivet i Sverige, dvs att män 
oftast arbetar med andra män och att kvinnor arbetar främst med andra kvinnor. I denna 
undersökning tillämpade Leymann (1992) ett frågeformulär, där respondenterna skulle 
besvara hur ofta 45 specifika oetiska handlingar förekommer på deras arbetsplats. Det 
visade sig att många av dessa handlingar uppträder i normala kommunikationer men att 
det vid upprepad användning av handlingarna får en fientlig inriktning. Dessa 
handlingar kan tolkas som mobbning i de fall när en anställd: hindrar en annan anställds 
möjlighet att prata, hindrar en annan anställds möjligheter att skapa kontakter, sprider 
rykten och skvaller om en annan anställd, försvårar arbetet för en annan anställd samt 
attackerar och hotar en annans anställds fysiska hälsa.  

Hallberg & Strandmark (2004) beskriver en undersökning som professor Ståle Einarsen  
utförde i Norge. Där framkom det att av 4 700 medlemmar i fackföreningar och deras 
chefer var det 9 procent av respondenterna som hade varit utsatta för mobbning flera 
gånger i veckan medan ca 5 procent hade blivit utsatta för mobbning på arbetsplatsen 
regelbundet. Det visade sig även att 14 procent av de som svarade, ansåg att mobbning 
var en allvarlig företeelse. Detta innebar att det var fler som uppfattade mobbning på 
arbetsplatsen som allvarligare än de som själva hade blivit utsatta för mobbning. 
Genomsnittet för en mobbningsprocess var att den pågick under ca 3 år och att enstaka 
personer hade blivit utsatta för mobbning under 10 år.  
Hallberg & Strandmark (2004) menar att tidigare forskning om mobbning har främst ett 
fokus på förekomsten av beteende i mobbning och inte så mycket om de mobbades egna 
upplevelser av vad som hänt. Hallberg & Strandmark (2004) har genomfört ett 
forskningsprojekt om mobbning bland anställda på olika arbetsplatser, främst inom 
vård, skola och omsorg. Denna undersökning gjordes för att skapa en djupare förståelse 
om mobbning på arbetsplatsen, med syfte att beskriva och analysera hur mobbning 
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startar, hur mobbning upprätthålls och för att se konsekvenser som mobbningen har för 
hälsan. Hallberg & Strandmark (2004) djup-intervjuade 22 personer mellan 41-77 år 
från olika människovårdande yrken. Det visade sig att en maktkamp som grundar sig i 
olösta personliga och professionella värdekonflikter och som pågår under en längre tid 
kan vara en startpunkt för mobbning. Vidare framkom det ur intervjuerna att 
mobbningen syftar till att stöta ut offret från gemenskapen och arbetsplatsen. Detta 
skapar katastrofala konsekvenser för den utsatta, både fysiska och psykiska.  

I artikeln Recognizing and Managing Risks Associated with Workplace Bullying, av 
Hanley & Query (2010) lyfter de fram att det är bra för ledning i organisationer att 
kunna identifiera och lösa situationer som är kopplade till mobbning på arbetsplatsen. 
De tydliggör även svårigheten i att lyckas identifiera vad orsaken till att tendenser till 
mobbning uppstår. För att förebygga mobbning på arbetsplatser tas det upp i artikeln att 
det är viktigt att organisationer löser denna typ av sociala problem. Arbetsmiljön är ett 
viktigt område att fokusera på för att kunna lyckas förebygga mobbning. I artikeln 
nämns det om olika förslag som kan vara positivt att tänka på i organisationer. Ett 
förslag är bland annat att alla anställda ska vara delaktiga vid beslut som rör 
förändringar i arbetet. Att låta samtliga anställda delta i anonyma undersökningar för att 
se hur attityden ser ut bland personalen samt att regelbundet se över 
personalomsättningen för att minimera oro bland de anställda, är ytterligare två förslag 
som tas upp i artikeln.  Organisationer ska sätta upp tydliga regler för att visa vad som 
är tillåtet på arbetsplatsen samt informera personalen om vilka åtgärder som används 
och vilka personer som personalen kan vända sig till vid behov. Största ansvaret för att 
motverka mobbning på arbetsplatsen, skriver forskarna i artikeln, ligger på chefsnivå 
(Hanley & Query, 2010).  
 
I Macintosh, Wuest, Grey & Cronkhite's artikel, Workplace bullying in Health Care 
Affects the Meaning of Work (2010) har de kommit fram till att mobbningsantalet är 
högre i människovårdande yrken. Detta efter att ha genomfört en undersökning på 21 
personer och hur dessa upplever mobbning på landsbygden och i en småstad. Symptom 
som mobbning kan leda till kan vara både psykiska och fysiska problem. I artikeln tas 
det upp att mobbning är vanligare på arbetsplatser där det är en hög stressnivå.  Ett 
resultat i studien var att personerna snabbt blev medvetna om den mobbning som 
förekom i deras arbete. Mobbningen började i vissa situationer i smyg, alltså att 
mobbningen skedde privat vilket gjorde mobbningen svårupptäckt för omgivningen. I 
studien framgick det också att de personer som blivit utsatta för mobbning många 
gånger valde att stanna kvar i deras anställning då de gillade sitt arbete. Samtliga 
personer i studien ansåg att mobbning påverkar den utsattes personlighet och dess 
självförtroende samt dennes framtida liv, både socialt och dennes sätt att leva 
(Macintosh, Wuest, Gray & Cronkhite, 2010).  

Chefernas skyldighet utifrån lagstiftningarna   

Enligt Leymann (1986) är Sverige en av de ledande länderna inom lagstiftning för 
arbetarskyddet. Där finns det ett system med olika arbetsområden som tillsammans ska 
verka för en hälsosam arbetsplats.  
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Sverige har tillsammans med andra skandinaviska länder världens bästa lagstiftning för 
arbetarskyddet. Vi har ett system med funktionärer som är enastående och som är tänkt att 
göra arbetsmiljön riskfri såväl fysiskt som psykiskt: vi har företagsläkare och 
företagssköterskor, företagshälsovården har sjukgymnaster, personalkonsulenter och 
arbetspsykologer: vi har skyddsingenjörer och skyddsombud, yrkesinspektörer och 
byråkrater. Vår arbetsmiljöforskning ligger på toppnivå jämfört med alla andra länder 
jorden runt. (Leymann 1986:10) 

Som nämns i citatet ovan har Sverige stiftat en rad olika lagar och föreskrifter som berör 
arbetsplatsen. En av dessa föreskrifter är kränkande särbehandling. Föreskriften 
"kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) stiftades 1993 och innebär bland 
annat att ingen anställd ska behöva bli utsatt för kränkande särbehandling och att 
arbetsgivaren har skyldighet att förebygga och motverka detta. En påföljd av 
föreskriften var att antalet anmälningar om mobbning ökade från 350 st. till 1200 per år 
från 1994 till 2001. Detta på grund av att allt fler anställda fick vetskap om sina 
rättigheter på arbetet (Arbetsmiljöverket, 2010).  

Idag uppger en av tio att de någon gång blivit utsatta för mobbning på arbetsplatsen. 
Enligt regeringens proposition har chefen skyldighet. Denna skyldighet innebär bland 
annat att så fort chefen får information om att en anställd blir utsatt för negativa 
handlingar,  ska denne utreda situationen och vidta de åtgärder som krävs för att reda ut 
situationen samt för att förhindra liknande fall i framtiden. Detta gäller även för inhyrd 
personal och för de som utför sin praktik på arbetsplatsen (Regeringen, 2012). De 
utredningsåtgärder som en chef har skyldighet att följa varierar från fall till fall. Därför 
är det viktigt att ett fall först bedöms och sedan beroende på händelseförloppet åtgärdas 
på rätt sätt.  

Något för chefer att tänka på är att det inte bör dröja när det kommer till att ta reda på 
omständigheterna kring situationen. Detta bör i första hand ske genom samtal med den 
som anser sig bli negativt behandlad. Enligt AFS 1993:17 är ett lämpligt första steg att 
föra ett konfidentiellt samtal med offret men även ett samtal med den/de som mobbar. 
Här är det viktigt att chefen är hänsynsfull och bildar sig en egen uppfattning om den 
rådande situationen. I utredningen hör det dock inte till att undersöka vem av 
arbetstagarna som talar sanning i situationer där parterna ger motsatta uppgifter. 

Chefen har även skyldighet att följa utvecklingen samt att medverka i det 
utredningsarbete som krävs men även att skapa åtgärder som ska förhindra mobbning i 
framtiden. Som det nämns ovan har chefen ytterligare ansvar att se till att mobbning 
upphör om denne får kännedom om att det förekommer mobbning på arbetsplatsen. Om 
det visas efter en saklig och grundlig bedömning att det inte pågick mobbning bör 
chefen inte längre vara skyldig att ta till ytterligare åtgärder. Skulle det slutligen visas 
att chefen gjorde en missbedömning har denne inte någon ersättningsskyldighet.  

I de fall när organisationens kunskap inte är tillräcklig för att anpassa arbetet efter 
offrets behov samt eventuell rehabilitering så ska chefen vända sig till 
företagshälsovården. Chefen är skyldig att se till att företagshälsovård finns tillgänglig 
för de anställda som är i behov av hjälp. Företagshälsovård innefattar personer som är 
kunniga inom arbetsmiljö och rehabilitering. De ska bland annat arbeta förebyggande 
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för en god arbetsmiljö och kunna se samband mellan arbetsplatsen och de anställdas 
välbefinnande (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Vidare i AFS 1993:17 står det att chefer ska organisera arbetet och ha rutiner för att se 
till att de sociala och psykologiska arbetsmiljöförhållandena fungerar så bra som 
möjligt. Cheferna ska även se till så att det personliga bemötandet, varje individs 
arbetssituation och arbetsorganisationen som helhet blir så bra som möjligt. I 
Arbetsmiljölagens tredje kapitel 2 a § står det att chefen systematisk ska planera, leda 
och kontrollera verksamheten så att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns för en god 
arbetsmiljö. Vidare ska chefen utreda arbetsskador och ständigt granska riskerna som 
kan finnas. Denne ska även dokumentera arbetsmiljön och arbetet kring den. Det är 
viktigt för chefer att medvetet arbeta mot föreskriften för att underlätta det 
förebyggande arbete som främjar en god arbetsmiljö och minimerar risker till bland 
annat mobbning (Arbetsmiljöverket, 2012).  

Mobbningens tre faser - orsak, process & konsekvens 

En organisation är uppbyggd i två delar, det formella och det informella. Dessa två delar 
avgör hur de anställda beter sig på arbetsplatsen. Det formella handlingsutrymmet är det 
utrymme som organisationer ger och kräver av sina anställda för att kunna genomföra 
sina arbetsuppgifter. Detta innefattar skyldigheter, rättigheter och material som de 
anställda behöver i sitt arbete. Ju mer specialiserade ens arbetsuppgifter är och ju högre 
upp i hierarkin de anställda är, desto större handlingsutrymme får personerna. I varje 
organisation finns det också en organisationskultur som även det har ett stort inflytande 
på hur anställda uppför sig på arbetsplatsen (Svensson, 2010).   

Denna typ av handling kallas för det informella handlingsutrymmet och syftar till 
organisationens gemensamma normer och värderingar. Det vill säga, sådant som inte är 
nedskrivet i regler och lagar men som medvetet finns där. Dessa värderingar och normer 
har en stor påverkan på hur anställd, kollega och medmänniska bör bete sig gentemot 
varandra. Det formella- och det informella handlingsutrymmet bildar tillsammans det 
reella handlingsutrymmet som innebär hur individen faktiskt beter sig i praktiken. Det 
reella handlingsutrymmet skiljer sig från individ till individ och beroende på i vilken 
situation personen befinner sig i. Om det reella handlingsutrymmet skiljer sig för 
mycket åt bland de anställda så kan riskerna öka för uppkomst av mobbning (Svensson, 
2010).   

 Orsaker till uppkomsten av mobbning 

Det finns ett flertal bakomliggande orsaker till mobbning som till exempel för hög eller 
för låg kravnivå, brister i arbetsgivarens personalpolitik eller brister i ledningen av 
arbetet. Till skillnad från organisationer som har ett bra arbetsklimat kan en stressig och 
dåligt organiserad arbetsmiljö öka riskerna för uppkomsten av mobbning. Andra 
faktorer som kan orsaka psykisk negativ påfrestning i arbetsgrupper är långvariga och 
olösta organisatoriska problem. Det kan resultera i minskad stresstolerans som i sin tur 
sätter igång utstötningshandlingar mot enskilda medarbetare. Dessa bakomliggande 
orsaker behöver inte alltid ligga i missnöjda arbetssituationer eller organisatoriska 
problem utan kan även handla om individuella problem och egenskaper hos den som 
mobbar (Arbetsmiljöverket, 2012).  
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Vuxenmobbning kan ses ur två perspektiv; horisontell- och vertikal mobbning. 
Horisontell mobbning innebär att arbetstagare mobbar en person i samma arbetsgrupp 
och vertikal mobbning syftar till mobbning som sker mellan arbetsgivare och 
arbetstagare eller vice versa (Svensson, 2010). Leymann (1986) har funnit att 
mobbningssituationer mellan chefer och anställda gav större psykiska påfrestningar än 
om mobbningen skedde anställda emellan. Det vill säga, att bli utsatt för mobbning av 
sin chef anses ge mer allvarliga konsekvenser än mobbning från sina kollegor. Detta då 
i situationer där chefen mobbar en anställd så är den anställdes anställning och lönen 
omedvetet inblandat. Vilket blir en större psykisk påfrestning för den anställda då 
chefen har auktoritet och därmed makt att påverka den anställdes arbetssituation 
(Leymann, 1986).  

Chanserna att en individ ska falla offer för mobbning ökar beroende på offrets 
självkänsla, personlighet och kognitiva förmåga eller om denne har svårt att försvara 
sig. Mobbningen kan ses som ett arbetsmiljöproblem. Det vill säga att orsakerna till 
uppkomsten av mobbning grundar sig i arbetsmiljön och inte i den enskilde individen. 
Uppfattningen om varför mobbning uppstår kan skilja sig. Blomberg (2010) menar att 
mobbningen inte kan förklaras genom individuella egenskaper eftersom att det inte 
finns vetenskapligt arbete som bygger på denna utgångspunkt. Utan det framhålls att 
vem som helst kan bli mobbad oavsett personliga egenskaper eller avvikande från vad 
som bedöms vara normalt. Blomberg (2010) påpekar det faktum att just vem som helst 
kan bli mobbad, vilket är en del i att mobbning ses som ett arbetsmiljöproblem. Detta 
problem handlar om att mobbning är en typ av ett samspel som förekommer i 
organisationer vilket kan uppstå mellan vilka arbetstagare som helst. 

En annan uppfattning är att mobbning kan uppstå beroende på mobbarens dåliga 
självförtroende. Genom att trycka ner en annan person stärks därför mobbaren. 
Frustrations- aggressionshypotesen är en typ av mobbning som tar sig i uttryck när 
människor befinner sig i stressade arbetssammanhang, som sedan leder till aggression 
och i sin tur till negativa känslor. Denna aggression går då ut över ett svagt offer som är 
försvarslöst och inte skrämmande. En motiverande faktor för mobbare är makt och 
kontroll och svaga personer blir då ett lättare "byte". De som blir utsatta för mobbning 
har ofta en specifik personlighet, men en konkret "offerbild" har inte kunnat fastställas. 
Depression, ångest, asocial och konflikträdd är några exempel på typiska drag hos den 
som blir mobbad (Svensson, 2010).  

 Mobbnings processen  

Enligt Blomberg (2010) har mobbningsprocessen fyra faser. Första fasen är mycket 
kortvarig och utgörs av en allvarlig situation eller händelse som påbörjar själva 
mobbningen. Ett exempel kan vara när en anställd byter position, vid nyanställning eller 
när en ny person tillkommer. Fas två består följaktligen av mobbningshandlingarna men 
även av stigmatisering av personen som blir utsatt för mobbning. Detta kan pågå varje 
dag och under en längre tid. Här blir relationen mellan den mobbade och dess mobbare 
tydlig. Det är vanligt att den utsatta personen först blir förlöjligad till att till slut bli 
ansedd som en fiende.  

Den tredje fasen tar sin början när ledningen eller personalavdelningen på arbetsplatsen 
kopplas in. I detta skede blir mobbningen av personer officiell. Blomberg (2010) menar 
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att ledningen ofta har benägenhet att ta över mobbarnas tankar och fördomar av den 
som blir utsatt, som resulterar i att problemet särpräglas. Det vill säga, den mobbade 
personen anses vara problemet och får skulden för konflikterna på arbetsplatsen. Fjärde 
och sista fasen innebär bland annat att den mobbade lämnar arbetsplatsen, antingen som 
sjukskrivning eller uppsägning.   

 Konsekvenser av mobbning 

På arbetsplatser där mobbning pågår blir konsekvenserna för mobbningen kritiska, både 
hos den enskilde men även för hela arbetsgrupper. Offret kan drabbas av både fysisk 
och psykisk ohälsa som t ex sömnsvårigheter och depression. De kan även drabbas av 
försämrade prestationer, hög stressnivå och svårigheter till att samarbeta. Det är viktigt 
att mobbningen upphör omgående och att de huvudsakliga problemen undersöks och 
åtgärdas annars riskerar individen att hamna i ett kroniskt tillstånd som kan kräva 
långvarig medicinsk och psykologisk hjälp (Arbetsmiljöverket, 2012). Det ligger ett 
fokus på de emotionella och sjukdomsbaserade konsekvenser som offret för mobbning 
kan drabbas av. Skuldkänslor, depressioner, ångest och självmordstankar hos de utsatta 
är de viktigaste konsekvenserna som lyfts fram. När det kommer till arbetsgruppen som 
helhet så kan den ogynnsamma situationen resultera i bland annat minskad effektivitet 
och produktivitet, ökad kritik gentemot chefen, en känsla av osäkerhet, hög 
sjukfrånvaro och ökade samarbetsproblem. Även personalomsättningen försämras på 
arbetsplatser där det förekommer mobbning (Blomberg, 2010). 

I en artikel från Prevent (2010) tas det upp hur konflikter försämrar lönsamheten på 
arbetsplatser. De företag med medarbetare som har stort engagemang och energi i sitt 
arbete tenderar att få en god lönsamhet, som i sin tur kan leda till en positiv stämning på 
arbetsplatsen. Vidare tar artikeln upp siffror från en Manpower Work Life- 
undersökning, som innefattade 4000 anställda i Sverige.  Där visas det att det är 
vanligast att en konflikt löses upp mellan individerna utan chefers beblandning innan 
det hann utvecklas till mobbning. Det som var näst vanligast var att en chef blandades 
in och försökte lösa konflikten, men var fjärde anställd uppgav att konflikter på 
arbetsplatsen struntas i eller tystas ned av organisationer. De konflikter som ignoreras 
från ledningen har en större risk att utvecklas till intriger och grupperingar samt att de 
berörda förblir osams. Ungefär hälften av de 4000 anställda uppgav att de har varit med 
om att en arbetskamrat har slutat på företaget som en konsekvens av en oupplöst 
konflikt. Samma undersökning visar att lönsamheten påverkas negativt i organisationer 
där chefer inte tar tag i konflikter. De organisationer som har en god ekonomi är 
vanligen företag där anställda känner ett stort engagemang i arbetet och präglas av en 
positiv stämning samt i företag som ofta har kollektiva aktiviteter som inte har med 
arbetet att göra.  

Chefernas roll vid det förebyggande mot vuxenmobbning 

Det största ansvaret när det kommer till att skapa ett gott arbetsklimat ligger på 
chefsnivå. Detta betyder att ett starkt och tydligt ledarskap är grundläggande egenskaper 
som skapar förutsättningar för en trygg och mobbningsfri arbetsmiljö. Det är därför 
chefens skyldighet att i ett tidigt skede tydligt informera de anställda om vad som är 
acceptabelt och inte acceptabelt på arbetsplatsen. Om en ledare är osäker i sin roll kan 
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det lätt hända att denne medvetet väljer bort att inte uppmärksamma den kritiska 
situationen. Denna osäkerhet kan i sin tur uppmuntra och bekräfta att mobbningen får 
ske. Det är genom chefens beteende och handlingar som arbetsplatskulturen och de 
oskrivna reglerna bildas. Genom chefens beteende och handlingar visar denne vad som 
är bra respektive mindre bra beteende. Ett sätt för chefen att förebygga att anställda inte 
blir negativt behandlade på arbetet är att skapa normer som främjar ett trevligt och 
respekterande klimat inom organisationen. En chef bör dessutom förtydliga att 
mobbning inte accepteras i organisationen. Att utfärda en policy och att ha 
handlingsplaner är en bra början. Det är viktigt att arbetsgivaren kan läsa av signalerna 
om mobbningsförekomsten i tid samt att den vet hur den ska skydda utsatta personer. 
En fördel är att utse en förtroendeperson bland de anställda som de utsatta kan vända sig 
till (Svensson, 2010). 

En förutsättning för att det förebyggande arbetet ska fungera är att chefer och 
arbetsledande personal får utbildning i frågor som rör det arbetsrättsliga regelsystemet. 
De bör även få undervisning om hur olika arbetsvillkor påverkar de anställdas 
upplevelser, om samspel och konfliktrisker i grupper. Vidare är det viktigt att chefer får 
kunskap i hantering av plötsligt uppkomna konfliktsituationer. Om mobbning 
förekommer bland de anställda är det viktigt att chefer får information om detta vid ett 
så tidigt skede som möjligt för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Här har det 
förebyggande arbetet en avgörande betydelse. Att ha en objektiv och positivt 
problemlösande inställning till problem, att lyssna på samtliga berörda samt att hjälpa 
den svagaste är några av de väsentligaste punkterna som chefer bör ha i åtanke vid 
åtgärdandet av problemet. Som chef har denne även ansvar över att föra samman de 
parter som är delaktiga i den rådande mobbningssituationen samt att göra allt som krävs 
för att se till att konflikten löses på bästa sätt. Något som kan försämra situationen för 
den utsatte är att ingripandet sker ”över huvudet” på offret (Hallberg & Strandmark, 
2006).  

Utifrån Leymanns (1986) erfarenhet av mobbningsfall, har chefen de flesta gånger löst 
situationen genom att förflytta, ändra arbetsuppgifter, omplacera samt att 
rekommendera berörda anställda att söka upp psykiatrisk vård. Enligt Leymann (1986) 
hade de åtgärder som gjordes endast inverkan på offret, mycket sällan förövarna. Han 
anser att detta tillvägagångssätt är fel då organisationen inte blir av med själva 
problemet utan endast löser en del av problemet. En hypotes som Leymann (1986) har 
går ut på att ju mer kunskap om konflikthantering en organisation och dess anställda har 
desto mindre blir antalet mobbningsfall. De metoder som organisationer bör använda 
sig av i ett förebyggande arbete mot mobbning är bland annat; personalgruppmöten, 
samarbetsträning, chefsutbildning, utvecklingssamtal mellan över- och underordnade, 
olika typer av möten som alla går ut på att öka kommunikationen med syfte att skapa en 
större medvetenhet om och kunskap till bearbetning av konflikter.  

Som det nämndes tidigare är det viktigt för chefer att ta reda på vad det är som orsakat 
mobbningen. Till hjälp för detta bör personalchefen få stöd av både fackliga ombud, 
företagshälsovård och även personalkuratorer som finns tillgängliga i vissa 
organisationer. Dock leds en del organisationer av chefer som inte är intresserade av 
personal, - arbetsmiljö, och/eller chefsutbildningsfrågor. Trots ledningens negativa 
inställning till personalfrågorna så är det fortfarande personalchefen som har 



 

11 

huvudansvaret att agera i mobbningssituationer. Om inte ledningen lägger stor vikt vid 
att intressera sig för riktlinjer om hur personalen ska behandlas, organisationens arbete 
för en god arbetsmiljö samt att utbilda sina chefer så kan det på lång sikt leda till mer 
arbete för ledningen i slutändan. Således är det viktigt att de anställda och deras trivsel 
på arbetet är en prioritering för ledningen då personalen är den viktigaste faktorn för 
företaget och dess lönsamhet (Leymann, 1986). Enligt Hallberg & Strandmark (2006) 
kan mobbning förebyggas genom öppen kommunikation, samma rättigheter för alla 
anställda samt ett gott psykosocialt arbetsklimat som ger mod och rum för de anställda 
att uttrycka sina åsikter. Med andra ord tillåter inte en god arbetsmiljö förtal och 
kränkningar.  

Det är genom samarbete och gemensamma mål inom organisationen som är en grund 
för en lyckad konflikthantering. Bristande samarbete och konkurrerande mål framkallar 
negativa känslor hos de anställda, som till exempel misstrogenhet och irritation. 
Ytterligare en förutsättning för att arbeta förebyggande mot mobbning är att bryta 
ohälsosamma vanor och normer på arbetsplatsen genom att ge alla anställda mer 
kunskap om mobbning och dess ursprung. Mobbning är ett komplext fenomen som 
berör organisation, ledarskap, kommunikation, konflikthantering samt arbetsmiljö. 
Således är det viktigt att chefer tar hänsyn till alla dessa delar för att på bästa möjliga 
sätt kunna arbeta förebyggande mot mobbning (Hallberg & Strandmark, 2006). 

Förvaltningens policy mot kränkande särbehandling 

Under intervjun hänvisades vi till kommunens policy, som finns att hämta på 
kommunens hemsida. 

Denna policy innefattar riktlinjer för förebyggandet och hanteringen av kränkande 
särbehandling. I detta dokument framgår det att kränkande särbehandling är en 
arbetsmiljöfråga och att det är chefen som har ansvar för arbetsmiljön och arbetet kring 
det. Chefen ska förtydliga att kränkande särbehandling inte tolereras på arbetsplatsen. 
Vidare beskrivs det i dokumentet att det ska vidtas åtgärder och följas upp om de visas 
tecken på kränkande särbehandling. För att arbeta förebyggande i kommunen bör alla 
hjälpa till att skapa normer som uppmuntrar ett vänligt och respekterande klimat, ge en 
bra introduktion, klargöra vilka regler som gäller på arbetsplatsen, ge anställda 
kännedom om organisationens mål, sträva efter arbetsuppgifter som har innehåll och 
mening samt att sprida kunskap om detta dokument.  Ställa upp och visa respekt för sin 
personal, ge erkännande till den som gjort ett bra arbete och uppmuntra till en ömsesidig 
och öppen dialog är några råd som ges till chefer och arbetsledare.  

Vid inträffade fall ska chefer bland annat söka efter orsaker i organisationen och inte 
bara hos den utsatta, vara objektiv, våga be om hjälp ifall det behövs, kontakta och 
samtala ofördröjligen med den utsatta men även med övriga berörda, kontakta 
företagshälsovård samt leta efter lösningar på arbetsplatsen så som arbetsfördelning, 
kommunikation och utveckling av arbetsmetoder. Vidare i policyn finns det en 
definition av vuxenmobbning samt några exempel på vad som ses som negativa 
handlingar. Den definition som står, är följande: ”En person är utsatt för mobbning om 
han eller hon utsätts för en eller flera av operativt beskrivna oetiska handlingar minst en 
gång i veckan under minst ett halvt år.”  
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På företagshälsovårdens arbetsplats, där kommunens anställda är välkomna, finns det en 
tillgänglig broschyr som berör det främjande arbetet för en hälsosam arbetsmiljö. Detta 
främjande arbete innebär att fokusen ligger på det positiva som fungerar på 
arbetsplatsen istället för att fokusera på det negativa som bör förbättras. 

Teoretiska utgångspunkter 

De två teorierna nedan kommer tillsammans med forskningsresultatet att diskuteras och 
kopplas ihop.  

 De fem härskarteknikerna 

Berit Ås är en norsk kvinnoforskare samt politiker som har vidare utvecklat de fem 
härskarteknikerna, som är grundade utav Ingjald Nissen. Dessa tekniker använde Ås 
efter att hon observerat hur män betedde sig mot kvinnor. De fem härskarteknikerna är: 
osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbel bestraffning samt 
påförande av skull och skam. 

Osynliggörande innebär när den som blir utsatt för mobbning bland annat blir 
bortglömd och medvetet ignorerad. Detta kan leda till att personen känner sig dålig och 
mindre värd än de övriga anställda. Den förlöjligande tekniken går ut på att de som 
utför de negativa handlingarna hånar och skämtar om den utsatta personens arbetsinsats. 
Undanhållande av information innebär när den utsatte personen inte får samma 
information som de övriga på arbetsplatsen. Dubbelbestraffning syftar till att oavsett hur 
den utsatta personens arbetsinsatser ser ut så får personen negativa kommentarer av 
kollegorna även ifall arbetet är utförd korrekt. Påförande av skuld och skam är en 
kombination av förlöjligande och dubbel bestraffning. Denna teknik kan utföras när den 
utsatta personen kommer med nya förslag och idéer. Då ser de som mobbar ett tillfälle 
att kommentera och nedvärdera förslaget vilket får den utsatta personen att känna sig 
dum och har lägre kompetens än de övriga.  

Teknikerna kan ske både medvetet och omedvetet vid utövande av makt mot andra 
kollegor på sin arbetsplats. Konsekvenserna av dessa tekniker kan leda till att den 
utsatta personen får en känsla av osäkerhet, känner sig förminskad eller mindre värd. De 
fem härskarteknikerna anses vara en lämplig teori i detta arbete då vi antar att 
teknikerna är typiska tecken på vad som sker när en anställd blir utsatt för mobbning. 

 KASAM  

Psykologen Aaron Antonovsky grundade begreppet KASAM ”känsla av sammanhang”. 
KASAM är uppbyggt av tre olika begrepp: begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Begriplighet går ut på att individer upplever inre och yttre påverkan på 
ett tydligt och hanterbart sätt istället för oförklarligt och kaotiskt. Hanterbarhet innebär i 
vilken mån individen är medveten om de resurser som finns till hjälp vid behov. 
Meningsfullhet går ut på att individen ska vara delaktig i processer som berör såväl 
dagliga rutiner som privata delar i livet. Genom dessa tre begrepp kan en individ 
utveckla ett mer sammanhängande tänkande.  
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Antonovsky anser att genom att en individ har ett sammanhängande tänkande så är 
sannolikheten större att individen klarar av svårigheter och motgångar bättre än de som 
inte utvecklat ett sådant tänkande. De individer som har en hög känsla av sammanhang 
har större förmåga att finna lösningar i svåra och stressiga situationer (Antonovsky, 
1991). Vi antar att KASAM kan underlätta att undvika svåra situationer eftersom 
personer med hög känsla av sammanhang är bättre på att hantera inre och yttre 
konflikter.  

Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att undersöka hur olika aktörer inom kommunal förvaltning 
arbetar för att förhindra uppkomsten av vuxenmobbning bland de anställda.  

 Frågeställning 

• Hur arbetar kommunal förvaltning förebyggande mot vuxenmobbning? 

 Avgränsning 

Inom kränkande särbehandling valde vi att avgränsa oss enbart till vuxenmobbning, dels 
för att det intresserade oss mest samt för att minimera riskerna för ett för brett ämne.  
Eftersom att det finns ett antal olika begrepp inom kränkande särbehandling, antar vi att 
arbetet och intervjuguiden skulle bli allt för omfattande. Detta då om hela begreppet 
kränkande särbehandling skulle undersökas skulle det bli fler vinklar som vi skulle 
behöva tas till hänsyn. Med tanke på den korta arbetstiden som var till förfogande 
ansågs det inte lämpligt att beröra hela begreppet kränkande särbehandling. Då 
kommunen är en stor organisation innehållande flera olika förvaltningar gjordes en 
avgränsning till endast en förvaltning för att minska storleken på arbetet och för att 
anpassa arbetet efter tiden.  

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 
Kvantitativ metod relateras främst till en forskningsansats som syftar till experiment och 
undersökningar som innebär att insamlad empirisk data presenteras i form av siffror. 
Många gånger används denna metod med avsikt att kunna generalisera gentemot en 
större population och kunna visa på olika orsakssamband. Undersökningarna baseras 
oftast på enkäter där frågorna inte är lika djupgående som vid kvalitativ metod 
(Denscombe, 2011). 

Kvalitativ metod är till skillnad från den kvantitativa, en metod där det sker ett 
personligt möte mellan forskare och informant i syfte att få ett mer ingående svar på 
frågorna. För att samla in mer djupgående information och försöka hitta kvalitativa 
skillnader och mönster är intervjuer ett bra tillvägagångssätt som kan användas. 
Förutom detta kan intervjuer användas där syftet är att undersöka mer komplexa och 
känsliga områden (Denscombe, 2011). Den främsta skillnaden mellan den kvalitativa 
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och den kvantitativa metoden är att inom den kvalitativa ligger grunden i att förstå 
verkligheten genom upplevelser och uppfattningar. Inom den kvantitativa metoden är 
syftet att förklara en specifik grupps beteende. 

I denna studie var den kvalitativa metoden det lämpligaste tillvägagångssättet då 
grunden ligger i att få kunskap om informanternas uppfattningar och erfarenheter kring 
arbetet mot vuxenmobbning. Studien baseras sig även på en deduktiv forskningsansats. 
Med en deduktiv forskningsansats prövas tidigare teorier och utifrån egna hypoteser 
dras slutsatser i enskilda fall. I denna undersökning tas utgångspunkt i en teoretisering 
kring olika härskartekniker och KASAM samt tidigare forskning som gjorts kring 
vuxenmobbning, vilket ligger till grunden i analysen (Patel & Davidson, 2011).  

Planering och genomförande 

Beskrivning av aktuell organization 

Organisationen är en kommunal verksamhet som utgörs av ett antal förvaltningar. Dessa 
förvaltningar grundas utifrån specificerade arbetsområden och har övergripande ansvar 
för att se till att samhällets olika delar fungerar. De olika arbetsområdena är bland annat 
omsorg om äldre och funktionshindrade, hälso- och viss sjukvård i särskilt boende, 
stadsplanering och byggfrågor samt hälso- och miljöskydd. Den förvaltning som har 
undersökts i denna studie är omsorgsförvaltningen. Förvaltningen har till uppgift att 
förse kommunens invånare med den bästa möjliga vård och omsorg, framför allt till 
äldre personer, personer med funktionsnedsättning samt de personer som behöver 
hemsjukvård. Den totala arbetskraften ligger idag på cirka 2 300 anställda och de 
dominerande arbetsgrupperna är undersköterskor, vårdare, vårdbiträden och 
sjuksköterskor/distriktssköterskor. 

Urval och undersökningsgrupp 

Den tidsbristen som var, både för oss som forskare samt för organisationen begränsade 
undersökningsområdet till en specifik förvaltning. Begränsningen gjordes utifrån antalet 
anställda samt utifrån ett antagande att arbetsuppgifterna i denna förvaltning kan vara 
psykiskt påfrestande vilket kan påverka förhållandet mellan kollegorna och i sin tur leda 
till mobbning. Valet av informanter har baserats på de personer som varit till förfogande 
i organisationen. Urvalet bestämdes av kontaktpersonen på organisationen vilket ledde 
till att informanterna fick en kännedom om de övriga deltagarna. Risken denna 
kännedom kan medföra är att informanterna kan urskilja vem som har sagt vad. Dock 
antogs det att ifall denna känndedom hade upplevts som negativt hade 
intervjupersonerna avstått ifrån att medverka. En annan risk som finns är att de kan ha 
undanhållit information, då urvalet var så pass litet att det kan ha funnits en rädsla för 
att intervjupersonen skulle kunna urskiljas. 

Informanterna i den befintliga undersökningen bestod av både män och kvinnor. Dock 
berördes inte ett genusperspektiv under arbetets gång eftersom syftet inte var att 
undersöka hur det förebyggande arbetet mot mobbning skiljer sig åt mellan könen. 
Dessa personer har även varierande ålder vilket heller inte är ett perspektiv som har 
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lyfts upp i arbetet. Med hänsyn till de etiska övervägandena har cheferna betecknats 
som C1 och C2. Dessa två chefer arbetar inom samma förvaltning men inom två olika 
enheter. De två informanterna från kommunhälsan betecknas som K1 och K2.  

Etiska överväganden  

Som forskare finns det fyra etiska principer att ta hänsyn till. Dessa är informationskrav, 
informerat samtycke, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet 
innebär att informanten ska få information om undersökningens syfte, hur den är 
upplagd och eventuella risker och fördelar. Vidare innebär det att det är frivilligt att 
delta samt att det när som helst är möjligt att avbryta intervjun. Samtyckeskravet 
betyder att deltagaren efter informationskravet godkänner sitt deltagande. 
Konfidentialitetkravet syftar till att den privat data som kan komma att identifiera 
informanterna i undersökningen inte kommer att avslöjas. Ifall det i undersökningen 
kommer att publiceras något som eventuellt kan avslöja informanten så bör forskaren få 
ett godkännande av denne att sådan information får offentliggörs. Slutligen handlar 
nyttjandekravet om att data endast används i undersökningssyfte samt att data efter 
undersökningen kommer att raderas (Vetenskapsrådet, 2012). 

Ett missivbrev (Se bilaga 1) bifogades till kontaktpersonen med syfte att brevet skulle 
ha vidarebefordrats till de utvalda deltagarna. I missivbrevet beskrevs syftet med 
studien samt att de etiska principerna tas till hänsyn under undersökningens gång. Innan 
samtliga intervjuer påbörjades gavs det information om de etiska övervägandena. Vi 
bad först om intervjupersonens godkännande att spela in intervjun och att materialet 
skulle komma att behandlas konfidentiellt. Vi var även tydliga med att informera om att 
personen när som helst fick avbryta intervjun eller avstå ifrån att svara på någon fråga. 
Under undersökningens gång har konfidentialitetskravet varit en prioritering. Detta på 
grund av antalet deltagare samt att ämnet kan uppfattas känsligt. I studien har 
intervjupersonernas namn censurerats, det nämns heller inte könet på dessa. Det går inte 
att urskilja vilken kommun förvaltningen tillhör eller vilka enheterna är.  

Instrument 

I denna studie har Kvales (2012) sju stadier tagits hänsyn till. Hans stadier beskriver hur 
forskare kan gå till väga vid undersökningar. Efter ett första möte med organisationen 
gjordes det en tematisering, där det utformades ett syfte och frågeställning. Nästa steg 
var att utforma en planering av undersökningen. I samband med detta konstruerades det 
en intervjuguide samt en insamling av litteratur och tidigare forskning kring ämnet. 
Därefter genomfördes intervjuerna som följdes av en transkribering. Efter att vi blivit 
förtrogna med materialet som transkriberats bestämdes metoden för hur resultatet och 
analysen skulle presenteras. Valet blev en analys med fokus på meningen, för att se 
intervjupersonernas uppfattning om det förebyggande arbetet kring vuxenmobbning. 
Detta för att slutligen kunna avsluta den skriftliga delen (Kvale, 2011).   

Konstruktion av frågor och intervjuguide 

Vid konstruktionen av intervjuguiden användes mallen för semistrukturerade intervjuer. 
Denna mall innebär att det finns ett färdigställt frågeformulär som ska minska riskerna 
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för att komma in på oväsentliga ämnen under intervjuerna. Frågorna är konstruerade så 
att informanten har möjlighet att reflektera djupare kring ämnet. Anledningen till valet 
av en semistrukturerad intervju, är baserat på att ämnet vuxenmobbning är så pass brett 
(se avsnitt: avgränsning) och kan tolkas olika beroende på erfarenhet och kunskap 
(Denscombe, 2011).  

Konstruktionen av frågeformuläret har utgått utifrån litteratur och uppsatsens 
frågeställningar. Frågorna har även anpassats efter graden av känslighet där enklare 
frågor kommer först och följs av mer svårare och djupare frågor. Intervjuguiden är 
anpassad efter intervjupersonernas yrke och skiljer sig ytterst lite ifrån varandra. De 
frågor som berör bland annat, situationen mellan de anställda i förvaltningen, upplevde 
vi som orelevanta att ställa till intervjupersonerna som arbetade inom 
företagshälsovården. Med avsikt att underlätta struktureringen av resultat- och 
analysdelen, samt för att ge själva intervjun mer struktur delades frågorna upp i fyra 
olika teman. Dessa teman är: mobbning som socialt fenomen, relation mellan chefer & 
företagshälsovård, förebyggande av mobbning samt hantering av mobbning (Se bilaga 2 
& 3).  

För att få bort så många orelevanta frågor inför analysen som inte berör ämnet, har 
konstruktionen av frågorna gjorts med en noggrannhet och eftertänksamhet. Frågorna 
utgörs av en blandning mellan öppna och fasta frågor, alltså en del frågor ger större 
utrymme för informanten att svara på medan en del frågor endast kan besvaras med ”ja” 
och ”nej”. Anledning av valet till dessa typer av frågor grundar sig i att vissa frågor 
endast ansågs behöva svaras med ja eller nej medan det i vissa frågor krävdes ett mer 
djupgående svar (Denscombe, 2011). 

Validitet, reliabilitet och generalisering  

Det är forskarens ansvar att påvisa trovärdigheten i studiens resultat. Det vill säga att 
utan verifiering saknar resultatet trovärdighet. För att forskningen ska vara tillförlitlig 
måste den grunda sig på etablerade vetenskapliga metoder och handlingssätt. 
Forskningskvaliteten ska bedömas utifrån dess företräden inom områdena: validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet. Validitet innebär att det finns en noggrannhet och 
precision i data. Ifall data är av rätt typ för undersökningen av det specifika ämnet och 
om data har uppmätts på ett rätt sätt. Reliabilitet handlar om ifall ett 
forskningsinstrument skulle visa samma resultat vid ett antal olika tidpunkter. Till sist 
innebär generalisering att det finns en möjlighet att använda resultatet på andra exempel 
av fenomenet som undersöks. Det betyder att resultatet kan förklara liknande händelser 
på en generell nivå istället för att vara exklusivt för det enskilda fall som undersöktes 
(Denscombe, 2011). 

I undersökningen har det strävats efter att studien skulle nå en hög validitet. Detta 
genom att ha bearbetat litteratur innan konstruktion av frågorna för att säkerställa att 
intervjufrågorna samt att data har varit inom ramen för undersökningens ämne. 
Reliabiliteten i den befintliga undersökningen uppfattas inte vara relativt hög då 
situationen kring mobbning ständigt kan ändras beroende på om det tillsätts nya chefer 
ny personal.  
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Eftersom att undersökningen endast gjordes på fyra personer anser vi att det inte är ett 
tillräckligt högt antal personer för att kunna nå en hög generalisering överlag. Skälet till 
det är att de fyra personernas uppfattning inte ger en möjlighet att kunna dra en generell 
slutsats, det vill sägs att alla förvaltningar i Sverige inte arbetar på samma sätt utifrån 
enbart dessa fyra personer. Dock anser vi att studiens generalisering är relativt hög i den 
undersökta förvaltningen, men som nämnts tidigare går det inte att dra slutsatser om att 
de resterande omsorgsförvaltningarna i landet arbetar på samma sätt.  

Insamling 

Det finns ett antal olika tillvägagångssätt för upptagning av intervjun för forskare att 
använda sig utav. Fältanteckningar, bandinspelning och videoinspelning är exempel på 
dessa tillvägagångssätt. Fältanteckningar kan användas då informanten vägrar att ställa 
upp på någons slags inspelning men här finns det en risk att forskaren inte får med allt 
som sades. Bandinspelning är den metod som de flesta forskare förlitar sig på. 
(Denscombe, 2011). För att minimera riskerna att förlora information under intervjun 
har därför både fältanteckningar och ljudbandinspelning använts i denna studie. Innan 
påbörjad intervju har inspelningsinstrumentet kontrollerats för att säkerställa att den 
fungerade men även bli prövad i syfte att bli förtrogna med det. Intervjuerna 
genomfördes på intervjupersonernas arbetsrum. Arbetsrummen var placerade centralt i 
byggnaden. Trots detta var det en behaglig ljudnivå och en avskildhet. I 
intervjupersonernas arbetsrum fanns det utplacerade möbler som användes vilket gav en 
möjlighet till en lämplig vinkel som skapade ögonkontakt (Denscombe, 2011). 

Analys 

Denscombe (2011) ger fyra direktiv som kan underlätta för den kommande 
transkriberingen och bearbetning som vi har använt oss utav i detta arbete. Analys av 
kvalitativa undersökningar går ut på att hitta olika teman utifrån svaren på frågorna. De 
olika temana ska underlätta för att kunna hitta eventuella samband och mönster mellan 
de olika informanternas uppfattningar. Detta med avsikt för att kunna beskriva hur det 
förebyggande arbetet kring vuxenmobbning faktiskt ser ut, vilket är syftet med 
undersökningen. Innan intervjuerna skulle genomföras konstruerades det en preliminär 
tidsplan för att säkerställa att tiden skulle räcka till vid transkribering av 
intervjumaterialet. Efter att intervjumaterialet samlades in transkriberades samtliga 
intervjuer som sedan sparades i olika filer på datorn. För att minimera riskerna för 
feltolkning av materialet lästes det igenom ett antal gånger och eventuella 
misstolkningar diskuterades vi tillsammans. De fyra teman som gjordes i samband med 
konstruktionen av intervjuguide var till hjälp för att strukturera upp resultat- och 
analysavsnittet. Analysen grundar sig i de teoretiska utgångspunkterna som i denna 
studie är: De fem härskarteknikerna och KASAM. Dessa teorier har hjälpt oss att 
bearbeta och tolka det insamlade intervjumaterialet.  
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RESULTAT 
Nedan redovisas resultatet av de fyra intervjuerna. Resultatet kommer att presenteras i 
de fyra olika kategorier som nämnts ovan. Chefernas resultat kommer att redovisas 
separat i ett enskilt avsnitt och materialet från de två intervjupersonerna från 
företagshälsovården kommer här att slås ihop i ett gemensamt avsnitt. 

Intervju med C1 

Mobbning som socialt fenomen 

C1s definition av mobbning är när en person blir kränkt av flera personer. Detta anser 
C1 kan ske både mellan chef och anställd och medarbetarna emellan. C1 menar att 
jargongen i arbetsgruppen kan avgöra vad som uppfattas som skämt respektive 
mobbning. Informantens arbetsgrupp har arbetat i 15-20 år tillsammans, vilket har 
resulterat i att de har en tuff jargong gentemot varandra men det är ingenting som ses 
som kränkande i arbetsgruppen. När det kommer till vart gränsen går för mobbning 
skiljer C1 på den utsatta personens uppfattning och på chefens uppfattning. C1 hävdar 
att denne har nolltolerans när det kommer till mobbning men återigen förklaras det om 
jargongernas inverkan på vad som upplevs kränkande respektive icke kränkande. 
Intervjupersonens arbetsgrupp har arbetet flera år tillsammans, vilket har resulterat i en 
god och respekterande relation mellan dem. Under intervjun framkom det att mobbning 
inte framkommer på arbetsplatsen. Dock uppkommer det vissa situationer som kan 
uppfattas som negativa men chefen poängterar vikten av att upprätthålla ett gott klimat 
som inte tillåter negativa handlingar.  

Klart att det finns händelser som personer i mitt gäng tycker är negativt 
och det handlar om att underhålla som chef, jag som chef vill underhålla 
att inte tillåta de här negativa diskussionerna oavsett om man tycker att 
det är mobbning eller asså vårt underlag i Växjö kommun när vi anställda, 
vi har ett uppdrag att vi ska inte, man får inte utsätta någon för något 
kränkande, för då utför man inte sitt uppdrag och de kan vara en 
uppmaning för erinran eller en varning, om man har de på så sätt, så det 
jag tycker att jag vill ha som chef det handlar om att vara förebyggande, 
ha det uppe hela tiden, prata om det, att inte tillåta- C1  
 

I kommunen är det inte tillåtet att bete sig illa gentemot både anställda och klienter, om 
någon bryter mot detta kan det leda till en varning. Öppen dialog och återkoppling är 
något som enheten arbetar med i sitt dagliga arbete. Inom kommunen finns det en 
gemensam verksamhetsplan, för både chef och anställd. Den berör organisationens 
grundläggande värderingar, normer, lagar och uppdateras varje år. C1 nämnde i 
intervjun att de har ett anti-mobbningsprojekt men att det inte är något som de arbetar 
med regelbundet. Vidare under intervjun poängterade intervjupersonen även vikten av 
att de anställda förstår varför de går till arbetet.  C1 har inte en stor erfarenhet av 
mobbning på sin arbetsplats men upplever att mobbningen inte nödvändigtvis sker 
mellan samma parter, det vill säga att det inte alltid är mellan anställda eller att det inte 
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alltid sker mellan anställd och chef. Vartannat år får anställda inom kommunen fyll i en 
medarbetarenkät. Denna enkät sammanställs sedan fram till en handlingsplan för 
möjlighet att upptäcka eventuella områden som behöver förbättras. 

Relation mellan chefer och företagsvård 

Cheferna och företagshälsovården har ett avtal där företagshälsovården ska finnas till 
hands när cheferna och de anställda behöver hjälp. Det finns alltså ingen regelbunden 
kontakt mellan dem utan kontakten sker endast vid behov.  

Asså det är ju så här att behöver jag stöd så får jag det, så ser dom till att 
jag får det, är det så att kommunhälsan inte har det då får man köpa in 
tjänster.- C1 

Vid de tillfällen där företagshälsovården inte kan ge cheferna den hjälp som de behöver 
så får cheferna köpa in hjälpen externt. C1 hävdar att så länge chefer har en förmåga att 
be om hjälp så finns det alltid resurser tillgängliga.  

Förebyggande av mobbning 

C1s enhet har en öppen dialog och arbetar med riskhantering. Enheten har även en aktiv 
handlingsplan och ett tätt samarbete med arbetsgivare och arbetsplatsombud. 
Arbetsplatsombudet är en person från baspersonalen som har i uppgift att arbeta med 
arbetsmiljön med syfte att förhindra uppkomsten av psykisk ohälsa och mobbning på 
arbetsplatsen samt vara tillgänglig för de övriga anställdas synpunkter och åsikter.  
Detta ombud ska finnas i varje enhet på förvaltningen. Arbetsmiljölagen och de 
allmänna bestämmelserna är lagar som ständigt finns med i chefens dagliga arbete. 
Genom att arbeta med dessa lagar kan chefen göra riskbedömningar, som de 
tillsammans med arbetsplatsombudet ska förebygga innan det blir ett större problem.  

Asså det är ju arbetsmiljö, det är ju de här med handlingsplaner, 
riskbedömningar och det är något som jag ska ha på skrivbordet på min 
data hela tiden, nu ser jag en risk och sen ska man då dokumentera de så 
har man de tillsammans med sitt arbetsplatsombud. -C1 

I enheten får de anställda sju-åtta gånger per år fylla i en hälsoplan. Här ska de anställda 
skatta sin egen hälsa och sedan komma med synpunkter vad de skulle tycka vara roligt 
att göra utanför arbetet. Utifrån svaret verkställs det sedan en sammanställning som ska 
vara till hjälp vid planering av aktiviteter. Enheten får en viss summa per anställd och 
med hjälp av dessa pengar kan enheten sponsra aktiviteterna.  Aktiviteterna kan bland 
annat vara korvgrillning, bowling, pubkväll, Ullared-resa eller att promenera. Dessa 
aktiviteter är frivilliga och C1 upplever att det inte är samma personer som är 
frånvarande, men att aktiviteterna uppskattas olika beroende på intresse. Enheten håller 
på att arbeta med en hälsoplan för 2013 där målet är att det ska bidra till en öppen och 
sammansvetsad arbetsgrupp. Det ska vara aktiviteter som är gynnar kropp och själ, som 
passar alla och där syftet är att de anställda ska vara pigga och glada. Ett annat mål är att 
anordna morgongympa måndag till fredag för att bidra till friska och starka arbetare.  
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Vid introduktion för nyanställda i enheten tas det hjälp av checklistor för att säkerställa 
att den nyanställda får all information och den kunskap som behövs. Chefer har ansvar 
att följa upp denna introduktion för att se hur det har gått.  C1 har i sin enhet bestämt att 
inte delegera arbetsuppgifter till specifika medarbetare utan vill delegera 
arbetsuppgifterna jämt på alla anställda utifrån deras kompetens. Detta leder till att 
arbetsgruppen växer som helhet och inte bara personerna som enskilda individer. 
Chefen tror inte att det fungerar att en ny tillsatt chef plötsligt ska bestämma över 
tidigare kollegor vilket är anledningen till valet av chefens arbetssätt.  

Hantering av mobbning 

C1 har inte gått någon utbildning i form av mobbning och konflikthantering. De 
tillfällen C1 upplever att denne behöver hjälp med hantering av detta så kan denne 
vända sig till sina kollegor, företagshälsovården samt till sin närmaste chef. Vid hjälp av 
personliga frågor kan C1 få hjälp av facket. Dock finns det möjlighet att gå sådana 
utbildningar om chefen vill gå.  

Intervjupersonen ombads att berätta om en mobbningssituation som har förekommit. I 
detta fall handlade situationen om C1 och en anställd. Detta var inget som 
intervjupersonen själv uppmärksammade utan fick kännedom via en kollega som tyckte 
att den anställde betedde sig illa gentemot C1. Efter att kollegan hade beskrivit 
beteendet så lärde sig C1 att vara mer rak och tydlig mot personen vilket resulterade i 
att den anställdes uppförande upphörde. Vid frågan om hur enheten hanterar 
mobbningssituationer blev vi hänvisade till kommunens dokument om riktlinjer för 
kränkande särbehandling (se avsnitt ”Förvaltningens policy mot kränkande 
särbehandling” i bakgrundsavsnittet). Intervjun avslutade med att C1 påpekade vikten 
av det förebyggande arbetet kring mobbning och ha förmågan som chef kunna se 
tendenser som riskerar att eskalera till mobbning.  

Intervju med C2 

Mobbning som socialt fenomen 

C2:s definition av mobbning är att utsätta en människa för någon form av kränkning 
med ord eller handling där mottagaren upplever att den blivit kränkt. Där gränsen för 
mobbning går vid den utsattes uppfattning om situationen.  

Mobbning för mig är att man utsätter en annan människa för någon form 
utav kränkning i någon form av sammanhang med ord eller handling [eeh] 
där mottagaren, att det är mottagaren som upplever att den har blivit 
kränkt.- C2 

C2 berättar att då de anställda arbetar med sjuka människor kan det förekomma negativa 
kommentarer från klienterna. Det är viktigt att de anställda förstår att kommentarerna 
beror på klientens sjukdom och att det inte är något personligt mot den anställde. 
Upplevelsen om hur den rådande situationen mellan de anställda ser ut idag anser C2 
vara relativt god men att det förvisso kan förekomma skämt som kan uppfattas som 
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negativt. Utifrån ett samhällsperspektiv uppfattar C2 att klimatet har blivit tuffare på 
arbetsplatser. C2 anser att chefer måste vara mer pålästa och engagerade i sitt arbete.  

Upplevelsen om relationen mellan de anställda är att den är hanterbar för 
gruppmedlemmarna men att de anställda tar för sig olika mycket. C2 anser att ju större 
grupp, desto större chans finns det att relationen blir mindre god.  

Jag upplever att relationen, ju större grupp desto större chans finns det att 
relationen blir mindre god för någon. - C2 

C2 har en stor möjlighet att vara närvarande i de flesta sammanhang vilket enligt 
intervjupersonen ger goda förutsättningar att veta vad som förekommer på 
arbetsplatsen.  Relationen mellan C2 och de anställda tror C2 är relativt god, där 
intervjupersonen tror sig ha en positiv påverkan på att mobbning inte uppstår. Det finns 
en förhoppning på C2s enhet att det ska finnas ett öppet klimat, men att det finns vissa 
dagar där det gäller att vara försiktig med hur man formulerar sig då de anställda 
tenderar att uttrycka sig på ett negativt sätt. Intervjupersonen hävdar att det talas öppet 
om organisationens mål och normer på enheten. Att mobbning skulle förekomma 
mellan specifika personer anser C2 inte vara fallet. Utan att det kan uppstå vart som 
helst, i vilken situation som helst.  

Relation mellan chefer och företagshälsovård 

Intervjupersonens erfarenhet av företagshälsovården är goda, då de har stöttat C2 vid 
behov.  

Resurserna kan jag tycka är låga i förhållande till den stora 
organisationen men jag har alltid blivit välbemött och jag har blivit hjälpt. 
Det känns som att det är en väldigt liten kommunhälsa i förhållande till en 
stor organisation.- C2 

Dock menar C2 att företagshälsovården är relativt liten i förhållande till kommunen som 
helhet, men som sagt så har C2 alltid fått den hjälp som behövts. I samband med att 
intervjupersonen besvarar frågan om hur samarbetet mellan chefer och 
företagshälsovården blev det tydligt för intervjupersonen att den är god.  

Förebyggande av mobbning 

Intervjupersonen menar att genom att lära känna sin personal skapar det förutsättningar 
för att vara en del av arbetsgruppens gemenskap och skapa uppfattning om det rådande 
klimatet.  

Arbetsplatsträffar, självklart att ge utrymmer att faktiskt uttrycka vad man 
har svårigheter med både i och mellan sig. Medarbetarsamtal där man 
träffar mig tror jag också är bra utrymme att förebygga och lyssna in. - C2 

Vad intervjupersonen menar är att det är rollen som chef som gör detta arbetssätt 
möjligt och skapar förutsättningar för att uppmärksamma psykisk ohälsa i tid. 
Intervjupersonen lyfter även upp medarbetarsamtal som ett bra utrymme att kunna 
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upptäcka och förebygga eventuella problem i tid. C2 uppfattar att omsorgsförvaltningen 
i stort är duktiga på att ta hänsyn till de olika arbetsmiljölagarna i arbetet mot en 
hälsosam arbetsmiljö.  

Intervjupersonen berättar att de aktiviteter som anordnas för de anställda utanför arbetet 
bland annat kan vara bio, middagar samt lunchpromenader. Dessa aktiviteter sker 
varannan månad och bygger på frivillighet. Sen finns det även obligatoriska aktiviteter 
under arbetstid som att till exempel äta julmat. Intervjupersonen anser att dessa 
aktiviteter gör det möjligt för de anställda att kunna vara mer avslappnade och komma 
ifrån arbetstänket, samtidigt som de lär känna varandra. Toleransnivån för mobbning 
betonar intervjupersonen ligger på varje enskild individs uppfattning om situationen. 
Det vill säga att varje individ kan tolerera olika hård jargong, vad en anställd ser som 
enbart att vara skämt kan någon annan uppfatta vara mobbning.  

På C2:s enhet finns det ingen direkt policy om mobbning men det finns policy om 
sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.  

Finns sexuella trakasserier och det ligger väl väldigt nära mobbning 
skulle jag vilja påstå.. Och kränkande särbehandling finns det policy om 
men vi jobbar inte aktivt med dom eller jag jobbar inte aktivt med dom., 
man känner till dom på arbetsplatsen och man är medveten om att de finns 
och att det ligger arbetsrätt bakom dom det vill säga det  finns möjligheter 
att om man inte följer det så finns det arbetsrättsliga regler att ta till som 
arbetsgivare. - C1 

Dessa policys arbetar inte enheten aktivt med men det finns en medvetenhet om dem 
och arbetsrättsliga regler som chefer kan ta hjälp av om en anställd bryter mot dessa 
policys.  

På enheten finns det även ett arbetsplatsombud som har en roll att stärka de enskildes 
möjlighet att få hjälp. Även att vara den personen som signalerar och stöttar 
arbetskamrater när C2 inte uppmärksammar problemet. Vid introduktion av nyanställd 
är det viktigt med en så tydlig introduktion som möjligt där den nyanställde får följa 
med erfaren personal. Det finns även checklistor med uppgifter om bland annat vad den 
nyanställde ska lära sig. Intervjupersonen upplever att enheten kan bli bättre på att 
introducera, trots att de anser sig vara bra på introduktionen.  

För att minimera riskerna för negativ inställning när en arbetskamrat får en högre 
position ligger grunden i att skapa ett önskemål hos de anställda om att positionen är av 
behov. Även att de anställda får vara delaktiga med sina åsikter om hur positionen ska 
användas samt att se till att alla får nytta av den nytillsatta positionen. Att ha löpande 
diskussioner om hur vida den nytillsatta positionen fyller en funktion eller inte är också 
nödvändigt. 

Hantering av mobbning 

Intervjupersonen anser sig ha blivit bättre på att konfrontera båda parterna i en eventuell 
mobbningssituation. Tack vare intervjupersonens erfarenheter kan ett ingripande ske i 
ett tidigare skede, svårigheten ligger mer i att upptäcka situationen. Efter avslutad 
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utbildning har C2 genomför minst tre utbildningar i konflikthantering, dock inte inom 
mobbning. Då och då erbjuds det möjlighet att få delta i utbildning men enligt C2 var 
det ett tag sen sist det erbjöds. Vid mobbningssituationer sker det alltid ett samtal 
mellan chefen och de inblandade parterna. Detta för att chefens ska kunna utreda och få 
inblick i situationen. Om situationen inte skulle lyckas lösas finns det arbetsrättsliga 
följder i form av varning som kan leda till avsked. 

 Det sker alltid ett samtal för att utreda. Alltid mellan de som kan vara 
offer och mellan de som kan vara så kallade mobbare då för att utreda och 
se så att detta faktiskt är sant eller att det är som man tror. Sen finns det 
arbetsrättsliga följder som erinrar en varning sen kan det sluta med att 
man faktiskt får lämna sin anställning. -C2 

När mobbningssituationen hanteras av företagshälsovården ligger återkopplingen i att 
C2 efterfrågar om information eller att informationen kommer naturligt från 
företagshälsovården, Intervjupersonen kan koppla in de resurser som anses kunna 
förbättra den aktuella situationen, det kan vara intervjupersonens närmaste chef, kollega 
samt personalspecialist. Enligt C2 finns det inga begränsningar när det kommer till att ta 
hjälp av andra, men hävdar att det är viktigt att vara aktsam i situationen så att den inte 
förvärras. Intervjupersonen upplever att det finns en svårighet i att bedöma allvaret i en 
situation. Denne anser att det även ligger ett ansvar hos kollegorna att försöka stötta 
men också att de som sett mobbningen ger sin version av den.  

Intervjupersonen berättar om en situation där mobbning förekom. Det handlade om en 
anställd som hade arbetat 25 år på samma arbetsplats och som fick en förhöjd position. 
Arbetskamraterna var missnöjda med personens arbetssätt på dennes nya position. De 
retade sig på att personen alltid upplevdes vara arg, gav order samt var dålig på vissa 
arbetsuppgifter. Personen fick höra väldigt ofta att denne inte var duktig. 
Intervjupersonen gav därför önskemål om att personalen skulle vända sig till denne med 
klagomålen istället för till den utsatte. Intervjupersonen försökte skapa en bild om den 
rådande situationen men insåg att det inte fanns så mycket mer att göra för den utsatte. 
En förfrågan om omplacering gavs därför till den utsatte som antog erbjudandet. Sedan 
en och en halv månad har personen arbetat på sin nya anställning och mår idag bra. 
Intervjupersonen påpekar att denne har varit ärlig i samtalet kring den utsatte, både i 
dennes närvaro men även i dennes frånvaro.  

Intervju med K1 & K2 
En av intervjupersonerna från företagshälsovården har en kort anställningstid vilket 
ledde till ett bortfall av vissa frågor. Detta är anledningen till att båda intervjuerna 
vävs ihop i ett gemensamt resultat.  

Mobbning som socialt fenomen 

Intervjupersonernas definition och toleransnivå av mobbning förklaras på liknande sätt, 
där den övergripande mobbningsdefinitionen syftar till de situationer där en person 
känner sig kränkt av flera personer samtidigt och där toleransnivån ligger i att flera 
personer går emot en enskild person. Vid misstanke om mobbning skulle K1 fråga den 



 

24 

 

eventuellt utsatta ifall det pågår mobbning. Vidare har intervjupersonen ingen 
uppfattning om hur mobbningssituationen ser ut på den specifika förvaltningen som 
undersökt i detta arbete. K2 hade svårigheter med att ge en definition på begreppet 
mobbning. Detta då denne ansåg att begreppet har många olika tolkningar. K2 menar att 
det kan finnas de som blir mobbade men som inte kallar sig mobbade, sen finns det dem 
som söker efter tecken att de skulle ha blivit mobbade i vinstsyfte att få ut något positivt 
utav situationen. K1 berättar om de team-möten som sker varje vecka där alla 
personalkategorier på företagshälsovården träffas. I extrema fall kan de ta hjälp av 
varandra och skicka vidare problem om det har hamnat hos en anställd med fel 
kompetens inom området.  

Båda intervjupersonerna tror att största andelen mobbningsfall sker mellan de anställda. 
K2 menar på att personerna i sig byts ut men att mobbning som fenomen blir en slags 
miljö på arbetsplatsen. När nyanställda kommer in i en arbetsgrupp med nya idéer och 
synsätt kan detta hota gruppen vilket kräver starka individer som kan klara denna 
förändring på ett positivt sätt.  

Och sen är det inte så högstatus och låglönad vilket är en grund att saker 
ska hända kan jag känna. Alla flesta känner att de gör ett bra jobb och 
känner sig stolta över det men samtidigt finns det en misstänksamhet i 
grupperna. Hur andra har det, vilka löner, jämförande så.- K2 

Med detta att eftersom det finns så många olika grupper av anställda i 
omsorgsförvaltningen, att det inte är så hög status samt att det är ett lågavlönat arbete så 
kan det finnas en misstänksamhet bland de anställda. Misstänksamheten ger upphov till 
att de anställda jämför sig med varandra vilket är anledningen till att K2 anser att 
mobbningen sker mellan anställda.  

Relation mellan chefer och företagshälsovård 

Relationen mellan företagshälsovården och omsorgsförvaltningen ser 
intervjupersonerna ofta som god och K2 menar att de chefer som K2 varit i kontakt med 
har varit lyhörda och duktiga chefer är mån om sin personal. K1 hoppas på att de 
anställda inom förvaltningen är positiva till att ta kontakt med företagshälsovård. K1 
påpekar även att de arbetar med sekretess, allt som tas upp hos dem stannar där. Dock 
vid behov är det nödvändigt att sitta med chefen och den drabbade. Enligt båda 
intervjupersonerna sker kontakten mellan förvaltningen och företagshälsovården främst 
vid behov.Varje år anordnas det en planeringsträff med ledningen på varje förvaltning 
där strategiska frågor behandlas samt observationer som gjorts om punkter som behövs 
kontrolleras.Företagshälsovården tar sedan kontakt med förvaltningar som, i det fall 
företagshälsovården upplever, har något att förbättra.  

Varje år har vi en planeringsträff med förvaltningsledningen på alla 
förvaltningar, även omsorgsförvaltningen då tar vi upp mer strategiska 
frågor, vad vi har sett, om det skulle vara så att vi har sett mycket 
mobbning eller vuxenmobbning på någon arbetsplats så kanske vi inte 
nämner den arbetsplatsen men vi har registrerat  det eller om de är flera 
olika arbetsplatser, så att det kommer fram då.  - K1 
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Både chef och anställd kan ta kontakt med företagshälsovården. I de fall när den 
anställde kontaktar företagshälsovården måste den anställde godkänna att chefen ska få 
kännedom om den aktuella situationen. Skulle det vara så att chefen kontaktar 
företagshälsovården på grund av att chefen oroar sig över en anställd så är det chefen 
som godkänner den anställdes mandat att boka tid. Efter en bedömning av 
företagshälsovården där de anser det vara lämpligt att kontakta närmaste chef kan de i 
vissa fall behöva be den anställde om ett godkännande av att få kontakta chefen. Den 
anställde förstår förhoppningsvis att problemet måste lösas och måste därför gå vidare 
med fallet menar K1.  

Sjuksköterskan på företagshälsovården har hand om ett projekt som berör 
korttidsfrånvaron. Där får de anställda som är borta mer än 6 korta tillfällen, träffa 
sköterskan och ha ett samtal för att komma fram till en lösning på den höga frånvaron. 
Samtalen kan se olika ut, ibland träffas enbart sköterskan och den berörda anställda men 
ibland kan samtalet ske mellan chef, anställd och sköterskan. Enligt K1 behöver de 
anställda inom omsorgs-, och skol- och barnomsorgsförvaltning mer hjälp ifrån 
företagshälsovården än de övriga förvaltningarna. Detta på grund av att antalet anställda 
är fler men samt på grund av arbetsområdet.  

Nej jag tror det kommer från alla förvaltningar någons slags vilja och 
behov att ”vi behöver hjälp” , jag tror att alla känner att de behöver hjälp. 
Och det handlar mycket om individärenden  och det har jag förstått har 
blivit mycket mer. Mer psykologiska och sociala  problem för personalen, 
tidigare var det mer fysiska problem.  Jag kan inte än så länge särskilja 
någon mer än annan.- K2 

Till skillnad från K1 menar K2 att alla förvaltningar är i behov av hjälp. Idag handlar 
det mycket mer om individärenden och enligt K2 är det mer psykologiska och sociala 
problem än fysiska.  

Förebyggande av mobbning 

Företagshälsovården uppmärksammar psykisk ohälsa genom att ha olika grupper med 
stress, - och sömnhantering. Det ska anordnas lunchföreläsningar, där det ska tas upp 
om hur psykisk ohälsa behandlas samt hur det uppmärksammas på arbetsplatsen. Dessa 
föreläsningar är frivilliga att delta på. Tanken är att det framför allt är chefer som ska 
delta. 

Vi ska nu nästa år ha lite lunchföreläsningar och prata om olika teman 
som  handlar om psykisk ohälsa, hur man kan uppmärksamma de på 
arbetsplatsen o så där, och det har vi haft tidigare... - K1 

Målet är att ge cheferna kunskap om hantering av personer som lider av psykisk ohälsa 
samt hur det arbetas förebyggande mot detta på arbetsplatsen. De har även något som 
kallas för ”främjande arbetsmetoder”, vilket innebär steget innan det förebyggande 
arbetet.  
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Vi skulle vilja att cheferna, att vi ger cheferna lite mer kunskap om hur det 
är att ha personer med psykisk ohälsa, hur man också kan jobba 
förebyggande ute på arbetsplatsen, sen har vi något som heter främjande 
arbetsmetoder, där vi går ut och jobbar främjande, alltså även innan det 
förebyggande kan man säga, att uppmärksamma det som fungerar och det 
man mår väl av i en arbetsgrupp också för sig själv. så det har vi gjort 
material till.Här uppmärksammas det positiva, det som fungerar och det 
som anställda mår bra av i en arbetsgrupp. -K1 

Hos företagshälsovården delas det ut broschyrer om bland annat främjade 
arbetsmetoder. Detta innebär metoder som fokuserar på de positiva delarna som 
fungerar i organisationen. På kommunens hemsida finns det ett intranät som är ett 
forum för samtliga anställda inom kommunen. Där erbjuds det bland annat olika 
övningar och arbetsmetoder. Målet med detta är att det ska verka för ett hälsosamt 
klimat. De fem härskarteknikerna som är framtagna av Berit Ås, har kommunen ändrat 
om till kommunens egna främjartekniker. Dessa är: delaktighet, respekt, öppenhet, sätta 
gränser och visa hänsyn. I broschyren förespråkas vikten av att ha kunskap om 
teknikerna för att på bästa sätt kunna hantera dem.  

 
Vi har ju jobbat nu med riktlinjer för att motverka diskriminering, 
trakasserier och kränkande särbehandling, och det är just för att vi ska 
kunna erbjuda, en handlingsplan eller också för att veta hur man kan 
jobba förebyggande med detta och uppmärksamma det, men också som 
chef  att vad gör vi om problemet uppstår. Så den ska klubbas nu i början 
av nästa år och ges ut.- K1 
 

Tidigare arbetade företagshälsovården, utifrån en diskrimineringslag och en författning 
som ingår i arbetsmiljölagen, mot kränkande särbehandling. Nu har dessa två slagits 
ihop till en riktlinje som ska användas i arbetet mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande särbehandling. Målet med dessa riktlinjer är att kunna erbjuda en 
handlingsplan för det förebyggande arbetet kring diskriminering, trakasserier samt 
kränkande särbehandling. Även att kunna uppmärksamma det i tid samt åtgärderna 
kring när problemet väl har uppstått. Dessa riktlinjer kommer att träda i kraft nästa år 
och kommer även att användas som deras policy där visionen kommer att vara 
”nolltolerans vid mobbning”. Arbetsmiljölagarna används alltid i företagshälsovårdens 
dagliga arbete.  

Varje år anordnas det en hälsomässa av kommunens personalklubb ”Dacapo”, som 
företagshälsovården är med och representerar. Mässan innehåller olika typer av 
utställningar och föreläsningar i någon form av hälso-tema och är till för kommunens 
anställda. Kommande tema för år 2013 är mångfald. Företagshälsovården är ute i 
förvaltningar och föreläser om kommunens arbetsplatsombud eller så kallade 
hälsorepresentanter. Föreläsningarna anordnas av företagshälsovårdens folkhälso-
samordnare. Dennes arbete går ut på att arbeta förebyggande med folkhälsa som till 
exempel alkohol och motion för kommunens anställda.  
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Hantering av mobbning 

Vid hantering av mobbningssituationer är målet att samtala med berörda parter och att 
situationens tas på fullaste allvar. I de situationer som varit har det skett olika lösningar 
men ibland har det varit lämpligast att splittra arbetsgrupper eller att erbjuda den utsatta 
en annan arbetsplats. I de fall där cheferna har hand om mobbningsfall har 
företagshälsovården i uppgift att följa upp ärendet. I övriga fall där företagshälsovården 
är inkopplade kontaktar dem de berörda parternas närmsta chefer. K2:s uppfattning 
huruvida chefer är engagerade i de fall de anställda är i kontakt med 
företagshälsovården skiljer sig åt. En del chefer är verkligen är engagerade och är 
intresserade av att veta hur det går, medan andra chefer känner att de har gjort sitt efter 
att de har tagit hjälp av företagshälsovården. Dock är de chefer som K2 hittills har 
träffat väldigt mån om sin personal.  

Ingen av intervjupersonerna har varit i kontakt med ett mobbningsfall men ett antagande 
K2 har är att många kan se mobbning som skamligt och där personer inte vågar träda 
fram.  

Det är säkert mörkertal. Sen kanske söker hjälp på andra ställen inte bara 
här hos oss.- K2 

K2 menar även att det säkert är ett mörkertal av antal utsatta och att de söker hjälp på 
annat håll än via företagshälsovården. Utbildning inom mobbning har inte genomförts 
dock är konflikthantering ständigt aktuellt, vilket är något som företagshälsovården 
kompetensutvecklas inom. K2 nämner att utbildning inom konflikthantering är något 
som erbjuds samt att de arbetar mycket med de i förvaltningarna. Om det är så att de 
anställda inom företagshälsovården vill gå någon speciell utbildning så är detta inte 
omöjligt. K1 hoppas att anställda inom omsorgsförvaltningen kontaktar 
företagshälsovården när de behöver hjälp. 

Företagshälsovårdens totala arbetskraft är tolv personer. Dessa personer är uppdelade på 
läkare, sköterskor, sjukgymnaster, psykologer, arbetsmiljöingenjör samt inom den 
administrativa delen. 

Vi försöker jobba så högt upp i organisationen som möjligt så att det blir 
fallhöjd. Om man säger att jag bara jobbar på individärenden, då kan jag 
påverka den individen och i viss mån hennes arbetsplatser och hur hon 
beter sig där lite gran. Men om jag jobbar högt upp med 
förvaltningschefer t.ex. så blir det mer vad ska man säga, de påverkar sin 
tur verksamhetschefer, som i sin tur påverkar de anställda. Går man in på 
enskilda individer så visst det hjälper dom jätte bra men det är bra om 
man kan jobba med chefer så att hela arbetsgrupper kan bli hjälpta och då 
kanske man kan komma ifrån saker som kränkande särbehandling och 
mobbning.- K2 

Tanken är att företagshälsovården ska arbeta så högt upp i organisationen som möjligt. 
Genom att enbart fokusera på varje enskild individ, löses enbart individuella fall medan 
om fokusen istället ligger på verksamhetsnivå så nås en större grupp. Lyckas 
företagshälsovården att nå ut till cheferna kan de i sin tur påverka de anställda som kan 
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leda till att arbetsgrupper blir hjälpta så att risken för kränkande särbehandling och 
mobbning minimeras. Om mobbning sker avsiktligt eller oavsiktligt, tror K1 kan 
variera. K1 tror att vissa anställda kan vara mer lättkränkta än andra och uppfattar 
situationerna olika men K1 poängterar att det inte är acceptabelt att avsiktligt skada eller 
såra någon kollega.  

Sammanfattning av resultat 
Då företagshälsovårdens resultat har slagits ihop i ett gemensamt resultatavsnitt, 
kommer därför enbart en sammanfattning av chefernas resultat att presenteras i 
följande avsnitt.  

Mobbning som socialt fenomen: 

I intervjuerna framgick det att båda cheferna har en relativt liknande definition av 
vuxenmobbning. Gemensamt är att båda anser att mobbning sker när en person utsätts 
för kränkning, i ord och handling. Cheferna nämner även det sociala klimatet, där 
kommentarer och skämt kan tolkas olika av olika personer. Intervjupersonerna har 
nolltolerans för mobbning men hävdar även att varje situation självklart kan tolkas olika 
beroende på varje anställds enskilda toleransnivå. På båda enheterna förekommer det 
skämt och en lite hårdare jargong men det framgick inte att detta har skapat allvarliga 
konsekvenser. Uppfattningen om mellan vilka personer mobbningen uppstod emellan 
framkom av intervjuerna som liknande. Intervjupersonerna anser att mobbningen kan 
uppstå mellan vem som helst i arbetet.  

Relation mellan chefer och företagsvård 

Båda cheferna har en gemensam uppfattning om hur relationen är mellan dem och 
företagshälsovården. Kontakten sker främst vid behov och cheferna har alltid fått den 
hjälp som behövdes. C2 hävdar dock att företagshälsovårdens resurser är något låg i 
förhållande till den höga personalkraften på kommunen, men betonar ändå att denne 
alltid har fått den som hjälp som har behövts.  

Förebyggande av mobbning 

Det framgick av intervjuerna att båda cheferna arbetar förebyggande för en hälsosam 
miljö. I båda enheterna finns det ett arbetsplatsombud bland de anställda som ska arbeta 
nära de övriga anställda för möjlighet att bland annat upptäcka negativa handlingar ifall 
chefen skulle missa att uppmärksamma detta.   

Intervjupersonerna förespråkar för en öppen dialog och en god relation mellan de 
anställda och chefen. De eftersträvar ett trivsamt klimat med förhoppning om att de 
anställda har mod uttrycka sig i sitt arbete. Aktiviteter för de anställda anordnas flera 
gånger per år i enheterna med syfte att bland annat skapa en bättre gemenskap bland de 
anställda. Aktiviteterna sker utanför arbetet och är liknande i de både enheterna. När det 
kommer till introduktion av nyanställda används det checklistor, i enheterna, för en 
försäkran om att den nyanställda får den information och kunskap som behövs.   



 

29 

När cheferna fick frågan om hur de minimerar riskerna för negativ inställning när en 
anställd får en högre position skiljde sig svaret åt. C1 gillar inte arbetssättet att sätta 
enskilda individer på högre position. Detta då denne ser svårigheter med att anställd 
plötsligt styra över tidigare kollegor. C1 förespråkar därför arbetssättet att delegera 
arbetsuppgifter jämt åt mellan alla anställda. C2 ansåg istället att så länge samtliga 
anställda hade behov av att tillsätta en ny tjänst samt att de var delaktiga i beslut och 
process kring denna tjänst, vilket C2 anser är en förutsättning för att minimera negativ 
inställning.  

Det gemensamma på enheterna är att arbetsmiljölagarna finns med i det dagliga arbetet. 
Dock finns det ännu ingen policy för mobbning men båda cheferna nämnde 
handlingsplanen för kränkande särbehandling som kan tillämpas i det fall där mobbning 
sker. Cheferna ser medarbetarsamtal som en stor fördel att kunna ha enskilda samtal 
med varje anställd för att kunna uppmärksamma tendenser till konflikter men även att 
ge och ta feedback för att få insyn i den anställdes och chefens beteende och arbetssätt.  

Hantering av mobbning 

Inom kommunen erbjuds det utbildning för dem som är intresserade att utveckla sig 
inom särskilda områden. Om det uppstår svårigheter i hantering av konflikter så känner 
båda att det finns resurser som de kan använda sig utav. Dessa resurser ser likadana i 
både enheterna och kan bland annat vara företagshälsovård, kollegor och chefer. Både 
cheferna har lärt sig att vara mer raka och tydliga när det kommer till konfrontation. C1 
har inte varit med om någon extrem mobbning medan C2 berättade om ett fall där 
mobbning tydligt förekom. Mobbningen i C2s enhet tog fart efter att en anställd fick en 
högre position. Detta var inget populärt bland resten av anställda då de inte trivdes med 
personen. De anställda klagade bland annat på offrets sätt att vara och dennes arbetsätt. 
Efter att ha vidtagit återgärder som inte förbättrade situationen beslöt sig C2 för, efter 
ett medgivande från den utsatte, om en omplacering.  

Teoretisk problematisering 
I detta avsnitt relateras det empiriska resultatet till de teoretiska utgångspunkterna och 
den tidigare forskningen. 

Efter intervjuerna med cheferna blev det tydligt att de har en god insikt i vilka resurser 
de har till förfogande i de fall där situationen kräver hjälp. Här kan det dras parallell 
med begreppet hanterbarhet inom teorin KASAM. Där det handlar om att individer är 
medvetna om de resurser som finns till användning. Vidare i intervjuerna framgick det 
att cheferna ser en vikt av men även strävar efter att vara en del av sin arbetsgrupp. Ett 
sätt för att uppnå detta kan enligt dem vara att det bland annat finns en öppen dialog på 
arbetsplatsen och att de anställda känner sig trygga med att vända sig till dem vid 
problem. Genom att cheferna arbetar för att vara delaktiga i arbetsplatsen bland de 
anställda så bidrar det till en meningsfullhet som är det andra centrala begreppet inom 
KASAM. Båda cheferna påpekade att de, tack vare tidigare erfarenheter, har blivit 
bättre på att konfrontera samt att riskbedömningar och hälsoplaner ska eftersträva mot 
en god arbetsmiljö. Detta skapar en förutsättning för att cheferna ska kunna agera i 
svåra situationer på ett så tydligt och hanterbart sätt vilket är det väsentliga inom 
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begriplighet inom KASAM. Som nämndes tidigare avgör dessa tre begrepp huruvida en 
person har ett sammanhägnade tänkande vilket i sin tur avgör hur denne hanterar svåra 
situationer. Det centrala i teorin KASAM är att ju högre känsla av sammanhang en 
person har desto lättare har den för att hitta lösningar i svåra situationer.  

I intervjun med C2 och K1 nämndes det att en möjlig lösning vid hantering av 
mobbning är att omplacera den utsatta personen. Utifrån Leymanns (1986) erfarenhet 
kring hantering av mobbning har chefer många gånger löst situationen genom att 
förflytta och omplacera den utsatte personen men ingen inverkan gjordes på förövarna.  
Han menade att många gör fel när de flyttar på den utsatte istället för att gå djupare i 
problemet och försöka lösa det i hela arbetsgruppen. Efter att ha fått ta del av C2:s 
information om det specifika mobbningsfallet framgick det tydligt vilka av dessa fem 
härskarteknikerna som användes mot den utsatte. Konsekvenserna för den utsatte 
resulterade i en känsla av osäkerhet och att personen kände sig mindre värd. Som 
nämndes i företagshälsovårdens broschyr om de främjande arbetsmetoderna är det 
viktigt att berörda personer är medvetna om härskarteknikerna för att kunna hantera 
situationen.  

Efter att C2 förstått att det förekom mobbning i arbetet, bad denne att de som klagade på 
den utsattes arbete att istället vända sig till C2. I syfte att denne skulle kunna få sig en 
egen uppfattning om den rådande situationen samt att avlasta den utsatta personen. Det 
här ledde till att klagomålen hamnade hos C2 istället för bakom den utsattas rygg eller 
direkt till denne. Eftersom det enligt lagen AFS 1993:17 är lämpligt att föra 
konfidentiella samtal med den utsatte och förövarna i avsikt att skapa sig en egen 
uppfattning om situationen ses C2:s agerande som positiv och lagenligt.   

Den mobbningssituation som uppstod på C2s enhet kan kopplas till några av de fem 
härskarteknikerna. En av de tydliga teknikerna som offret blev utsatt för är dubbel 
bestraffning. Oavsett offrets arbetsinsats blev den negativt mottagen av de anställda i 
själva verket handlar det inte om insatsen utan om offret som person och ny chef. Att 
påpeka negativa handlingar hos offret kan vara ett sätt att uttrycka de åsikter som 
personer inte vågar stå för och säga rakt ut men även för att få ut frustration. Som 
nämndes i teorin så kan konsekvenserna av härskarteknikerna bli att den utsatta 
upplever sig vara mindre värd och sämre än övriga arbetskollegor. I denna situation 
blev utfallet av mobbningen att offret kände sig mindre värd.  

Chefen har skyldighet att utifrån lagstiftningen följa utvecklingen samt att medverka i 
det utredningsarbete vid uppkomsten av mobbning. I samtliga intervjuer gavs det 
uttryck om att det främst är chefer som tar kontakt med företagshälsovården när det 
uppstår ett problem samt att ansvaret ligger hos chefen om den vill ta del utvecklingen. 
K2 upplevde att de chefer som K2 varit i kontakt med visade stort intresse för sin 
personal och deras välmående. I arbetsmiljöverket (2012) står det att 
företagshälsovården ska vara till förfogande i de situationer där cheferna själva inte kan 
hantera situationen. Cheferna som intervjuades klargjorde att samarbetet mellan dem 
och företagshälsovården är tydlig och bra. Där cheferna är medvetna om att de har 
resurser att ta hjälp utav inom företagshälsovården.  
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DISKUSSION 
Syftet med denna studie är att undersöka hur kommunen arbetar med att förebygga 
mobbning på arbetsplatsen, utifrån frågeställningen ”Hur arbetar kommunal förvaltning 
förebyggande mot vuxenmobbning?”. Avslutningsvis anser vi att syftet är uppnått och 
att frågeställningen är besvarad.  Slutsatsen är att cheferna på förvaltningen arbetar 
förebyggande mot vuxenmobbning genom att de har en öppen dialog och arbetar nära 
sina anställda. Samt att de tydligt visar vilket beteende som är acceptabelt på 
arbetsplatsen. Dessa är tre viktiga aspekter som har tagits fram av intervjuerna. 
Vartannat år skickas det ut en medarbetarenkät som ska underlätta för cheferna att finna 
eventuella problem som kräver en lösning. Denna enkät är ett verktyg inom det 
förebyggande arbetet mot mobbning som enheten använder sig utav.  

Mobbning som socialt fenomen 

Cheferna hade en tydlig och klar definition av begreppet mobbning. Att ha en tydlig 
definition av vad mobbning är, kan skapa förutsättningar för att uppmärksamma 
eventuella mobbningssituationer. Då vi antar att en tydlig definition sätter en lägre 
toleransnivå, vilket kan ge effekter såsom goda visioner i arbetet. Ett tydligt ledarskap 
där chefen är öppen med att visa vad som är acceptabelt respektive oacceptabelt på 
arbetsplatsen är ett bra sätt att motverka ett dåligt arbetsklimat.  

Jargong är något som förekommer i båda enheterna men som inte upplevdes som något 
negativt av cheferna. C2 berör likväl som det nämns om i teorin att det har blivit ett 
tuffare arbetsklimat och mer press på arbetsmarknaden, detta kan vara anledningen till 
att det finns mer tendenser till en tuffare jargong. Cheferna har under intervjun gett ett 
intryck av att de inte ser några problem med den tuffa jargong som finns då det har 
blivit en följd av att de anställda har arbetat flera år ihop. Det finns en viss jargong i alla 
arbetsgrupper men varierar från grupp till grupp. Därför anser vi att cheferna ska vara 
aktiva med att uppmärksamma när den tuffa jargongen blir för extrem och när någon 
upplevs ta illa upp. Det kan finnas de personer som inte vågar säga till när det går för 
långt utan passivt håller med.  

Relationen mellan chefer och företagshälsovård 

Då företagshälsovården informerade om att det är de anställdas val ifall chefen ska få 
kännedom eller inte vid missnöje så anser vi att chefer borde lägga mycket tid på att 
skapa en bra relation till varje enskild anställd.  Att få ett förtroende ifrån sina anställda 
tror vi att de anställda i första hand skulle vända sig till sin närmaste chef och sen 
vidare, vid behov, till företagshälsovården. På så vis minimeras risken för att små 
irritationer ska utvecklas till större konflikter då de anställda förhoppningsvis vågar 
vända sig till sin chef i ett tidigt skede. Eftersom att omsorgsförvaltningen är så pass 
stor anser vi att de borde ha en egen företagshälsovård. Företagshälsovårdens skulle då 
kunna arbeta mer i denna förvaltning och på så sätt arbeta närmare personalen. Det 
kanske kan vara ett sätt att minska antal mobbningsfall inom förvaltningen.  

Att ha samtal med de anställda som är borta många enskilda dagar anses vara ett bra sätt 
att uppmärksamma eventuella konflikter eller tendenser i arbetsgruppen. Detta 
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arbetssätt visar på att företagshälsovården och ledningen bryr sig om sin personal. K1 
och C2 påpekade den låga arbetskraften som råder inom företagshälsovården. K1 
berättade att de själva inte hade någon företagshälsovård som de kan vända sig till vid 
behov utan att de får anlita extern hjälp vid de tillfällen som kräver det. Att ha en så låg 
arbetskraft som i sin tur ska finnas tillgängliga för flera tusen anställda sätter mer press 
och på långsikt orsaka ohälsa hos de som arbetar inom företagshälsovården. Ett förslag 
är att antigen ordna en egen företagshälsovård för kommunens företagshälsovård eller 
att öka personal hos den befintliga företagshälsovården. Eftersom att kommunen finns 
till för alla medborgare så är arbetet för kommunens anställdas hälsa av stor vikt att ha 
en arbetskraft som inte trivs eller som inte mår bra skulle nog öka riskerna för att hela 
samhället påverkas och dess invånare.  

Förebyggande av mobbning 

Båda cheferna angav i intervjuerna att de inte arbetar speciellt aktivt mot policy som 
berör mobbning. Dock har cheferna i åtanke i hur de beter sig gentemot de anställda och 
vad som faktiskt förekommer på arbetsplatsen. Detta tankesätt kan vara en anledning till 
varför både cheferna inte har varit med om många fall där mobbning har förekommit. 
Då cheferna arbetar med att skapa en god gemenskap och strävar mot att vara 
närvarande i arbetsgruppen påvisar en trygghet och stabilitet i ledarskapet, vilket kan 
vara en förutsättning för en god trivsel bland de anställda. Detta kan även konstateras 
utifrån företagshälsovårdens upplevelse av att cheferna varit mån om sina anställda. Att 
som chef inte bry sig om sina anställda kan ge intrycket av att de anställda enbart är en 
arbetskraft och inget mer för cheferna som kan resultera i en osäkerhet och missnöje i 
arbetsgrupper. Att som anställd känna en osäkerhet och ett missnöje i organisationen har 
visats vara bidragande faktorer till mobbning.  

Som nämndes tidigare i arbetet handlar KASAM om att skapa en känsla av 
sammanhang. Där ju högre känsla av KASAM det finns, desto lättare blir hanteringen 
av lösa situationer. Eftersom att det utifrån den insamlade data blev påtagligt att 
chefernas ledarskap påvisar en hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i sitt 
arbete kan det dras en slutsats att de har en hög känsla av sammanhang. Detta kan i sin 
tur vara en förklaring till den låga uppkomsten av mobbning som påvisades i båda 
förvaltningarna efter intervjuerna.  

Fördelen med att utse en eller flera arbetsplatsombud bland de anställda ute i enheterna 
är att de anställda får känna sig delaktiga i arbetet samt att organisationen upplevs seriös 
och satsar på sin arbetskraft. Att utse ett arbetsplatsombud ökar en känsla av trygghet 
där övriga anställda alltid har någon att vända sig till när chefen inte finns tillgänglig 
samt i de fall där relationen inte är god med chefen så finns arbetsplatsombud att vända 
sig till som i sin tur kan föra åsikten vidare.  

Den policy som kommunen har, för förebyggandet och hanteringen av kränkande 
särbehandling, har ett antal likadana punkter som finns i den tidigare nämnda 
föreskriften AFS 1993:17. Då kränkande särbehandling ses som en arbetsmiljöfråga så 
betyder det att det är chefernas ansvar och skyldighet att se till att skapa en gynnsam 
och positiv arbetsmiljö. Det är positivt att se att det finns en sådan policy, som är 
kopplad till en laglig föreskrift samt att både cheferna och företagshälsovården arbetar 
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med den vid behov. Detta talar för att kommunens chefer har ett tydligt styrande 
dokument att vända sig till när de inte vet hur de ska arbeta förebyggande samt att 
kommunen är mån om att arbeta mot en god och respekterande arbetsmiljö.  

De olika råd angående hur chefer kan göra för att arbeta förebyggande ses som något 
positivt då det kan underlätta chefernas arbete mot mobbning. Under intervjuerna 
framkom det att det inte finns en konkret policy för vuxenmobbning, därför är det 
positivt att det nämna styrdokumentet tar upp frågor och riktlinjer för även 
vuxenmobbning. Dock framgick det att cheferna inte arbetar dagligen med denna policy 
men ett argument för detta kan vara den gynnsamma stämningen som verkar råda på 
båda chefernas enheter. Eftersom det visade sig att vuxenmobbning inte är något som 
förekommer så ofta på enheterna så kan det vara så att de intervjuade cheferna inte ser 
en sådan stor vikt för att arbeta dagligen med ett förebyggande arbete utan att det räcker 
med det tilltalande ledarskapet, som de verkar ha.  

Hantering av mobbning  

Enligt AFS 1993:17 ska chefer organisera arbetet och ha rutiner för att se till att de 
sociala och psykologiska arbetsmiljöförhållandena fungerar så bra som möjligt. 
Cheferna ska även se till så att det personliga bemötandet, varje individs arbetssituation 
och arbetsorganisationen som helhet blir så bra som möjligt. I Arbetsmiljölagens tredje 
kapitel 2 a § står det att chefen systematisk ska planera, leda och kontrollera 
verksamheten så att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns för en god arbetsmiljö. 
Vidare ska chefen utreda arbetsskador och ständigt granska riskerna som kan finnas. 
Denne ska även dokumentera arbetsmiljön och arbetet kring den. Det är viktigt för 
chefer att medvetet arbeta mot föreskriften för att underlätta det förebyggande arbete 
som främjar en god arbetsmiljö och minimerar risker till bland annat mobbning 
(Arbetsmiljöverket, 2012). C1 arbetar dagligen med riskhantering, på dennes dator finns 
det en riskbedömning som en påminnelse att uppmärksamma risker som kan leda till 
bland annat mobbning.  

Som nämns i tidigare avsnitt har både C2 och K1 talat om omplacering av offret vid 
mobbningssituationer och att det kan vara ett bra tillvägagångssätt för att lösa 
situationen. Att enbart omplacera offret kan ge offret intrycket av att organisationen 
enbart prioriterar berörda parter utom offret. Den upplevda prioriteringen kan påverka 
upplevelsen av att offret upplever sig vara ännu mindre värd.  

Metoddiskussion 
Efter avslutad undersökning dök det upp ett antal områden som anses kunde ha 
genomförts annorlunda. Först och främst hade ett önskemål varit att intervjua fler 
personer inom förvaltningen samt att enbart avgränsa undersökningen till förvaltningen 
eller företagshälsovård. Även fast intervjuguiden utformades med en noggrannhet, har 
det i efterhand upplevts ha behövts fler djupgående frågor. Varför dessa inte togs i 
hänsyn till i början av undersökningen beror på en osäkerhet om att vissa frågor skulle 
ha uppfattats som för känsliga. 
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En svårighet som uppstod under sammanställningen av tidigare forskning och bakgrund 
var att ämnet vuxenmobbning verkade vara ett ämne som det inte forskats mycket kring. 
Detta då det inte fanns tillräckligt med litteratur att hitta. Den främsta litteraturen 
riktade sig till mobbningen som sker bland barn och elever i skolan vilket vi upplevde 
inte kunde jämföras med vuxenmobbning. Valet av undersökningsinstrument ses som 
positivt och anses på grund av ämnet, vara det instrumentet som lämpades bäst för att 
uppnå syftet med undersökningen. Undersökningsämnet betraktas fortfarande vara 
intressant nu i efterhand och upplevs vara ett ämne som det ständigt går att forska kring. 
Vi tror att mobbning kommer att bli ett större problem i framtiden på grund av pressen 
som sätts i arbetet och den ökande konkurrensen på arbetsmarknaden.  

Som chef ställs det säkerligen krav både på en själv och från omgivningen. Vi tror att 
det är känsligt att prata om hur situationen ser ut på arbetsplatsen när det kommer till 
mobbning. Vilket är en anledning att vi tror att en del svar inte har besvarats helt ärligt. 
Intervjupersonerna bestämdes utifrån en kontaktperson i organisationen. Då denna 
person har inblick i hur situationen ser ut i förvaltningarna så har denna haft möjlighet 
att välja intervjupersonerna utifrån bästa möjliga förutsättning. Detta i syfte för att 
kunna ge omgivningen ett bra intryck av organisationen. Detta är enbart ett antagande 
som gjordes utifrån att resultatet visar på att det inte förekommer mobbning på 
enheterna och att relationen mellan de anställda är god, vilket inte stämmer helt överens 
med den uppfattning som företagshälsovården har om förvaltningen. Samtidigt har 
förvaltningen ett stort antal anställda med många chefer och enheter vilket hindrar 
möjligheten för att kunna generalisera svaren från denna undersökning. 

Egna reflektioner 
Här nedan kommer resultatet att diskuteras utifrån bakgrundsdelen med vikt på våra 
egna slutsatser och reflektioner.  

Både i den tidigare forskningen samt övrig litteratur som tas upp i denna uppsats, skrivs 
det om att mobbning sker mest i människorvårdande yrken. Utifrån det ser tendenserna 
bra ut i de två enheterna som vi har undersökt. Vi har inte undersökt andra arbetsplatser 
för att kunna göra en jämförelse men efter denna undersökning visade det sig att 
mobbning inte var någon frekvent och vanlig företeelse på enheterna i förvaltningen. 
Cheferna verkar vara väl medvetna om arbetet mellan anställda emellan och mellan 
anställda och patienter och därför verkar cheferna ha en bra fokus på att deras anställda 
ska trivas och må bra. Vi ser att det är en förutsättning att som chef ha en bra 
medvetenhet om arbetet som de anställda gör och de konsekvenser som kan uppstå i de 
anställdas arbete. Detta för att det ska finnas en förståelse för varandra och skapa en 
trygg och trivsam arbetsmiljö för alla, vilket är en förutsättning för att arbeta 
förebyggande mot vuxenmobbning. 

Vid frågan om hur cheferna hanterar situationer när en anställd får en högre position, 
gav båda en förklaring med försiktighet. Att sätta en anställd på en chefsposition är 
ingen självklarhet inom enheterna utan de hävdar att det ska finnas antigen ett behov 
från både chef och anställd eller att fördela ansvaret lika på flera anställda. Detta är 
något som vi anser vara respektingivande gentemot de anställda, att cheferna värnar om 
arbetsgruppen som helhet och inte gynnar enbart enskilda individer.  
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En tydlig introduktion kan vara det bästa sättet att få in nyanställda i arbetsgrupper. Att 
som ny på arbetsplatsen känna sig osäker både i arbetsuppgifterna och i arbetsgruppen 
tror vi ökar riskerna för att den nyanställda kan hamna utanför arbetsgruppens 
gemenskap. På så sätt kan denne bli offer för mobbning eller att personen i fråga 
upplever sig medvetet bli utstött när det i själva fallet kan handla om att det är den 
nyanställdas osäkerhet som bidragit till att denne har hamnat utanför.  

Uppfattningen är att båda cheferna vill vara sina anställda till lags, där det ska finnas en 
öppen dialog och att personalen ska känna sig trygga med sina chefer. Genom att 
företagshälsovården anordnar föreläsningar som berör arbetsmiljön, ökar 
förutsättningarna för att chefer ska kunna uppmärksamma tendenser till mobbning. 
Ökad kunskap om förebyggande arbete kring olika fenomen som i detta fall, mobbning, 
ökar möjligheten att upptäcka olika typer av negativa handlingar. Mindre kunskap kan 
vara en orsak till att mobbningsfall missas då chefer och anställda inte vet vilka tecken 
de ska söka efter.  

Slutsatser/implikationer 
Frågeställning i denna slutsats har igenom hela arbetat varit ”Hur arbetar kommunal 
förvaltning förebyggande mot vuxenmobbning?”. Efter intervjuerna med fyra personer 
inom en specifik kommun blev resultatet att, en öppen dialog och ett nära arbete med 
anställda på kommunen är en viktig metod för att uppmärksamma tendenser ute i 
enheterna. Regelbundna medarbetarsamtal, dagligt arbete kring riskbedömning samt att 
varje enhet har ett arbetsplatsombud bland de anställda är ytterligare viktiga aspekter 
som enheterna arbetar med för att förebygga vuxenmobbning.  

Det finns inga konkreta riktlinjer gällande mobbning men både cheferna och 
företagshälsovården använder sig utav de nämna riktlinjerna för kränkande 
särbehandling vid frågor som berör mobbning och arbetet kring det. Uppmuntran till en 
ömsesidig och öppen dialog samt att ställa upp och visa respekt för sina anställda är två 
råd för chefer gällande det förebyggande arbetet, som tas upp i dessa riktlinjer. Dessa 
råd är något som framkom vara aktuell för båda cheferna. De intervjuade cheferna 
arbetar dagligen för att skapa en god stämning, där det finns en öppen dialog och ett 
respekterande klimat. Det utgör en del av det förebyggande arbetet och kan minska 
uppkomsten av mobbning på enheterna i kommunen.  

Företagshälsovården arbetar med främjande arbetsmetoder som fokuserar på positiva 
beteenden och handlingar istället för att fokusera på det negativa. Företagshälsovårdens 
syfte är att alltid finnas tillgänglig för förvaltningarna, med att ge stöd och hjälp. 
Föreläsningarna som ska börja hållas under 2013 ska bidra till att cheferna ska få ökade 
kunskaper kring arbetet mot en hälsosam och främjande arbetsmiljö. 

Svensson (2010) påpekar att vuxenmobbning sker främst på arbetsplatser som arbetar 
med vård och omsorg. Under intervjun med företagshälsovården hävdades det att de 
flesta negativa handlingarna kommer från de anställda inom omsorgsförvaltningen. 
Därför anser vi att anställda med ett sådant yrke behöver ett starkt psyke för att kunna 
hantera negativa påfrestningar. Vi ställer oss frågan varför det sker mer mobbning inom 
omsorgsförvaltningarna än övriga förvaltningar. Beror det på att de anställda faktiskt 
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inte kan hantera påfrestningar eller är det en självklarhet i vårdande yrken, att det sker 
mer negativa handlingar?  

Som nämndes tidigare är hård jargong något som förekommer i de båda intervjuade 
chefernas enheter. En fråga som uppkom under studiens gång är ifall denna hårda 
jargong beror på att det finns anställda som inte vågar uttrycka sina åsikter och istället 
uttrycker dem i skämt, eller om det enbart är ett accepterat beteende som vuxit fram i 
arbetsgruppen? Därför kan ett förslag för vidare forskning vara att fördjupa sig i 
jargonger i arbetsgrupper.
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Bilaga I 

I� 

Missiv 
 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista året på Personal & Arbetslivsprogrammet vid 
Linnéuniversitetet. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete inom arbetslivspedagogik. 
Ämnet som vi ska skriva om handlar om mobbning på arbetsplatsen och förra veckan 
var vi på möte med kontaktperson från personalkontoret på Kommunen. 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur kommunhälsan och berörda chefer inom en 
specifik förvaltning arbetar förebyggande mot vuxenmobbning.  

Vår tanke är att få intervjua två aktuella personer inom kommunhälsan och två-tre 
chefer inom den aktuella förvaltningen. Dessa personer kommer att vara anonyma och 
vi kommer att ta hänsyn till de etiska principerna under intervjuerna samt under arbetets 
gång.  

Vår tidsplan är att intervjuerna ska vara genomförda senast 121130 så att vi har god tid 
för bearbetning innan inlämning runt Lucia. Intervjuerna beräknas att ta mellan 30-45 
min. Vi är tacksamma för all Er tid, tveka inte att höra av Er om Ni har några 
funderingar. Kontaktuppgifter följer här nedan. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar,  

Britta & Sara  

 
 

 
 

 
 
……………………………………………………………………………………………. 

Britta Gustafsson    Sara Vidovic 
XXX- XXX XX XX   XXX- XXX XX XX 

gustafssonbritta@hotmail.se   vidovic_sara@hotmail.com 
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Intervjuguide 

Intervjufrågor vuxenmobbning, chefer 

Mobbning som socialt fenomen 

1. Vad är mobbning för dig? Hur definierar du mobbning? Var går din gräns vid 
mobbning? 

2. Vad är din uppfattning om den rådande situationen på arbetsplatsen när det 
kommer till mobbning? 

3. Anser ni att antal mobbningsfall har ökat/sjunkit de senaste åren? 

4. Hur upplever du att relationen är mellan de anställda? 

5. Har ni ett öppet klimat där alla får uttrycka sina åsikter och synpunkter? 

6. Talas det öppet om organisationens mål och normer? 

7. Om mobbing skulle förekomma på er arbetsplats mellan vilka ser ni att det är 
störst risk att den skulle uppstå?  

Relation mellan chefer och företagshälsovård 

8. Hur upplever ni att relationen är mellan Er och kommunhälsan? 

9. Hur ser samarbetet ut mellan Er och kommunhälsan? Gemensamma aktiviteter? 
Möten? Uppföljning? Regelbundna samtal? Hur ofta kontakt? 

Förebyggande av mobbning 

10. Hur arbetar ni för att uppmärksamma psykisk ohälsa på arbetet? 

11. Hur arbetar ni för att uppmärksamma mobbning? 

12. Tar ni hänsyn till de olika arbetsmiljölagar som finns när ni arbetar för en 
hälsosam arbetsmiljö? 

13. Anordnar ni aktiviteter för de anställda som inte är kopplat till arbetet? Om, ja 
hur ofta?   

14. Var går organisationens toleransnivå vid mobbning? 

15. Finns det någon policy mot mobbning som ni arbetar med? 

16. Hur gör Ni för att skapa en god arbetsmiljö för de anställda? 
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17. Finns det något skyddsombud bland de anställda som jobbar med 
mobbningsfrågor och som de anställda kan vända sig till vid problem? 

18. Hur arbetar ni för att få in nyanställda i gruppen? 

19. Hur minimerar ni riskerna för negativ inställning när en anställd får en högre 
position? 

Hantering av mobbning 

20. Hur hanterar Ni mobbningssituationer? 

21. Har Ni gått någon utbildning för mobbnings- och konflikthantering? 

22. Erbjuds utbildning inom konflikthantering eller någon annan typ av utbildning 
som ska lära Er hantera jobbiga situationer i organisationen? 

23. Vilka olika typer av påföljder vidtar ni om ni uppmärksammar mobbing? För 
den mobbade? För mobbaren? För gruppen? För företaget? 

24. Om det är kommunhälsan som hanterar mobbning, följer ni ändå upp 
mobbningen för att se att den upphört eller ligger hela fallet på kommunhälsan? 

25. Vid mobbningssituationer, kopplar ni in parternas närmsta chefer? 

26. Kan ni berätta om en situation där det förekom mobbning. Orsaker? Hur fick ni 
vetskap om mobbningen? Vad gjorde ni för att lösa problemet? Vad hände med 
berörda parter?  Skedde det någon uppföljning en tid efter problemet lösts? 

27. Uppfattar ni de mobbningsfall som sker som avsiktliga/oavsiktliga? 

28. Vid situationer där mobbning är inblandat, kommer ”offret” till Er som chef, 
eller är det ni som får ta initiativet att gå in och prata med berörda personer? 
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Intervjuguide 

Intervjufrågor vuxenmobbning, företagshälsovård 

Mobbning som socialt fenomen 

1. Vad är mobbning för dig? Hur definierar du mobbning? Var går din gräns vid 
mobbning? 

2. Vad är din uppfattning om den rådande situationen på omsorgsförvaltningen när 
det kommer till mobbning? 

3. Anser ni att antal mobbningsfall har ökat/sjunkit de senaste åren? 

4. Hur upplever du att relationen är mellan de anställda på omsorgsförvaltningen? 

5. Om mobbing skulle förekomma, mellan vilka ser ni att det är störst risk att den 
skulle uppstå?  

Relation mellan chefer och företagshälsovård 

1. Hur upplever ni att relationen är mellan Er och cheferna på vård-& 
omsorgsförvaltningen 

2. Hur ser samarbetet ut mellan er och cheferna på omsorgsförvaltningen? 
Gemensamma aktiviteter? Möten? Uppföljning? Regelbundna samtal? Hur ofta 
kontakt? 

3. Upplever ni att de anställda i en specifik förvaltning behöver mer hjälp än i de 
andra förvaltningarna?  

Förebyggande av mobbning 

1. Hur arbetar ni för att uppmärksamma psykisk ohälsa? 

2. Hur arbetar ni för att uppmärksamma mobbning? 

3. Tar ni hänsyn till de olika arbetsmiljölagar som finns när ni arbetar för en 
hälsosam arbetsmiljö? 

4. Är ni med och anordnar aktiviteter för de anställda som inte är kopplat till 
arbetet? Om, ja hur ofta?   

5. Var går organisationens toleransnivå vid mobbning? 

6. Finns det någon policy mot mobbning som ni arbetar med? 
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7. Arbetar ni för att skapa en god arbetsmiljö för de anställda, ute i 
förvaltningarna? Om ja, hur? 

Hantering av mobbning 

1. Hur hanterar Ni mobbningssituationer? 

2. Har Ni gått någon utbildning för mobbnings- och konflikthantering? 

3. Erbjuds utbildning inom konflikthantering eller någon annan typ av utbildning 
som ska lära Er hantera jobbiga situationer i organisationen? 

4. Vilka olika typer av påföljder vidtar ni om ni uppmärksammar mobbing? För 
den mobbade? För mobbaren? För gruppen? För företaget? 

5. Hur får ni information om det uppstår mobbning inom förvaltningen?  

6. Om det är cheferna som hanterar mobbning, följer ni ändå upp mobbningen för 
att se att den upphört eller ligger hela fallet på kommunhälsan/cheferna? 

7. Vid mobbningssituationer, kopplar ni in parternas närmsta chefer? 

8. Vid situationer där mobbning är inblandat, kommer ”offret” till Er som 
företagshälsovård eller är det ni som får ta initiativet att gå in och prata med 
berörda personer? 

9. Kan ni berätta om en situation där det förekom mobbning? Orsaker? Hur fick ni 
vetskap om mobbningen? Vad gjorde ni för att lösa problemet? Vad hände med 
berörda parter?  Skedde det någon uppföljning en tid efter problemet lösts? 

10. Uppfattar ni de mobbningsfall som sker som avsiktliga/oavsiktliga? 

11. Finns det något mer ni vill tillägga? 

 


