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Sammanfattning 
Detta examensarbete syftar till att undersöka hur chefer inom Luleå kommun ägnar sig åt 
förebyggande arbete mot mobbning på arbetsplatsen. I denna studie intervjuades åtta chefer 
inom Luleå kommun för att ta reda på hur chefernas kunskap om ämnet var och hur deras 
inställning till det var. Jag har använt teoretiska begrepp som Bourdieus fält, habitus och olika 
former av kapital och de teoretiska begreppen organisationskultur och ledarskap. Genom att 
använda tidigare forskning som innefattar ledarskap och organisation, kommunikation och 
delaktighet har jag analyserat gemensamma drag från det empiriska materialet och utifrån det 
dragit slutsatser av denna analys. 
 
 
Nyckelord: 
Kränkande särbehandling på arbetsplatsen, chefer, kommun, Bourdieu, organisationskultur, 
ledarskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
This essay aims to examine how managers within the municipality of Luleå are engaging in 
preventive work against workplace bullying. In this study eight managers within the 
municipality of Luleå were interviewed to find out how the managers’ knowledge about the 
subject was and how they were relating to it. I have used the theoretical concepts of 
Bourdieu’s field, habitus and the different forms of capital and the theoretical concepts of 
organizational culture and leadership. By using previous research that involves leadership and 
organization, communication and participation I have been able to analyse common features 
from the empirical material and made conclusions from this analyse. 
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Inledning 
När en socialsekreterare i Krokoms kommun fick en ny arbetsledare hösten 2009 började han 
märka att det var något som inte stämde. Socialsekreteraren kände sig väldigt ifrågasatt. Det 
minsta kommatecken som var fel i hans rapporter sågs som en större katastrof och hans 
ansökan om ledighet som var motiverad fick nej. Situationen blev värre och 
socialsekreteraren Lasse mådde sämre och sämre. Den 10 juni orkade inte Lasse mer utan tog 
sitt liv i sitt hem. Lasses fru Maria och deras tre barn polisanmälde några kommunala chefer 
men det var bara två av de chefer de anmälde som hade haft det formella arbetsmiljöansvaret 
som åtalades senare. I februari 2014 dömdes dessa två chefer i Krokoms kommun i 
Tingsrätten i Östersund för brott mot arbetsmiljölagen till villkorlig dom och böter. Cheferna 
hade åtalats för att genom oaktsamhet ha orsakat att en socialsekreterare i Krokoms kommun 
hade begått självmord. Tingsrätten menade att cheferna inte hade gjort vad de skulle för att 
undvika det tragiska dödsfallet. En del av oaktsamheten bestod i att cheferna hade underlåtit 
att göra en grundlig mobbningsutredning. Det var första gången den psykosociala 
arbetsmiljön prövats som ett brott i Sverige (DN, ”Lasses död var så helt igenom 
meningslös”). 
 
Sverige var det första landet som 1993 kom med den första lagliga regleringen som specifikt 
riktade sig in på mobbning på arbetsplatsen med föreskriften AFS 1993:17 ”Kränkande 
särbehandling i arbetslivet”.  Dock var Sverige redan på 80-talet pionjärer när det gällde 
kränkande särbehandling med Heinz Leyman i spetsen. Trots föreskriften AFS 1993:17 ökade 
siffrorna på kränkande särbehandling till mellan 8-10 % i jämförelse med samma siffor 1991 
då siffrorna låg på 3.5%. En utvärdering utförd av Arbetarskyddsstyrelsen år 2000 visade att 
arbetsgivare och yrkesinspektörer ansåg att föreskriften AFS 1993:17 var svår att förstå och 
applicera (Hoel,Einarsen, 2010). Ur ett internationellt perspektiv har Sveriges utveckling när 
det gäller kränkande särbehandling på arbetsplatsen stagnerat. I Frankrike är kränkande 
särbehandling på arbetsplatsen sedan 2002 ett brott som för både mobbaren själv och 
ansvariga chefer kan leda till fängelse i högst ett år och böter på 15 000 euro enligt det franska 
strafflagen. Arbetsgivare som inte har hindrat mobbning kan dömas att betala skadestånd 
enligt den franska arbetsrätten (DN, Fritt fram i Sverige. Men brottsligt i Frankrike).  
 
Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för de företeelser som man i dagligt tal 
brukar kalla för bland annat vuxenmobbning, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier 
(Ledarna, Kränkande särbehandling). I definitionen utgör en del också en obalans i makt 
mellan förövare och offer samt att handlingarna leder till att offret ställs utanför den sociala 
gemenskapen (Arbetsmiljöverket, Kränkande särbehandling och mobbning).  
 
Enligt Arbetsmiljöverkets hemsida är det arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön 
är sund och säker samt att kränkande särbehandling förebyggs och att de som blir drabbade 
tas om hand. För att förebygga risker för kränkande särbehandling är en utgångspunkt för 
arbetsgivaren att denne ser över de organisatoriska förhållandena på arbetsplatsen. Vidare 
handlar det om hur man organiserar verksamheten, hur man kommunicerar internt samt hur 
arbetet leds (Arbetsmiljöverket, Mobbning). I den nya omarbetade föreskriften AFS 2015:4 
som har trätt i kraft den 31 mars 2016 står det som allmänna råd att ett undermåligt 
utredningsförfarande när det gäller kränkande särbehandling kan vara skadligt ur både 
arbetsmiljö- och hälsosynpunkt. Kränkande särbehandling orsakar bland annat en minskad 
arbetstillfredsställelse, minskat välmående, minskad psykisk hälsa och posttraumatiskt 



	  

	   2	  

stressyndrom. Mellan upplevd kränkande särbehandling på arbetsplatsen och minskad psykisk 
hälsa finns starka samband. Ökade nivåer av stressymptom, depression, oro och 
psykosomatiska hälsoproblem är några av symptomen på minskad psykisk hälsa (Marklund et 
al., 2005, s121).   
 
I AFS 2015:4 framgår det också att arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling 
inte accepteras i verksamheten. Detta kan exempelvis ske skriftligen i en policy. I ett 
pressmeddelande den 9 mars 2016 från arbetsmiljöverket menar de att chefer har en viktig roll 
i att skapa en bra social och organisatorisk arbetsmiljö. I ett citat av generaldirektör Erna 
Zelmin- Ekenheim på Arbetsmiljöverket menar hon att ohälsa visar sig hos individerna men 
att orsakerna främst ligger i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet 
på jobbet (Arbetsmiljöverket, Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö träder i 
kraft). Med andra ord innebär detta att problemet är något strukturellt och organisatoriskt 
snarare än beroende enskilda individer. 
 
I SOU 1999:69 Individen och arbetslivet menar författarna att dålig organisation, svag 
ledning, neddragningar och därmed ökad stress i arbetslivet är en grogrund för kränkande 
särbehandling på jobbet. 
 

Problemformulering 
Hoel och Einarsen (2010) skriver med hänvisning till Di Martino, Hoel och Cooper (2003) att 
kränkande särbehandling är en av de mest förekommande formerna av våld och trakasserier 
på en arbetsplats. Vidare menar Hoel och Einarsen (2010) med referens till Einarsen och 
Mikkelsen (2003) att bli utsatt för kränkande särbehandling på arbetsplatsen har allvarliga 
konsekvenser för hälsan som manifesteras i olika somatiska symptom, ångest, depression. På 
så vis är problematiken med kränkande särbehandling en samhällelig fråga då det är samhället 
i slutändan som får ta hand om dem bland annat genom sjukskrivningar och sjukpenning via 
Försäkringskassan. Ofta när man studerar kränkande särbehandling läggs problemet på en 
individnivå, en interaktionsnivå. Hanteringen av kränkande särbehandling från en 
organisatorisk sida är viktig för att minska uppkomsten av det och för att utreda och ge stöd 
till de drabbade. Det är främst arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är sund 
(Arbetsmiljöverket, Mobbning). Genom att förflytta fokuset från individnivå till en strukturell 
nivå kan man bättre förstå varför problemet uppkommer samt hur man bör hantera det. I 
förarbetet till denna utredning blev det uppenbart att många studier var fokuserade på en 
individnivå och blev därför blev jag intresserad av att vända på perspektivet. 
 

Syfte och frågeställningar 
Med bakgrund av att det är arbetsgivarens ansvar när det gäller att förebygga kränkande 
särbehandling på arbetsplatser samt av det som framgår den nya föreskriften AFS 2015:4 att 
arbetsgivaren också ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i en verksamhet 
är syftet med detta examensarbete att undersöka chefers upplevda kunskap om och inställning 
till förebyggande arbete mot kränkande särbehandling på arbetsplatser.  
 
För att undersöka detta kommer jag att utgå från dessa frågeställningar: 
Hur ser chefens kunskap ut om kränkande särbehandling på arbetsplatsen? 
Hur förhåller chefen sig till problematiken?  
Sker det någon kommunikation mellan chefer och anställda om ämnet? 
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Avgränsning 
I det här examensarbetet har sektionschefer och avdelningschefer från en förvaltning inom 
Luleå kommun intervjuats. Detta för att Luleå kommun är en politiskt styrd organisation som 
har en arbetsmiljöpolicy samt dokument med riktlinjer för kränkande särbehandling och 
trakasserier (Luleå kommun, Policys och riktlinjer). Luleå kommun är även en stor 
arbetsgivare med cirka 7000 antal anställda.  
 

Disposition 
Studiens första kapitel innehåller en inledning med en problemformulering och syfte samt 
frågeställningar och en kort beskrivning av studiens avgränsning. Kapitel två presenterar 
tidigare forskning inom området och kapitel tre presenterar studiens teoretiska utgångspunkt. 
Kapitel fyra presenterar studiens metod där urval av intervjupersoner har gått till, hur 
intervjuerna varit upplagda och hur materialet har analyserats. I detta avsnitt tas även 
trovärdighet och etik upp. I kapitel fem presenteras empirin i en resultat- och analysdel där 
empirin presenteras samt analyseras med hjälp av tidigare forskning och teori. Slutligen 
presenteras en sammanfattande diskussion och ett slutord. 
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Teoretisk referensram 
Här nedan presenteras uppsatsens teoretiska referensram. 

Fält, habitus, kapital och symboliskt våld 
För att förklara Bourdieus nyckelbegrepp fält, habitus och kapital kommer bland annat Toril 
Mois artikel Appropriating Bourdieu: Feminist Theory and Pierre Bourdieu's Sociology of 
Culture att användas. Två av hans grundläggande termer är fält och habitus, dessa är starkt 
beroende av varandra. För att definiera begreppet fält så kan man se det som ett 
konkurrenskraftigt system för sociala relationer som fungerar enligt sin egen specifika logik 
eller regler.  Ett fält består av objektiva relationer mellan individer eller institutioner som 
konkurrerar om samma insats. Dessa insatser kan inte reduceras de specifika vinster eller 
intressen som står på spel i andra fält (Bourdieu, 1991, s 127). De människor som är 
engagerade i ett visst fält har ett antal grundläggande intressen gemensamt. Detta menar 
Bourdieu (1991) är allt som är knutet till fältets själva existens och det i sin tur skapar en 
objektiv samhörighet (s 129). 

För att ett fält ska fungera krävs att där finns människor som är redo att spela spelet och som 
innehar det habitus som förutsätter att de känner till vad spelet och insatserna innebär (ibid, 
s128). Habitus, kan ses som samtliga allmänna uppfattningar som förvärvats genom praktisk 
erfarenhet inom området. Moi jämför habitus med vad pedagoger skulle kunna kalla ”den 
tysta läroplanen” det vill säga de normer och värderingar som har blivit inpräglade endast 
genom olika former av klassrumsinteraktion.  

Eftersom ett fält kan ses som ett konkurrenskraftigt system pågår där en kamp om man ska 
bevara eller radikalt ändra fördelningen av det specifika kapitalet inom fältet. Ett specifikt 
kapital har ett värde i relation till ett särskilt fält och detta endast inom detta fälts gränser. 
Kapital som är erkända och legitimerade som värdefulla av fältet är symboliskt kapital 
(Harrington et. al., 2015, s 371). Det specifika kapitalet är grunden till den makt eller 
specifika auktoritet som utmärker ett fält (Bourdieu, 1991, ss 128-129). De olika 
kapitalarterna är ekonomiskt kapital, som innebär innehav av pengar och materiella tillgångar, 
kulturellt kapital, dit räknas utbildning och kunskap och socialt kapital, som definieras som 
ett slags relationskapital, med andra ord den makt och fördelar man får från att ha ett nätverk 
av kontakter men också genom andra personliga relationer (Moi, 1991, s1038).  

Symboliskt våld är ett begrepp som Bourdieu använder sig av som är nära förknippat med de 
ovanstående begreppen. I Bourdieus teori om symboliskt våld använder sig han bland annat 
av staten som exempel. I detta examensarbete kommer det härledas till kommunen då stat och 
kommun har liknande struktur men med olika mandat. Bourdieu menar att staten är ett 
slutresultat av en process där de olika kapitalarterna koncentreras. Det ekonomiska kapitalet, 
det kulturella kapitalet, eller informationskapitalet, samt det symboliska kapitalet. Den här 
koncentrationen av kapital innebär att staten besitter ett slags meta-kapital som ger en slags 
makt över de andra kapitalarterna och dess innehavare. Denna koncentration leder till att det 
uppstår ett specifikt kapital som är just statligt och som i sin tur gör det möjligt för staten att 
utöva makt över olika fält (Bourdieu, 1995, s 90). Detta är en process som åtföljs av statens 
legitima monopol på fysiskt och symboliskt våld. Statens koncentration på ekonomiska och 
symboliska resurser gör att den kan reglera olika fälts sätt att fungera, då antingen genom 
ekonomiska ingripanden (som till exempel investeringsstöd i det ekonomiska fältet) eller 
genom juridiska ingripanden (som till exempel olika regleringar av olika organisationers 
funktionssätt eller vad enskilda individer får göra)(ibid, s 46). Toril Moi hänvisar till Le sens 
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pratique där Bourdieu definierar symboliskt våld som ”mjukt” våld det vill säga att det är 
oigenkännligt men legitimt. Det som främst är viktigt att förstå är att inse att eftersom 
symboliskt våld är just legitimt ses det därför inte som våld (Moi, 1991, s 1023). 
 

Organisationskultur 
För de flesta definitioner av organisationskultur är ett centralt kännetecken ett tydligt fokus på 
upplevelser, tankar och åsikter som är gemensamma för flera personer i ett visst socialt 
sammanhang. Det som bland annat betonas vad gäller organisationskultur är att kultur är en 
uppsättning åsikter som människor i en gemenskap delar. Vidare menar man att kultur är ett 
mönster av gemensamma uppfattningar och värderingar som ger mening åt anställda och som 
ger riktlinjer för hur en individ bör bete sig i en organisation (Jacobsen, Thorsvik, 2014, 
s116). 
 

Värderingar 
Värderingar innebär att man genom ett medvetet val har bestämt sig för att en sak är bra och 
en annan är dålig. Ofta följer sådana värderingar naturligt av ens grundläggande antaganden. 
När man studerar organisationer är det vanligt att man antar att värderingar kommer till 
uttryck genom de beslut som fattas, genom utarbetade planer och den filosofi som 
organisationen lägger till grund för sin verksamhet (ibid, s 120). 
 

Normer 
Medan man kan beskriva värderingar som abstrakta ideal, kan man beskriva normer som 
”bestämda principer eller regler som människor förväntas följa”. För att minska osäkerhet för 
människor om vad man ska göra i olika situationer spelar normer en viktig roll i människors 
interaktion. Dock varierar det organisationer emellan vad normer anger vad som är ett 
lämpligt beteende för skilda personer i skilda sammanhang. Det beror inte minst på 
organisationens mål och hur man har specificerat organisationsmedlemmars funktioner. Man 
kan se det som att normerna skapar principer, riktlinjer och gränser för beteendet, medan 
värderingar anger vad som värdesätt och vad som är viktigt att eftersträva eller uppnå. På så 
sätt finns det en värdering bakom varje norm om vad som är bra eller dåligt (ibid, s 121) 
 

Kommunikation 
I organisationer kan kommunikation definieras som en kontinuerlig process. Medlemmarna 
upprätthåller och förändrar organisationen genom att kommunicera med individer och grupper 
både internt och externt. Teknikutvecklingen, förändringar i samhälls- och arbetsliv och nya 
organisationssätt har gjort att kommunikation har blivit viktigare än tidigare. Arbetsuppgifters 
karaktär har förändrats av den nya tekniken och även det sätt människor arbetar på. Därför är 
effektiv kommunikation en nyckelfaktor i en välfungerande organisation. Den har flera 
viktiga funktioner internt i en organisation men också i relation till omvärlden då 
kommunikation bland annat enligt Jacobsen: förmedlar information, utgör grunden för 
planering, för målformulering, den styr beteende, den koordinerar beteende, den bygger 
relationer och den utvecklar kultur (ibid., s 257- ) 
 
I L. Johnson et.al. (2015) studie var en av hennes fynd att organisationer behöver skapa ett 
utrymme för genuina och öppna diskussioner om vilka slags beteenden som utgör kränkande 
särbehandling och hur ledningar och personal ska hantera detta. Detta för att på ett effektivt 
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sätt kunna hantera kränkande särbehandling på ett så bra sätt som möjligt. I en annan av 
Susan L. Johnsons studier har hon funnit att en så kallad ”öppen dörr” policy där personal kan 
gå förbi chefen när som helst och dela med sig av sina bekymmer eller angelägenheter. Detta 
ger också chefen möjligheten att hålla ett öga på verksamheten. 

Lütife Kaya Cicerali och Eyyüb Ensari Cicerali (2016) undersöker på vilket sätt och med 
vilka medel organisationer hanterar kränkande särbehandling på arbetsplatsen. I deras resultat 
finner man bland annat att kränkande särbehandling aldrig har varit ett tema på 
arbetsplatsträffar trots att många deltagare har nämnt vikten av att ha en hälsosam social miljö 
för deras organisation. Tidigare studier visar att genomförandet av utbildningar om otillåtna 
beteenden och om förväntningar från medarbetare för att på så sätt säkerställa vad som är 
lämpligt beteende är både avgörande och användbart för att skapa en arbetsplats som 
uppfattas som professionell. Även om de intervjuade HR konsulterna i L.K Ciceralis och E.E 
Ciceralis (2016) studie menade att det var behändigt med en lista över lämpliga 
beteendekoder som fanns antingen på organisationens webbplats, på deras portal eller 
liknande så saknades mestadels ett officiellt uttryck för olämpligt och oacceptabelt beteende. 
Vidare tar författarna upp att det vore fördelaktigt för svenska organisationer att förkunna en 
lista över olämpliga och oacceptabla beteenden som på så sätt har en styrka att minska 
kränkande särbehandling. För nyanställda till exempel vore detta speciellt effektivt eftersom 
de då får en känsla av vilket beteende som är önskvärt i organisationen samt att ett negativt 
beteende blir uppmärksammat och även kan få påföljder.  

 
Ledarskap och kritiska situationer 
Att vara chef i en offentlig förvaltning innebär att de agerar under andra villkor och 
förutsättningar än företagsledare. En förvaltning har kommit till genom politiskt fattade beslut 
som legitimerar verksamheten och som styrs därigenom. Verksamhetens innehåll och mål 
ligger i allmänhetens intresse och kan innefatta dels myndighetsutövning och även 
tjänsteproduktion. Dessa faktorer gör att ledarskapet ibland kan beskrivas som svårgripbart 
eftersom det innebär att motstridiga krav och intressen måste hanteras. Ledarskapet innebär 
också att man som chef behöver hantera förändringar som kan förekomma inom en offentlig 
organisation. Bland dessa förändringar finner man decentralisering som innebär en spridning 
av makt, beslutsfattande, ansvar och befogenheter.  
 
En händelse av vikt, något ovanligt som avviker från det förväntade i både positiv och negativ 
bemärkelse är något man kallar en kritisk situation. Dessa situationer kan uppstå på grund av 
individuella personliga problem eller konflikter mellan människor och grupper i en 
organisation. Av cheferna upplevs omplaceringar, konflikter och medarbetarproblem som 
särskilt svåra (Holmberg, Henning, 2003, s112-113). 
 
Man kan sammanfatta de främsta betydelsefulla faktorerna för att uppnå resultat vid 
hanteringen av kritiska situationer och händelser utifrån tre olika perspektiv som är; chefens, 
medarbetarnas och de strukturella villkor man har samt förutsättningar. Chefens perspektiv 
innefattar dennes kunskaper och erfarenheter som visar sig både i förmågan till strategiskt 
tänkande och agerande och i förmågan att kommunicera. Vidare handlar det om att chefen i 
sig som person har förmågan att vara ett föredöme och skapa trovärdighet. Det andra 
perspektivet som är medarbetarnas, handlar om deras kompetens och förhållningssätt samt 
deras vilja och deras förmåga att agera vid situationer och händelser som anses kritiska. 
Slutligen fokuserar det sista perspektivet på strukturella förutsättningar i en organisation, på 
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ansvar och på de befogenheter och faktorer som kan påverka, stödja eller hindra chefer i sina 
handlingar (ibid, 122-123). 
 
De handlingar som räknas som särskilt betydelsefulla när det gäller chefens roll i kritiska 
situationer kan man sammanfatta i tre kategorier som är: ledarskap som strategisk handling, 
ledarskap som kommunikativ handling och ledarskap som personlig handling. Dessa 
kategoriseringar förklarar den energi eller vikt som läggs vid olika handlingar. Den första 
kategorin som fokuserar på strategisk handling avser långsiktigt övergripande 
tillvägagångssätt där man utgår från ett helhetsperspektiv när det gäller att hantera kritiska 
situationer som innefattar både organisation och medarbetare. Den andra kategorin, ledarskap 
som kommunikativ handling, handlar om att utbyta information på ett ömsesidigt sätt och 
diskutera gemensamma frågor och problem i både enskilda samtal och i en dialog med 
organisationen i stort. Genom kommunikationen kan man uppnå en gemensam förståelse för 
kritiska situationer och för de ageranden som är nödvändiga i förändringsarbeten. Den sista 
och tredje kategorin handlar om chefen och dennes uppsättning egenskaper som den präglas 
av till exempel motivation, reaktionsmönster och intressen. Det handlar om chefens 
inifrånperspektiv, på vilket sätt denne är medveten om sina styrkor och svagheter och om att 
utnyttja de starka sidorna. Som ledare med ett pedagogiskt förhållningssätt kan man ses som 
en förebild för andra (ibid, s 123-124). 
 

Ledarskap och organisation  
Organisationers stöd till chefer har visat sig vara viktigt för att chefer ska ha en bra 
uppfattning om vad kränkande särbehandling innebär och vad det utgör för komponenter. 
Detta för att på så sätt ge chefer en förståelse över vad som är förväntat av dem om hur de ska 
reagera på fall med kränkande särbehandling och att de har stöd i att använda den här 
förståelsen i situationer där det krävs (Johnson et al, 2015, s271).  Denise Salin (2008) har i 
artikeln The prevention of workplace bullying as a question of human resource management: 
Measures adopted and underlying organizational factors noterat att organisatoriska faktorer 
spelar en viktig roll i att antingen ”tillåta” eller ”inte tillåta” att kränkande särbehandling äger 
rum. Vidare för att framkalla en nolltolerans mot kränkande särbehandling och för att öka den 
allmänna medvetenheten om vad det innebär samt för at klargöra vad som menas med ett 
”lämpligt beteende” på arbetsplatsen har forskare och praktiker rekommenderat att man inför 
en policy som gäller kränkande särbehandling och arbetet mot detta. I denna policy verkar 
forskare vara överens om vad som ska vara kärnfrågor i en sådan policy. Dessa kärnfrågor tar 
bland annat upp ett tydligt engagemang till en arbetsmiljö som är fri från kränkande 
särbehandling. Kärnfrågorna tar även upp vilket slags beteende som ses som kränkande och 
vilket som inte är det. tillsammans med dessa kärnfrågor tar policyn också upp vilka 
konsekvenserna är för brytande av denna policy (Sahlin, 2008, s 223). Enligt Blomberg 
(2016) är det viktigt hur en policy tas fram och hur den förankras för att den ska bli 
framgångsrik och fylla sitt syfte. Om man utvecklar en policy i nära samverkan med 
medarbetarna eller representanter för medarbetarna blir den policyn i regel avsevärt mer 
framgångsrik än en policy som är framtagen utan någon slags samverkan. En policy har goda 
förutsättningar att ha en god effekt när personalen känner att det är deras ”egen”. Under 
processen då policyn utformas kan även experter hjälpa till från till exempel 
företagshälsovården, arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer hjälpa till. 
Samtidigt som en policy behöver vara förankrad hos medarbetarna så måste den likaväl 
förankras högre i organisationen som till exempel i ledningsgruppen, styrelsen, personal- och 
HR avdelningen och så vidare (Blomberg, 2016, s 112). 
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Susan L. Johnson (2015) menar att utbildning av ledare om orsaker till kränkande 
särbehandling och hur man upprätthåller och stärker ett slags kontrakt mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Vidare menar hon att kränkande särbehandling kan mer effektivt förhindras 
genom att det finns en diskussion om de organisatoriska faktorerna som bidrar till fenomenet. 
En annan faktor som påverkar hur anställda upplever sin arbetsplats är upplevelsen av stress. 
En organisations kulturella miljö kan antingen öka eller minska en anställds upplevelse av 
stress. Chefer har stor makt att reglera stressnivåerna på arbetsplatsen. En bra chef kan lindra 
de värsta aspekterna av stress och omvandla det som återstår till positiv energi. 
Omvandlingen minskar inte bara de ohälsosamma effekterna av stress, de ökar också de 
anställdas produktivitet och tillfredsställelse.  Det är i sådana organisationer som människor 
trivs. Genom att cheferna formar kulturen i sina arbetsenheter utövar de också sitt inflytande 
över stressen på arbetsplatsen. En chefs verktygslåda för att forma en lokal kultur innehåller 
fyra huvudsakliga metoder: 1) anpassning av arbetet för att passa individuella förutsättningar 
och ambitioner 2) ge socialt stöd som grundar de anställdas produktiva energi 3) en ökad 
autonomi som ger individer kontroll över vad, när och hur arbetet genomförs 4) se till att 
belöningar står i proportion till de anställdas upplevda bidrag (Davenport, 2015, s39). De 
chefer som på ett bra sätt använder dessa tekniker för att skapa en social miljö som vårdar och 
upprätthåller också höga nivåer av hälsa hos de anställda samt hos organisationen. I 
Davenports (20015) undersökning fann man flera skiljaktigheter mellan uppfattningar om 
nuvarande organisationskultur och den kulturella normen som definierar en miljö som är högt 
tillfredsställande. Undersökningen visade också att de anställda upplever en större möjlighet 
för verkställande när organisationen fördelar beslutanderätten brett istället för att koncentrera 
den på några platser. I den kulturanalys som utfördes sade anställda att möjligheten för 
verkställande skulle öka om man gick från den norm som uppfattades som individualistisk 
kulturell norm och mot ett klimat där man lägger en större vikt vid lagarbete. Detta 
konstaterande ligger i linje med den väl införstådda betydelsen av socialt stöd som ett skydd 
mot stress (Davenport, 2015, s 40-41). 
 

Delaktighet och sociala faktorer 
Det är av yttersta vikt att förstå hur organisationer kan minimera kränkande särbehandling på 
arbetsplatser för att skydda de anställdas hälsa och på så sätt också den ekonomiska aspekten i 
organisationer då sjukskrivningar är kostsamt. Förtroende för en organisations ledning kan 
utformas som en organisatorisk resurs. Rousseau et. al.(2008) menar att tre faktorer kan 
fungera som en buffert för att minska personalens uppfattningar om att de är utsatta för 
kränkande särbehandling. Utifrån en modell som utgår från arbetskrav och kontroll räknas 
självständighet i arbetet, medbestämmande och stöd från kollegor som huvudsakliga 
medlande faktorer på en arbetsplats (Rousseau et.al., 2008, s 287). Anställdas deltagande ger 
individer en möjlighet att kunna påverka och få någon form av kontroll över sin 
arbetssituation. Detta ger dem en möjlighet att också kunna påverka beslut som gäller 
organisationen. Genom att en organisation främjar de anställdas deltagande underlättar även 
detta tillgången till kamrater, arbetsledare och chefer. L.K. Cicerali och E.E Cicerali (2016) 
menar att medarbetare ur ett organisatoriskt perspektiv är en tillgång till organisationen precis 
som dess materiella och finansiella ägodelar. En organisation som förvaltar både dess 
tillgångar och dess anställda är mer sannolik att bli framgångsrik. Detta innefattar också en 
idealisk ledning med alla de åtgärder som behövs för att skydda de anställda från 
psykosociala risker som till exempel kränkande särbehandling (L.K. Cicerali, E.E Cicerali, 
2016, s95). 
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Kontrollen som arbetstagarna upplever är associerad till anställdas deltagande och detta 
menar man kan te sig som en potentiell buffert mot stress genom att minska variabler inom 
organisationen att generera stress eller förändra uppfattningen av stress genom sådana 
variabler. Vidare bidrar en anställds deltagande till en känsla av samhörighet med 
organisationen. När det finns en hög tilltro till en organisations ledning och de anställdas 
deltagande kan det finnas en högre benägenhet att diskutera organisatoriska frågor öppet, 
frågor som kan ge upphov till ett beteende som kan härledas till kränkande särbehandling. 
Genom att ha en öppen diskussion menar Rousseau et. al. (2008) att det kan leda till förslag 
till förändringar som skulle kunna minska sådana beteenden på arbetsplatsen. Vidare kan det 
leda till att de anställda blir mer benägna att begära att deras chefer ska ingripa för att minska 
kränkande särbehandling. Vid ett sådant scenario bör den öppna dialogen och förtroendet 
mellan den anställda och chefen öka medvetenheten och lyhördheten hos chefen och på så sätt 
minska den upplevda exponeringen för kränkande särbehandling på arbetsplatsen (ibid, ss 
292-293). 
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Metod 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka chefers kunskap om och inställning till 
förebyggande arbete mot kränkande särbehandling på arbetsplatser. För att återfinna det som 
är intressant för studien har kvalitativa intervjuer använts. Eftersom jag ville ha en viss 
struktur på mina intervjuer genom att ha ett antal givna teman, men även möjlighet att gå från 
de skrivna frågorna använde jag mig av semistrukturerade intervjuer. Detta gav mig möjlighet 
att ställa följdfrågor till informanterna vilket också gav dem en frihet att utforma sina svar. 
Följdfrågorna innebar en möjlighet att kunna utveckla och fördjupa svaren. Alla frågor har 
dock ställts i den ordning som är gjord ursprungligen och med den ursprungliga 
formuleringen (Bryman, 2008, ss 415-416). 

Urval 
Denna studie består intervjupersonerna av sektionschefer och avdelningschefer främst från en 
enskild förvaltning inom Luleå kommun. Via ett bekvämlighetsurval valdes både kvinnliga 
och manliga informanter för att kunna ge en så god uppfattning som möjligt (Bryman, 2008, s 
194). Eftersom jag upplevde det som inte helt okomplicerat att komma i kontakt med de 
tänkta informanterna fick jag hjälp av en kontakt inom kommunen för att på så sätt komma i 
kontakt med cheferna. Gensvaret på det informationsmail jag skickade ut varierade, allt från 
att jag fick alternativa datum och tider för ett eventuellt möte skickade till mig till inget svar 
alls. Jag följde upp de som inte svarade med påminnelsemail samt telefonsamtal. 

Genomförande 
I och med att jag var intresserad av att intervjua sektions- och avdelningschefer vid en 
förvaltning inom Luleå kommun i denna studie var det många av mina informanter som 
föredrog att genomföra intervjuerna på deras arbetsplats. Detta av tidsmässiga skäl och för att 
det skulle vara bekvämt för informanterna så att det inte skulle ta mer tid av dem att behöva 
förflytta sig. Jag hade kontakt med informanterna via mail för att bestämma tid och datum för 
intervju. Intervjuerna genomfördes antingen på informanternas kontor på förvaltningen eller i 
ett närliggande konferensrum. Två av de genomförda intervjuerna var telefonintervjuer då det 
inte fanns tid för informanterna att planera in en fysisk intervju och då jag var i behov av 
intervjupersoner ville jag kunna anpassa mig.  
 
Jag intervjuade åtta chefer totalt, varav fem manliga chefer och tre kvinnliga. Av dessa 
informanter var en personalchef för förvaltningen. Denna intervju har en egen intervjuguide 
(se bilaga 2.) som liknar den för de andra cheferna (se bilaga 1.). Skillnaden är dock att 
intervjuguiden med personalchefen innehåller frågor om organisationen också, som frågor om 
personalomsättning och sjukskrivningstal. Alla intervjuerna genomfördes under 
informanternas kontorstid och de varade mellan 20-60 minuter. 

Innehållsanalys 
För att analysera mitt material använde jag mig av innehållsanalys. Med hjälp av 
innehållsanalys söker man efter teman vilket man kan se i många kvalitativa tillvägagångssätt 
vid kvalitativ analys som bland annat grounded theory, kritisk diskursanalys och narrativ 
analys (Bryman, 2008, s 528). Det finns för närvarande två huvudsakliga 
användningsområden för innehållsanalys; dels ett kvantitativt angreppssätt och dels ett 
kvalitativt angreppssätt. Till en början hanterade innehållsanalysen ”den objektiva, 
systematiska och kvantitativa beskrivningen av det manifesta innehållet i kommunikationen”, 
men över tid har beskrivningen expanderat till att också inkludera tolkningar och latent 
innehåll. Det man syftar till med det manifesta innehållet är att man analyserar vad texten 
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faktiskt säger och hanterar innehållet och beskriver de synliga, uppenbara komponenterna i 
texten. Det latenta innehållet i en text syftar till relationsaspekterna och en tolkning av den 
underliggande meningen i texten. Både det manifesta och det latenta hanterar tolkningar men 
dessa varierar i både djup och abstraktionsnivå (Graneheim, Lundman, 2003, ss105-106). I 
den analys jag har gjort har jag fokuserat på det manifesta i innehållet då jag var intresserad 
av att analysera vad som faktiskt sades under intervjuerna. 
 
När man arbetar med sitt material inom innehållsanalys använder man sig av koder, kategorier 
och teman. Koder använder man som ett verktyg att tänka med och kategorier som en grupp 
av innehåll som delar något gemensamt. Genom att koda tillåter man datan att bli reflekterad 
över på nya och olika sätt. Efter att ha transkriberat de intervjuer jag hade genomfört började 
jag med att urskilja meningsenheter som jag sedan gjorde koder av. Efter den inledande 
kodningen var upplevelsen att de var väldigt många till antalet men när jag senare började 
göra kategorier av dem blev det mer och mer uppenbart att många av koderna kunde läggas i 
samma kategori. Slutligen blev det sex kategorier som slogs ihop till två teman med fyra 
kategorier i den ena och två kategorier i den andra. 
 
Granheim och Lundman (2003) beskriver med referens till Patton (1987) och Krippendorff 
(1980) kategorier som internt homogena och extern heterogena. De betonar även att 
kategorier måste vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande. Inga data som har med syftet 
av studien att göra får därför uteslutas på grund av lämplig kategori. Data bör inte heller 
kunna falla mellan två kategorier utan det är viktigt att skapa kategorier som kunde skilja 
koderna åt på ett bra sätt. En kategori kan ses som ett uttryck för det manifesta innehållet i en 
text, det som är deskriptivt i innehållet. För att länka samman de underliggande betydelserna i 
kategorierna skapar man teman. Dessa kan man beskriva som en återkommande 
regelbundenhet som är utvecklad i kategorierna eller mellan dem. De två teman som har 
framkommit i min studie har jag benämnt ”organisatoriskt” och ”sociala faktorer”. Under 
temat ”organisatoriskt” placerades kategorierna ”utbildning/kunskap”, ”beredskap/resurser”, 
”ledarskap/ansvar” samt ”information/ kommunikation”. Under det andra temat ”sociala 
faktorer” placerades två kategorier vilka var ”socialt” och ”saker som påverkar”. 
 

Faktorer att ta hänsyn till 
Två av mina intervjuer genomfördes via telefon då det inte var möjligt att göra på ett annat 
sätt. Med detta finns både för- och nackdelar. En faktor som kan ses som en fördel i och med 
att varken intervjuaren eller informanten är fysiskt närvarande för varandra är att det ibland 
kan vara lättare att ställa och svara på känsliga frågor (Bryman, 2008, s 432-433). Vid en 
direkt intervju kan informanternas svar påverkas av olika faktorer som ligger hos intervjuaren 
som till exempel kön, etnisk bakgrund men också själva närvaron av intervjuaren. Sådana 
faktorer kan göra att informanterna svarar på ett sätt som de förmodar att intervjuaren 
uppskattar. Vid en telefonintervju minskar denna typ av felkälla kraftigt (ibid, s 209). 
Faktorer som kan uppfattas som en nackdel med telefonintervjuer är bland annat att man inte 
kan se hur intervjupersonen reagerar på frågan som ställs eftersom man inte kan se 
kroppsspråket. Vidare kan minspel och gester vara viktiga för att intervjuaren ska få 
information om eventuellt obehag, bryderi och förvirring. Slutligen är tekniska svårigheter 
något man bör vara uppmärksam på när man ska spela in intervjuer över telefon (ibid, s 433). 
Jag hade inga problem att spela in under intervjuerna men på grund av telefonlinjen inte var 
den bästa på en av intervjuerna upplevde jag stundtals svårigheter vid transkriberingen att 
höra vad som sades. Inget av materialet behövde dock uteslutas, det tog bara längre tid än 



	  

	   12	  

vanligt att transkribera. Den andra telefonintervjun hade jag inga problem med, det inspelade 
materialet blev av bra kvalitet. 
 
Som tidigare nämnt skedde många av intervjuerna på arbetsplatsen, närmare bestämt sex av 
de informanter jag intervjuade bad mig komma till deras arbetsplats för att göra intervjun. 
Detta var något som jag räknade med att göra då jag var i behov av informanter och tiden var 
begränsad. Vid en intervju på någons arbetsplats gäller det att vara uppmärksam på att det kan 
uppkomma störande moment som exempelvis att det kan komma medarbetare som vill tala 
med informanten. I en av intervjuerna ringde informantens telefon ett flertal gånger som 
denne även svarade i. Detta avbröt ofta informanten i ett resonemang som sedan inte alltid 
togs upp igen efter samtalet så på så sätt missades en del information. En annan faktor som 
kan uppfattas som störande med att intervjun skedde på informantens arbetsplats var när 
informanten vid vissa tillfällen skulle förklara något som handlade om hur arbetsplatsen såg 
ut eller liknande. Till exempel när informanten förklarade var vissa funktioner i förvaltningen 
satt och gestikulerade istället för att med ord förklara. Detta innebar att man som intervjuare 
fick vara uppmärksam och se till att antingen be dem berätta med ord eller göra en 
anteckning. 
 
Eftersom i princip alla intervjuer skedde på en och samma förvaltning så finns det en aspekt 
att vara uppmärksam på och det är anonymiteten. Det var inte ovanligt att informanter som 
hade blivit intervjuade eller skulle bli intervjuade frågade om det var andra i förvaltningen 
som skulle bli intervjuade. Vid sådana frågor fick man vara uppmärksam så att det inte kunde 
framgå av svaret de fick vilka avdelningar eller sektioner jag skulle göra intervjuer. Jag 
svarade i regel bara om antalet intervjuer jag skulle göra eller hade gjort. 
 

Trovärdighet  
Trovärdigheten avser undersökningens fokus och återger hur väl data och analysprocessen 
riktar sig mot den avsedda fokusen (Graneheim, Lundman, 2003, s 7). I min studie har jag 
arbetat aktivt med mina intervjufrågor och diskuterat dem med min handledare för att 
frågorna på ett så bra sätt som möjligt relaterar till syftet och för att jag skulle kunna få ut det 
som var avsett att få ut av dem. Vidare är mitt examensarbete trovärdigt eftersom jag har 
spelat in alla intervjuerna jag har genomfört och sedan transkriberat dessa för att på ett så bra 
sätt som möjligt kunna koda och kategorisera utan att missa något. Mina akademiska källor är 
trovärdiga då de är ”peer reviewed” och dessa källor har bidragit till min kunskap om ämnet 
och även till ett hanterbart teoretiskt perspektiv. 
 

Forskningsetik 
I denna studie har jag förhållit mig till de fyra etiska forskningsprinciperna som man finner 
inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet. Den första av de fyra principerna, 
informationskravet, har uppfyllts genom att informanterna har blivit informerade om studiens 
syfte via ett informantbrev. Vidare informerades varje informant inledningsvis vid 
intervjutillfället om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 
medverkan samt att intervjuerna endast kommer att användas i studiens syfte 
(Vetenskapsrådet, 2002, s7). Samtyckeskravet uppfylldes då jag inledningsvis vid 
intervjutillfällena frågade om informanternas samtycke (ibid., ss 9-10).  
 
Den tredje principen är konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som rör de personer i 
en undersökning ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna ska 
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förvaras på ett sätt som gör att inga obehöriga kan ta del av dem (ibid., ss12.13). 
Nyttjandekravet som är det fjärde och sista kravet innebär att de uppgifter som är insamlade 
om enskilda personer endast får användas till forskningsändamålet (ibid., s14). Dessa två krav 
informerade jag också om inledningsvis vid intervjutillfället 
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Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer de teman som har framkommit efter kodning och kategoriseringen av 
det empiriska materialet att analyseras. Dessa teman benämns ”organisatoriskt” och ”sociala 
faktorer” och varje presenterat tema avslutas med en sammanfattande analys. Som det 
nämndes i metoden så blev koderna många, därför redovisas endast ett urval av dem i det här 
avsnittet. De koder som är utvalda är de som förekom mest och som är mest representativa för 
materialet.  
 

Organisatoriskt 
Under detta tema är fyra kategorier placerade vilka är ”utbildning/kunskap”, 
”beredskap/resurser”, ”ledarskap/ansvar ”och ”information/kommunikation”.  
 

Utbildning/kunskap 
Under denna kategori ligger bland annat koderna ”har en arbetsmiljöutbildning”, ”intern 
utbildning av Luleå kommun” samt ”antal år i yrket”. Vid intervjuerna var en av de inledande 
frågorna om ämnet kränkande särbehandling om informanten hade någon utbildning i ämnet. 
Detta för att få en bakgrund till vilken kunskap och förförståelse cheferna har om ämnet. Då 
Luleå kommun har en arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för kränkande särbehandling var det 
intressant för mig att veta vilken slags utbildning cheferna hade fått i ämnet och vilken 
kunskap de upplevde sig ha. Merparten av cheferna hade antingen en chefsutbildning eller en 
ledarskapsutbildning i bagaget där det ingick en arbetsmiljöutbildning som i sin tur tog upp 
ämnet kränkande särbehandling. Dessa utbildningar hade de fått av sin arbetsgivare, Luleå 
kommun. 
 

”de här introduktionsutbildningarna för chefsutbildningen som vi 
har på kommunen där diskuterar vi den frågar man går olika steg 
just i arbetsmiljö o då där lyfter man den frågan” 

 
 
På följdfrågan om den här kunskapen uppdateras något under den tiden de är anställda var 
svaren mer spridda. Det var svar som var allt från: 
 
  ”nej det tror jag inte..” 
 
 
Till svar som detta: 

”ja då alltså vi har ett väldigt bra utbud av utbildningar, alltså i 
arbetsmiljö osv och jag får gå hur mycket jag vill” 

 
Vad denna spridning av svar beror på är svår att uppfatta men man kan se ett visst mönster i 
hur länge de har arbetat inom kommunen. De som har arbetat längre uppgav liknande svar 
som ovan och de som inte hade lika många år i yrket upplevdes som mer osäkra, dels för att 
de inte hade hunnit utbilda sig ännu och därför kände sig osäkra men dels också för att de inte 
har hunnit arbeta så pass länge att de vet vilka rutiner som finns kring utbildningar. 
 
På förvaltningen och kommunen i stort finns det som nämnts tidigare både en 
arbetsmiljöpolicy och riktlinjer som berör ämnet kränkande särbehandling på arbetsplatsen. 
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Beslut om policys tas på politiskt nivå inom kommunen och beslut om riktlinjer fattas på 
tjänstemannanivå. Med stöd av Bourdieus teori om symboliskt våld där han menar att staten, 
vars struktur påminner om kommunens, äger ett slags meta-kapital som möjliggör att utöva 
makt över olika fält. Koncentrationen på symboliska och ekonomiska resurser gör att staten, 
eller i detta fall kommunen, kan reglera olika fälts sätt att fungera genom antingen 
ekonomiska ingripanden eller juridiska ingripanden. I Luleå kommuns fall kan de utöva detta 
symboliska våld, eller det mjuka våldet, genom att skriva den arbetsmiljöpolicy och de 
riktlinjer mot kränkande särbehandling, som kan ses som juridiska ingripanden då de reglerar 
vad den enskilda individen får och inte får göra. Detta kan ses som problematiskt då de är 
meningen att de ska följas men de är inte ordentligt förankrade hos de anställda som ska följa 
dem eller använda sig av dem. 

Vidare kan man med stöd av Bourdieus teorier om fält och habitus koppla förvaltningen till 
det Bourdieu kallar för fält och den arbetsmiljöpolicyn och riktlinjerna till habitus, då dessa 
står för en del av förvaltningens normer och värderingar. Ett fält fungerar efter sin egen logik 
och regler och kan ses som ett eget system för sociala relationer. Inom fältet skapas en 
objektiv samhörighet då de människor som är engagerade i fältet har ett antal intressen 
gemensamt. Detta går att relatera till en förvaltning inom Luleå kommun. De intressen de 
anställda inom Luleå kommun har gemensamt är att de är där för att arbeta mot ett gemensamt 
mål, att de ska göra rätt för sin lön och att de i slutändan är där för att arbeta för 
kommunmedborgarnas bästa. Vidare går det också att relatera till Bourdieus teori om fält och 
habitus då om ett fält ska kunna fungera krävs det att det finns människor som är beredd på att 
spela spelet (det vill säga att arbeta inom den här förvaltningen) och att de innehar det habitus 
som förutsätter vad spelet och insatserna innebär. Eftersom fält och habitus är starkt beroende 
av varandra är det i det här fallet intressant att undersöka vilken utbildning cheferna har fått i 
ämnet kränkande särbehandling. Denna utbildning skulle man kunna kalla deras kulturella 
kapital som Bourdieu kallar den utbildning och kunskap man har.  

I Johnson et. al. (2015) artikel tas det upp om hur viktigt organisationers stöd, i detta fall i 
form av utbildning, för att chefer ska få en bra uppfattning av vad kränkande särbehandling 
består av för komponenter och vad det innebär. Chefer med en bra uppfattning av 
problematiken och på så sätt med ett högt kulturellt kapital, får en bättre förståelse för vad 
som är förväntat av dem och hur de ska reagera på sådana situationer (Johnson et. al., 2015, s 
271). För att använda Bourdieus termer återigen innebär detta att chefers kulturella kapital 
ökar deras förståelse för ämnet kränkande särbehandling och på så sätt också för de policys 
och riktlinjer (habitus) som finns och som styr förvaltningen (fältet). Utbildning av chefer om 
orsaker till kränkande särbehandling och hur man upprätthåller ett slags kontrakt mellan 
arbetsgivare och arbetstagare är ett viktigt steg för att minska denna problematik (Johnson, 
2015, ss 2390-2391). 

 
Beredskap/resurser 
Under kategorin beredskap och resurser finner man koder som till exempel ”förlitar sig på 
resurser som finns internt inom kommunen” och ”anser sig ha det som krävs för att motverka 
kränkande särbehandling”. För att vidare undersöka hur cheferna förhåller sig till kränkande 
särbehandling ställdes frågor som gällde beredskap och resurser. Den större delen av 
informanterna upplevde att det fanns ett stöd från HR-avdelningen internt på förvaltningen 
men också centralt inom kommunen.  
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”Vi är så resursstarka här. Vi har både beteendevetare och 
psykologer o allt kopplat inom kommun så det finns alla de 
möjligheter att gå vidare om vi säger så utifrån de här resurserna 
inom förvaltningen.” 

 
När frågan ställdes om den nya föreskriften AFS 2015:4 fanns de informanter som kände till 
den och som hade bläddrat i den men det fanns också de som inte kände till den och som inte 
hade tagit del av den.  

 
”Det blir ju större fokus just på den psykosociala arbetsmiljön och 
det måste påverka då att folk då kanske inte känner sig kränkta på 
samma sätt om man arbetar aktivt med” 

 
Detta är ett citat som är taget från en chef som var insatt i den nya föreskriften och som därför 
kunde reflektera över innehållet i den. 

 
”ser jag att det är något som inte funkar då kommer jag söka upp 
det men alltså jag har en jättebra personalgrupp som funkar himla 
så att i dagsläget finns det som ingen anledning att sitta och läsa i 
det” 

 
Här är ett citat från en chef som inte har läst den nya föreskriften men tycker inte heller att det 
är behövligt då dennes personalgrupp fungerar på ett bra sätt. Varje intervju avslutades med 
en fråga om informanten ville tillägga något som hade med ämnet att göra. De olika cheferna 
hade olika mycket att tillägga men en av cheferna nämnde detta angående att ha någon slags 
beredskap som chef: 
 

”problematiken kring det här är att man kan vara lätt o tänka o vara 
lite naiv och tänka at inte på vår arbetsplats och så kanske de ligger 
och gror utan att jag vill eller tänker på det medvetet eller 
omedvetet inte ser det” 
 

Innehållet i ovanstående citat är viktigt att tänka på och det är också därför det är viktigt att ha 
någon slags handlingsberedskap som chef så att man är uppmärksam på till exempel 
förändringar i personalgruppen. Det här citatet belyser anledningen till att det är så viktigt 
med handlingsberedskap hos en chef. Har man en förförståelse för problemet är man också 
mer uppmärksam på till exempel små förändringar i personalgruppen som att någon av de 
anställda beter sig på ett nytt sätt eller liknande. Har man ingen eller mindre 
handlingsberedskap finns det risk att man missar tidiga tecken på att något inte står rätt till i 
personalgruppen och problemet hinner växa sig större än det hade behövt göra om det hade 
funnits en handlingsberedskap. Att tänka på är också att inte alla chefer hade erfarenhet av att 
behöva hantera fall med kränkande särbehandling. 
 
Henning och Holmberg (2003) tar upp de främsta betydelsefulla faktorerna för att uppnå 
resultat vid hanteringen av kritiska situationer och händelser. Man utgår från tre olika 
perspektiv varav ett av dem är de strukturella villkor som råder men också de förutsättningar 
som finns, på ansvar, de befogenheter som finns och faktorer som kan påverka. Faktorer som 
kan stödja eller hindra chefer i sina handlingar. I det här fallet är det tydligt att cheferna har 
ett fullgott stöd från organisationens sida i form av HR funktionen som finns både inom 
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förvaltningen och centralt i kommunen. Dock är ett av Henning och Holmbergs (2003) tre 
perspektiv chefens perspektiv som innefattar dennes kunskaper och erfarenheter som visar sig 
både i förmågan till strategiskt tänkande och agerande samt i förmågan att kommunicera. Det 
man skulle kunna uppfatta utifrån det transkriberade materialet är att chefernas beredskap och 
resurser främst ligger i organisationens HR funktion, och att deras egen beredskap som chef 
på vis åsidosätts eller mer eller mindre inte används för att man som chef vet att det finns 
hjälp och stöd att få. Det är positivt att de har hjälp och stöd och att de vet om det, men som 
tidigare nämnt är chefens egen handlingsberedskap minst lika viktig då de har det främsta 
ansvaret för sina anställda.  
 
Organisatoriska faktorer har också en viktig betydelse i att man antingen tillåter eller inte 
tillåter att kränkande särbehandling kan äga rum. För att klargöra vad som menas med ett 
lämpligt beteende kan man göra det genom att öka den allmänna medvetenheten om vad 
kränkande särbehandling innebär och på så sätt framkalla en nolltolerans. Om man ökar den 
allmänna medvetenheten om vad det innebär med kränkande särbehandling och för att 
framkalla en nolltolerans och på så sätt klargör för vad som menas med ett ”lämpligt” 
beteende. Forskare har menat att man ska införa en policy där kärnfrågorna bland annat tar 
upp engagemang till en arbetsmiljö som är fri från kränkande särbehandling (Sahlin, 2008, s 
23). Nu finns det redan en arbetsmiljöpolicy inom Luleå kommun men det som man kan 
upplevas saknas från chefernas sida är en slags handlingsberedskap som inte är baserad på att 
de inte endast förlitar sig på förvaltningens HR funktion utan även aktivt som chef arbeta med 
dessa frågor, som då till exempel att klargöra vad som menas med ett ”lämpligt” beteende på 
arbetsplatsen. 
 

Ledarskap och ansvar 
Under den här kategorin finner man koder som till exempel ” ansvarig chef har det primära 
ansvaret” och ” följer med tjänsten att man ska föregå med gott exempel”. För att undersöka 
hur cheferna såg på sin egen roll som chef och hur de ser på sitt ansvar när det gäller 
kränkande särbehandling ställdes bland annat olika frågor om chefsrollen när det gäller 
kränkande särbehandling och hur man reflekterar över det.  
 

”ja men det är mitt ansvar att det inte sker och är det så att det sker 
då måste jag ju ta tag i det för det är mitt ansvar att göra det och 
göra det jag kan och tydligt visa att det inte är ok” 
 

Det ställdes även en fråga om vilken förväntan de upplevde då det gäller att handskas med 
kränkande särbehandling. Denna förväntan upplevde mer eller mindre de flesta av 
informanterna. Denna förväntan bestod i hur man skulle hantera fall med kränkande 
särbehandling och den förväntan upplevdes av cheferna i många fall både från deras 
överordnade och från de anställda. Dock fanns det vissa oklarheter här vad gäller vem som 
har det primära ansvaret då det inte alltid var självklart att nämna sig själv som chef som 
innehavande av det primära ansvaret i och med att förvaltningen är decentraliserad, det vill 
säga att beslutsansvar har förflyttats längre ner i organisationen. Det kan leda till att 
ansvarsfrågan när det gäller kränkande särbehandling kan bli otydlig då det i ett led kan finnas 
en avdelningschef, en sektionschef och en arbetsledare. Detta innebär att man som chef 
behöver vara uppmärksam på att information kan gå i olika led och därför kontinuerligt 
uppdatera sig från de arbetsledare eller liknande som man har under sig om hur den 
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psykosociala arbetsmiljön ser ut. Just decentralisering är något man som chef behöver förhålla 
sig till (Holmberg, Henning, 2003, s 112-113). 
 

”från arbetsledningshåll så förväntas det ju att jag ska hantera 
konflikter som uppkommer men det förväntas inte att jag ska göra 
det utan stöd och det är också så att min medarbetare förväntar sig 
att jag tar tag i konflikter på lämpligt sätt” 

 
Detta citat visar på att en förväntan på en chef om att handskas med kränkande särbehandling 
finns både från arbetsledningshåll och från medarbetares håll. Alla informanter upplevde en 
sådan förväntan på ett eller annat sätt. Det behövde inte nödvändigtvis vara från båda hållen 
men åtminstone från något av dem. Henning och Holmberg (2003) sammanfattar de 
handlingar som räknas som särskilt betydelsefulla när det gäller chefens roll. Bland dessa 
kategorier finner man bland annat ledarskap som personlig handling. Den kategorin handlar 
om chefens uppsättning egenskaper som den präglas av som till exempel reaktionsmönster. 
När det gäller reaktionsmönster innefattar det att ha förmågan att uppfatta de förväntningar 
som finns runt omkring som bland annat kan gälla hur man hanterar kränkande särbehandling.  
 

Information och kommunikation 
Under den här kategorin är bland annat koder som till exempel ”lyfter värdegrundsfrågor 
varje månad på ”apt” och ”försöker ha bra dialog”. Den här kategorin tillsammans med 
kategorin ”beredskap/ resurser” är de kategorier där flest koder har kategoriserats under. Vid 
kodningen blev det synligt att mycket av transkriberingen handlade om just information och 
kommunikation, och även bristen på detta. 
 

 
”jag tror inte att det är någon som inte vet att de kan gå till sin chef 
och att de inte kan gå till sin chef så kan de gå till nästa chef och 
det är nog ingen som inte vet att man kan gå till hr också så även 
om man inte känner till riktlinjerna och policyna” 

 
Detta var ett svar jag fick av en chef som svarade på frågan om de anställda var informerade 
om de riktlinjer och policys som finns om kränkande särbehandling. Det var inte ett helt 
ovanligt resonemang att den chef jag intervjuade utgick från att de anställda känner till de 
policys och riktlinjer som finns i ämnet utan att uttalat ha informerat om dem till sina 
anställda. Till detta fanns ingen direkt förklaring utan det var mer som ett antagande från 
chefens sida att det var så det var. I L.K Ciceralis och E.E Ciceralis (2016) studie menade de 
intervjuade HR konsulterna att de var praktiskt med en lista över felaktiga beteendekoder som 
kan finnas på organisationens webbplats då det ofta saknades ett officiellt uttryck för 
olämpligt och oacceptabelt beteende. Vidare menar författarna att det skulle vara fördelaktigt 
för nyanställda att ha en liknande lista eftersom de då får en känsla av att chefen man har 
uppsikt över deras beteende och ger därmed en slags insikt om att deras destruktiva beteende 
kan få konsekvenser. Detta är något som saknas inom den förvaltningen i den studie som har 
utförts i det här examensarbetet.  
 
Dock framkom det i många av intervjuerna att man tog upp frågor som indirekt berörde 
kränkande särbehandling som till exempel då många av de intervjuade cheferna tog upp att de 
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har en punkt på deras arbetsplatsträffar (apt) där de till exempel tar upp personalfrågor, 
arbetsmiljö eller värdegrundsfrågor. 
 

”vi jobbar väldigt mycket med värdegrundsfrågor. Och den frågan 
lyfter jag varje månad på vår apt” 
 

Det nämndes också regelbundet vid intervjuerna att man kan har ”högt i tak” eller som i 
citatet nedan ett ”öppet klimat”. 
 

”..alltså som jag sa så regelbundet så pratar man om de här 
frågorna… så att vi har ett rätt öppet klimat” 

 
Att ha ett öppet samtalsklimat på arbetsplatsen och att ett samtalsämne som berör kränkande 
särbehandling inte är obekvämt eller tabu är viktigt för att förebygga att det förekommer. Att 
ha ”högt i tak” skulle man kunna se som en av organisationskulturens normer, något som de 
anställda förväntas följa. Detta för att minska en osäkerhet för anställda om hur man ska bete 
sig i vissa situationer (Jacobsen, Thorsvik, 2014, s121). Om det är ett ”öppet klimat” och 
”högt i tak” som är normen på den här arbetsplatsen så är de anställda medvetna om att det 
finns ett utrymme att tala om ämnen som skulle kunna anses vara obekväma som kränkande 
särbehandling.  
 
Kommunikation inom organisationer kan definieras som en kontinuerlig process. Genom att 
kommunicera internt och externt upprätthåller och förändrar medlemmarna organisationen. I 
en välfungerande organisation är kommunikationen en nyckelfaktor. Den har en viktig 
funktion inte bara internt utan även i relation till omvärlden eftersom kommunikation bland 
annat förmedlar information, utgör grunden för planering, styrandet av beteenden, den bygger 
relationer och utvecklar kultur (ibid, ss 255-256). 
 
När det gäller ledarskap som en kommunikativ handling innebär detta ett utbyte av 
information på ömsesidigt sätt och att det finns en diskussion om gemensamma frågor och 
problem både i enskilda samtal och även i dialog med organisationen i stort. För att få en 
förståelse för kritiska situationer som till exempel fall av kränkande särbehandling kan 
innebära. Susan L. Johnson et. al.(2015) fann i sin studie att det fanns ett behov av att skapa 
ett utrymme för genuina och öppna diskussioner om vilka slags beteenden som utgör 
kränkande särbehandling och hur man på bästa sätt ska hantera detta. Rousseau et. al.(2008) 
menar också att genom att ha en öppen diskussion om kränkande särbehandling kan minska 
sådana felaktiga beteenden på arbetsplatsen. Dessutom blir de anställda mer benägna att 
begära att deras chef ska ingripa för att minska kränkande särbehandling. Vid en sådan 
situation borde den öppna dialog mellan den anställda och chefen leda till en ökad 
medvetenhet och lyhördhet hos en chef och därmed minska den upplevda exponeringen av 
kränkande särbehandling på arbetsplatsen.  
 

Sociala faktorer 
Under det andra temat ”sociala faktorer” har två kategorier placerats som är ”socialt” och 
”faktorer som påverkar hur man hanterar kränkande särbehandling”.  

Socialt 
Exempel på koder som är placerade under den här kategorin är; ”alla ska känna sig delaktiga”, 
”viktigt med delaktighet” och ”vi är varandras arbetsmiljö”. 
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”det är vi tillsammans som ska jobba framåt och det tror jag att de 
får vara delaktiga, där tror jag att vi har mycket att vinna” 
 
”vi är varandras arbetsmiljö och då tar vi hand om varandra också 
så att på det sättet att alla har hand om arbetsmiljön man behöver 
inte vara överens men skilja på sak och person och det är väl det 
som är viktigt att man kan göra skillnad på det också.” 

 
Det som framkom under intervjuerna som kan relatera till den här kategorin är främst de 
citaten som finns ovan. ”Vi är varandras arbetsmiljö” var en fras som inte bara sades under en 
intervju utan under flera. Att försöka odla god stämning på arbetsplatsen som förebyggande 
var något man aktivt försökte göra. Rousseau et. al.(2008) utgår från en modell som utgår från 
arbetskrav och kontroll där självständighet i arbetet, medbestämmande och stöd från kollegor 
räknas som huvudsakliga medlande faktorer på en arbetsplats. De anställdas deltagande ger 
dem en möjlighet att kunna påverka och på så sätt få en bättre kontroll på sin arbetssituation 
som i sin tur ger dem möjlighet att kunna påverka beslut även inom organisationen. En 
organisation som främjar de anställdas möjlighet att vara deltagande underlättar även 
tillgången till kamrater, arbetsledare och chefer.  
 
För att koppla till citatet ”Vi är varandras arbetsmiljö” menar L.K Cicerali och E.E Cicerali 
(2016) att medarbetare är en tillgång till organisationen precis som dennes materiella och 
finansiella tillgångar är. En organisation som både förvaltar sina tillgångar och dess 
medarbetare är mer sannolik att bli mer framgångsrik. Detta innefattar på så sätt en ledning 
med alla de åtgärder som behövs för att skydda de anställda mot psykosociala arbetsrisker 
som kränkande särbehandling.  

 
Faktorer som påverkar hur man hanterar kränkande särbehandling 
Under den här kategorin finner man koder som bland annat ” stimulerande arbetsuppgifter 
och ett bra ledarskap viktigt”, ” ser kränkande särbehandling som ngt dåligt både för personen 
och organisationen” och ”enklare att se om gruppen inte fungerar om de jobbar tillsammans”. 
 

”försöker jobba tillsammans försöka att skapa projekt istället för 
att ha enskilda arbetsuppgifter så att man jobbar tillsammans och 
då tror jag då att man får en samverkan” 

 
Det här var ett svar på frågan; vad gör du för att förebygga kränkande särbehandling på din 
arbetsplats? Det fanns en tanke bakom att jobba tillsammans då den här chefen ansåg att man 
enklare kunde se om gruppen fungerar eller inte. Vidare resonerade chefen att det nog märks 
lättare i grupp än om man sitter själv på sitt kontor och jobbar då man inte kan uppfatta vad de 
tänker eller tycker. Att jobba i grupp är ett bra sätt att hålla liv i kommunikationen 
medarbetare emellan. Detta är något som man kan finna stöd i Davenports (2015) studie där 
de anställda i en kulturanalys menade att möjligheten för verkställande av sina arbetsuppgifter 
skulle öka om man frångick den individualistiska kulturella normen och gick mot ett 
arbetsklimat där man lägger en större vikt vid lagarbete. Det här konstaterandet ligger i linje 
med en väl införstådd betydelse av socialt stöd som ett skydd mot stress. Enligt Rousseau et. 
al.(2008) bidrar en anställds deltagande till en känsla av samhörighet med organisationen. När 
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det finns en hög tilltro till organisationen finns det ofta även en högre benägenhet att diskutera 
organisatoriska frågor öppet.  
 
Något som framkom i en del intervjuer var att om andra sektioner eller avdelningar på 
förvaltningen inte riktigt fungerade så var det något som kunde påverka de andra sektionerna 
och avdelningarna också. 
 

”det är klart att man gör det. är det rörigt någon annanstans så är 
det klart att vi blir påverkade” 
 
”ja men de händelser som har varit nu det senaste, den senaste 
tiden, det berör inte min grupp men det påverkar min grupp” 

 
Att vara uppmärksam som chef på faktorer som kan påverka den egna arbetsgruppen eller 
avdelning, som i det här fallet då de intervjuade cheferna ovan är medvetna om händelser som 
har påverkat arbetsgruppen. Detta är något som kan knytas ihop med ledarskap och ansvar då 
det är viktigt som chef att vara lyhörd för eventuella förändringar och vad som kan ha 
påverkat dessa förändringar. Susan L. Johnson (2015) har funnit i sina studier att en så kallad 
”öppen dörr” policy kan ge en chef möjlighet att hålla koll på verksamheten genom att 
anställda när som helst kan gå förbi chefen och dela med sig av sina bekymmer och 
angelägenheter. Detta ger en trygghet till de anställda att de har den möjligheten. 
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Sammanfattande diskussion 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka chefers kunskap om och inställning till 
förebyggande arbete mot kränkande särbehandling på arbetsplatser. De frågeställningar jag 
har utgått från är; Hur ser chefens kunskap ut om kränkande särbehandling på arbetsplatsen? 
Hur förhåller chefen sig till problematiken? Sker det någon kommunikation mellan chefer och 
anställda om ämnet? Det jag har kommit fram till är att det är en samverkan mellan faktorer 
som avgör hur chefers inställning till förebyggande arbete mot kränkande särbehandling ser 
ut. Dessa faktorer är både organisatoriska och sociala till exempel hur länge man har varit 
chef på arbetsplatsen, vilken utbildning i ämnet man har och till hur stor del man förlitar sig 
på HR-funktionen både inom förvaltningen och centralt i kommunen. Vidare finns det en 
relativt god kommunikation på förvaltningen men man är osäker på vilken information som 
har nått ut till de anställda samt så saknas det ett officiellt uttryck angående olämpligt och 
oacceptabelt beteende trots arbetsmiljöpolicy och riktlinjer mot kränkande särbehandling.  
 

Vikten av att forma en god organisationskultur 
Det är chefer som formar kulturen i sina arbetsenheter och därför utövar de också sitt 
inflytande över stressen på arbetsplatsen. Den stress som i det långa loppet kan leda till sämre 
psykosocial arbetsmiljö med större risk för kränkande särbehandling. För att forma en lokal 
kultur innehåller en chefs verktygslåda enligt Davenport (2015) fyra huvudsakliga metoder 
vilka är; anpassning till arbetet för att passa till individuella förutsättningar, ge ett socialt stöd 
som grundar de anställdas produktiva energi, en ökad autonomi som ger en ökad kontroll över 
vad, när och hur arbetet genomförs och till sist se till att belöningar står i proportion till de 
anställdas upplevda bidrag i form av arbetskraft till organisationen. De chefer som använder 
sig av dessa tekniker på ett bra sätt för att skapa en social miljö som vårdar och upprätthåller 
en god hälsa både hos de anställda och i organisationen. I denna studie är det tydligt att 
organisationskulturen ses som något viktigt, dels för att Luleå kommun är en stor arbetsgivare 
men också för att man ska framstå som en attraktiv arbetsgivare. Man kan se det som ett sätt 
att behålla sina medarbetare och för att locka till sig nya.  
 
Henning och Holmberg (2003) sammanfattar de handlingar som räknas som särskilt 
betydelsefulla när det gäller chefens roll och däribland finner man kategorin som fokuserar på 
strategisk handling. Detta innebär att man utgår från ett helhetsperspektiv som avser ett 
långsiktigt övergripande tillvägagångssätt när det gäller att hantera kritiska situationer, som 
till exempel fall med kränkande särbehandling, som innefattar både organisation och 
medarbetare. I resultatet kunde man uppfatta att chefernas handlingsberedskap då det gäller 
fall med kränkande särbehandling till stor del låg hos HR funktionen i förvaltningen, men 
även hos det centrala personalkontoret. Vid fall av kränkande särbehandling är det dit 
cheferna ofta vänder sig. Det är självklart väldigt positivt att cheferna upplever sig ha ett gott 
stöd i HR funktionen, men för att införskaffa sig det här helhetsperspektivet och en 
långsiktighet som Henning och Holmberg (2003) nämner kräver det också att dessa chefer har 
en egen kompetens att hantera den här problematiken. Det man skulle kunna göra för att jobba 
långsiktigt med dessa frågor är att chefer inom Luleå kommun får en särskild utbildning inom 
kränkande särbehandling och att man går igenom den nya föreskriften AFS 2015:4 för att 
klargöra vad den tar upp och hur ansvaret ser ut för varje chef. Detta gör att varje enskild chef 
har ett kulturellt kapital de kan använda sig av och förlita sig på vilket gör att de blir tryggare 
med vad som gäller och i och med att chefen upplevs tryggare blir även medarbetarna trygga 
med den vetskapen. 
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Cheferna inom förvaltningen där den här studien är utförd upplever till stor del att de har fått 
utbildning inom ämnet arbetsmiljö och därmed berört ämnet kränkande särbehandling. Det är 
dock tydligt att det finns behov av återkoppling av hur man har uppfattat information och 
utbildning, speciellt då man ofta inte är helt säker på vilken information som har gått ut till de 
anställda och hur. Detta är något som är viktigt för att kunna säkerställa att man har samma 
fokus, att det finns ett slags konsensus kring vad det är som faktiskt gäller när man talar om 
kränkande särbehandling. Det ska finnas en tydlighet kring ämnet som gör att eventuella 
frågetecken minskas. Som redan nämnts är det som är positivt att det verkar finnas en god 
kommunikation på denna förvaltning eftersom man har diskussioner kring ämnet. Det finns 
dock en avsaknad av ett officiellt uttryck angående olämpligt och oacceptabelt beteende. Det 
skulle dock behövas för att tydliggöra vad det är som gäller angående beteenden på 
arbetsplatsen. Även om man kan finna detta i en arbetsmiljöpolicy och i särskilda riktlinjer 
om kränkande särbehandling behövs ett uttryckt förtydligande om att vissa beteenden inte är 
något som accepteras inom organisationen (Sahlin 2008). Ett sätt att göra detta på är att göra 
som L.K Cicerali och E.E Cicerali (2016) är att informera nyanställda direkt om vad det är 
som gäller inom denna organisationen angående detta ämne för att en känsla av att man från 
organisationens sida, som chefer eller arbetsledare, har uppsikt över beteenden som kan 
uppfattas som oönskade. Om man som anställd är medveten att man har en chef med 
handlingsberedskap för fall med kränkande särbehandling finns det en uppfattning om att man 
känner sig tryggare som anställd. Det ger de anställda en medvetenhet om att de kommer att 
tas på allvar om det skulle uppkomma en situation samt att man är medveten om att man har 
en chef som är lyhörd för förändringar i gruppen.  
 

Förankring av policydokument och riktlinjer  
Policys är organisationens inställning för ett specifikt område. Beslut om olika policys fattas 
på politisk nivå. Beslut om riktlinjer fattas däremot på tjänstemannanivå och då för det mesta 
av kommundirektören (Luleå kommun, Policys och riktlinjer). Inom Luleå kommun finns det 
en arbetsmiljöpolicy och riktlinjer mot kränkande särbehandling. Det är bra och viktigt att 
sådana dokument finns men det är minst lika viktigt att de är förankrade i verksamheten. 
Blomberg (2016) menar att om man utvecklar en policy i nära samverkan med medarbetarna 
eller representanter för medarbetarna blir den policyn avsevärt mer framgångsrik än en policy 
som inte är det. En policy har en möjlighet att få god effekt när personalen känner att det är 
deras ”egen”. Dock behöver den samtidigt vara förankrad högre upp i organisationen som i 
ledningsgruppen eller liknande men just att den delvis är framtagen nära de anställda så att de 
känner en delaktighet är positivt. I studien till det här examensarbetet var det tydligt att den 
arbetsmiljöpolicy och de riktlinjer som finns mot kränkande särbehandling inte var tillräckligt 
förankrade hos de anställda. Det var en ofullständig bild som framkom om hur mycket av 
dessa både cheferna och de anställda var medvetna om policyn och riktlinjerna.  
 
I Bourdieus teori om symboliskt våld tar han upp staten som exempel på detta och i och med 
att staten och kommunen till viss del har en liknande struktur kan man ändå härleda 
Bourdieus teori till detta. Kommunens symboliska kapital, som Bourdieu beskriver som ett 
meta-kapital, denna koncentration av kapital hör just till kommunen som i sin tur gör det 
möjligt för kommunen att utöva makt över olika fält, däribland förvaltningarna. Eftersom 
kommunen har en hög koncentration av både ekonomiska och symboliska resurser gör att den 
kan reglera olika fälts sätt att fungera. Antingen genom ekonomiska ingripanden eller genom 
juridiska ingripanden, som till exempel olika regleringar av olika organisationers 
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funktionssätt eller vad enskilda individer får göra. Detta är vad Bourdieu kallar det ”mjuka” 
våldet eller symboliskt våld. Det är oigenkännligt men ändå legitimt.  
 
Det är via dessa juridiska ingripanden som kommunen kan skriva policys och skriva riktlinjer 
och det är via dem som kommunen bland annat legitimt kan styra hur de olika förvaltningarna 
sköter sitt arbete. Men eftersom dessa policys och riktlinjer inte verkar förankras på ett tydligt 
sätt inom förvaltningarna kan man se det som att kommunens sätt att utöva makt (symboliskt 
våld) över förvaltningarna inte är speciellt effektivt. Blomberg (2016) nämner att det är viktigt 
att förankra en policy bland medarbetare. I studien till detta examensarbete framkom det att 
arbetsmiljöpolicyn och riktlinjerna mot kränkande särbehandling inte var något man hade gått 
igenom med medarbetarna. En av anledningarna till det kan vara att policyn och riktlinjerna 
inte har varit förankrade hos medarbetarna eller cheferna utan har varit dokument som har 
funnits eller kommit till från högre instans inom kommunen vilket kan leda till att dess 
funktion går om intet.  
 
Detta är ju dock inte syftet med dessa dokument utan det är meningen att de ska användas för 
att informera om vad det är som gäller när det kommer till fall med kränkande särbehandling, 
både vad gäller hanteringen av fall och hur man kan arbeta förebyggande. Då kommunen har 
ett stort symboliskt kapital bör de även använda den möjligheten att utöva makt för att se till 
att deras juridiska ingripanden med policys och riktlinjer når fram bättre hos de anställda som 
förväntas anpassa sig efter dem. På så vis finns det möjlighet att få en organisation som mår 
bättre vilket i slutändan gynnar alla. 
 
 

Slutord 
Jag vill med denna studie bidra med en vinkling på problematiken kring kränkande 
särbehandling på arbetsplatser som i nuläget är relativt begränsad. I vidare forskning i ämnet 
finns ett behov av att lägga tyngdpunkt vid organisationens sätt att hantera kränkande 
särbehandling på arbetsplatsen. Genom att synliggöra denna vinkling belyses problematiken 
på nya sätt och kan bidra till att ge en vidare uppfattning av problemet. Man skulle även 
kunna studera hur de anställda i en organisation upplever att deras chefer hanterar fall med 
kränkande särbehandling. På så sätt får man en samlad uppfattning från både chefer och 
anställda. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. 
 
Intervjuguide till avdelnings- och sektionschefer 
 
Inledande frågor 

Namn, befattning, antal år i yrket 

 
Hur kunskapen ser ut om ämnet kränkande särbehandling på arbetsplatsen 
 
Har du fått utbildning i ämnet? 
 
Av vem i så fall? 
 
Uppdateras den kunskapen något under den tid som du är anställd? 
 
Nu när den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö har trätt i kraft, har ni 
hunnit ta del av den? 
 
 
Hur man angriper/ förhåller sig till problemet 
 
Finns det någon handlingsberedskap från din sida i sådana här ärenden? 
 
Vem har det primära ansvaret för att ta hand om ärenden som gäller kränkande 
särbehandling? 
 
Utifrån de riktlinjer som finns, upplever du att du har möjlighet att göra det som krävs för att 
motverka kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen? 
 
Vad gör du för att förebygga kränkande särbehandling på din arbetsplats? 
 
Hur reflekterar du över din roll som chef i fall med kränkande särbehandling? 
 
 
Kommunikation/ delaktighet 
 
Vilka resurser finns det att tillgå från organisationens sida för att hjälpa chefer att ta hand om 
kränkande särbehandling? 
 
Finns det några resurser utifrån organisationens sida? 
 
Är de anställda informerade om de policys och riktlinjer som finns om ämnet? 
 
Vilka förutsättningar ges medarbetare för att på ett bra (diskret) sätt meddela dig som chef om 
kränkande särbehandling? 
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Hur blir du meddelad av medarbetare om att kränkande särbehandling förekommer? 
Exempel? 
 
Upplever du att det finns en förväntan på dig att du ska uppträda på ett visst sätt när det gäller 
att handskas med kränkande särbehandling? 
 
Är detta ett ämne som diskuteras inom personalgruppen? 
 
Hur ofta tas det upp på arbetsplatsträffar? 
 
Är det ett ämne du som chef har tagit upp? 
 
När ni gör anställningsintervjuer, informerar ni om de riktlinjer ni har? 
 
Vilka typer av resurser skulle du som chef vilja ha när det gäller att hantera kränkande 
särbehandling? 
 
Tror du att arbetet kring kränkande särbehandlingar kommer att ändras i och med den nya 
föreskriften? 
 
 
 
Finns det något du skulle vilja tillägga som jag inte har frågat om? 
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Bilaga 2. 
 
Intervjuguide till personalchef inom förvaltningen 
 

Inledande frågor 

Namn, befattning, antal år i yrket 

 

Om organisationen 

Hur många personer är du chef över? 

Hur ser personalomsättningen ut? 

Har du någon statistik över antalet sjukskrivna? 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Nu när den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö har trätt i kraft, har ni 

hunnit ta del av den? 

Skulle du kunna beskriva organisationen och hur beslut fattas när det gäller frågor om 

psykosocial arbetsmiljö? 

Hur jobbar man med psykosociala arbetsmiljöfrågor i er organisation? 

 

Kränkande särbehandling 

Hur ser delegationsordningen ut gällande frågor om kränkande särbehandling? 

Har ni utbildningar i ämnet? I så fall hur ofta? 

Vad gör ni för att arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling? 

Vilka resurser finns det att tillgå från organisationens sida för att hjälpa chefer att ta hand om 

kränkande särbehandling? 

Känner du till något om det förekommer kränkande särbehandling inom organisationen? 

Upplever ni att fall med kränkande särbehandling har ökat eller minskat? 

 

Tror du att arbetet kring kränkande särbehandlingar kommer att ändras i och med den nya 

föreskriften? 

 

Finns det något du skulle vilja tillägga som jag inte har frågat om? 


