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Abstrakt 
 

 

Denna studie undersöker hur cheferna på en statlig myndighet arbetar för 

att hålla sin arbetsplats fri både från traditionell- och internetmobbning. 

Studien använder sig av en kvalitativ metod som gjorde det möjligt att 

förhålla sig explorativ i ett område som ter sig som tämligen outforskat. För 

ökad förståelse och för bättre analyser så används Sulers (2004) teori The 

Online Dishinibition Effect för att förstå människors agerande på internet 

samt Antonovskys (2005) teori KASAM för att förstå vad som kan vara 

framgångsrikt för cheferna och organisationen. Resultatet visade på att 

cheferna kände sig trygga i sin roll och hade stor tilltro till sin 

personalavdelning samt övriga externa aktörer. De uppvisade stor 

ansvarskänsla gentemot sin personal och förståelse för att nya fenomen 

som internetmobbning kan börja förekomma på arbetsplatsen. Slutsatsen 

blev att med en hög ansvarskänsla hos cheferna, en organisation som på 

förhand har etablerat handlingsplaner och värdegrunder samt skapat goda 

relationer mot personalavdelningen och externa aktörer för hälsofrämjande 

syfte, bidrog till goda förutsättningar för en mobbningsfri arbetsplats oavsett 

om det skedde på traditionellt vis eller på internet. 
 

 

Nyckelord: Arbetsplatsmobbning, Internetmobbning, KASAM, The Online 

Disinhibition Effect. 
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Prolog 

 

 

Ordet “Mobbning” kommer från det engelska ordet “Mob” som betyder pöbel och 

syftade på den opålitliga hopen på 1700-talet vars män och kvinnor jublade när 

huvudena rullade under den franska revolutionen (Östberg & Eriksson 2009, s. 12). 

Dagens begrepp är som helhet relativt nytt och introducerades först när etologen 

Konrad Lorenz, år 1967, beskrev hur mindre fåglar tillsammans attackerade större 

rovfåglar för att kunna freda sig (Larsson 2008, s. 24). Därmed fanns det ett ord för 

gruppens agerande och inte enbart för själva gruppen. Det skulle inte dröja särskilt 

länge innan etnologer började använda detta uttryck för samma typ av beteende hos 

människan. Numera menar dock modern forskning att mobbning på dagens 

arbetsplatser visar sig i andra uttryck. Det är inte längre kollektivets öppna 

aggressivitet som syns, som hos fåglarna, utan den sker mer i det dolda (Östberg & 

Eriksson 2009, s. 12). 
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Introduktion 
 

 

Intresset för denna uppsats kommer ifrån ett nyligen uppmärksammat fall i Krokoms 

kommun som handlar om en man som blev mobbad av sina chefer. Det hela pågick 

under en längre tid och som i den enskildes ögon blev värre utan möjlighet till 

förbättring, personen i fråga blev dessutom sjukskriven på grund av konflikten. Det 

hela slutade med att personen tog sitt liv och det var först efteråt de bägge cheferna 

blev åtalade för arbetsmiljöbrott (Lerner 2014). Händelsen kom att bli en tragedi 

utöver det vanliga men är tyvärr inte särskilt unikt. Undersökningsföretaget Novus lät 

intervjua 1000 medlemmar från Unionen där fyra av tio säger sig ha upplevt 

mobbning på sin arbetsplats (Nandorf 2013) och Arbetslivsdelegationen rapporterade 

ännu mörkare siffror med att så många som 100-300 självmord per år kunde kopplas 

till arbetsplatsmobbning (Vene 2010). Idag går det att mobbas på internet och 

journalisten Sven Rosell (2015) skriver i tidningen Arbetslivet om hur studier visar på 

att var tionde person blir nätmobbad på arbetsplatsen (Rosell 2015). Men mobbning 

på arbetsplatsen drabbar fler än enbart den mobbade som Einarsen och Zapf (2011) 

påpekar, även medarbetare som blir vittne till mobbningen påverkas samt att 

organisationens effektivitet och lönsamhet försämras (Einarsen & Zapf 2011, ss. 129-

136).  
 

Sverige var länge ett av de ledande länderna i arbetsmiljö och blev 1993 det första 

landet i världen som gjorde mobbning som är en variant av kränkande särbehandling 

på jobbet till ett arbetsmiljöbrott (Zaremba 2010b). Tyvärr har vi därefter inte mycket 

att skryta om, fallet i Krokoms kommun år 2010 blev det första fallet att prövas 

rättsligt med den då 17 år gamla lagen (Mårtensson 2014). Trots all uppmärksamhet 

runt målet kom så småningom de bägge cheferna att bli friade i Hovrätten (Norrby 

2015). Därmed så har vi idag, 22 år efter lagens uppkomst, fortfarande ingen person 

fälld för kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Så frågan vi alla bör ställa oss är 

hur vi kan jobba effektivt mot arbetsplatsmobbning när lagar och regler saknar den 

handlingskraft som är tänkt? 
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Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en statlig myndighet arbetar för att på 

ett ansvarsfullt sätt främja en mobbningsfri arbetsplats och hur man ställer sig till 

internetmobbning mellan kollegor då mobbning inte längre behöver ske ansikte mot 

ansikte. Genom intervjuer med chefer vid myndigheten söker man svar på följande 

frågeställningar: 
 

1. Hur arbetar cheferna/organisationen förebyggande och åtgärdande mot 

mobbning?  

 

2. Hur ställer sig cheferna till deras juridiska ansvar och hur upplever de 

medarbetarnas förväntningar när det kommer till mobbning?  

 

3. Vad anser cheferna vara traditionell mobbning och hur kan 

internetmobbningen skilja sig mot den? 

 

Avgränsning 

 

Arbetsmiljöverket (2015a) betecknar mobbning som en Kränkande Särbehandling i 

deras föreskrifter. Detta är ett samlingsnamn för flera olika begrepp däribland 

trakasserier och diskriminering (AFS 1993:17). Denna uppsats kommer enbart att 

fokusera på arbetsplatsmobbning och de övriga begreppen inom ramen för 

kränkande särbehandling kommer inte att studeras. Undersökningen anpassades 

efter syftet och därmed behandlas sociala och organisatoriska orsaker till mobbning. 

Andra orsaker som personliga egenskaper anses inte cheferna kunna råda över och 

därmed ligger de inte som utgångspunkt i denna studie. Flera personer och andra 

parter är ofta inblandade i en mobbningssituation, såsom företagshälsovård, men 

intresset för studien ligger hos cheferna då de har det övergripande juridiska 

ansvaret. 
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Forskningsbakgrund 
 

I avsnittet nedan redogörs grundläggande fakta utifrån litteratur och 

tidigare forskning 

 

Arbetsplatsmobbning 

 

Det finns många definitioner om mobbning som begrepp, men då denna uppsats 

fokuserar på mobbning som sker i arbetslivet samt även tittar närmare på den 

juridiska aspekten så blir det en självklar utgångspunkt hur Arbetsskyddsstyrelsen 

författningssamling väljer att definierar detta: 
 

1 § Dessa föreskrifter gäller all verksamhet där arbetstagare kan utsättas 

för kränkande särbehandling. Med kränkande särbehandling avses 

återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas 

mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa 

ställs utanför arbetsplatsens gemenskap (AFS 1993:17). 
 

Ovanstående lagtext är ett komplement till Arbetsmiljölagen från 1976 men ytterligare 

komplement är nödvändiga, för som tidigare nämnt så innefattar kränkande 

särbehandling inte enbart mobbning, därmed behövs även Arbetsmiljöverkets 

förtydligande vad gäller just mobbning. De skriver bl. a. att mobbning avser 

återkommande handlingar som upplevs som negativa eller oönskade av den 

drabbade och att med återkommande menas en tidsperiod oftast över ett halvår. De 

skriver även att mobbning inte enbart behöver ske mot en arbetstagare utan mot en 

grupp och att det oftast råder en obalans i makt mellan offer och förövare 

(Arbetsmiljöverket 2015a). För att ytterligare förstå hur mobbning kan se ut på just 

arbetsplatsen så har Arbetsmiljöverket (2015b) även listat ett antal exempel på det: 
 

• Förtal 

• Omotiverad fråntagande av arbetsuppgifter 

• Saboterande av arbetets utförande 
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• Undanhållning av information 

• Utfrysning (Arbetsmiljöverket 2015b, s.4). 
 

Exemplen ovan är typiska för just arbetsplatsmobbning och som pionjären inom 

vuxenmobbningen Heinz Leymann upptäckte när han först lånade ordet mobbning 

från forskningen inom skolan, så skilde sig mobbningen åt på det sättet att 

mobbningen i skolan ofta yttrade sig i fysiskt våld medan vuxenmobbning nästan 

alltid yttrade sig som psykisk våld (Börgel 2012, s. 5).  
 

Louise Svensson (2010) pekar på det breda användningsområdet som 

mobbningsbegreppet har inom det vardagliga språket och att det kan åsyfta 

vänskapligt tjafsande. Hon beskriver att variationer för begreppet även finns inom det 

vetenskapliga fältet men att vissa utmärkande drag är forskarna eniga om, till 

exempel att det är negativa handlingar som sker över tid och att de som blir utsatta 

har svårt att försvara sig. Enskilda negativa handlingar har inte samma tyngd som 

när handlingarna bildar ett handlingsmönster från samma person eller personer. Det 

är alltså först med en systematik som det kan kallas mobbning. Svensson (2010) 

fortsätter med att beskriva hur skillnaden mellan mobbning och andra snarliknande 

begrepp skiljer sig åt. Hon förklarar hur mobbning handlar om exkludering på 

interaktionsnivå medan diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk 

bakgrund etc. härleds till en exkludering på en samhälsstrukturell nivå (Svensson 

2010, ss. 11-12).  
 

Sociala och organisatoriska orsaker till mobbning 

 

Orsakerna till mobbning är sällan ett fåtal eller för den delen särskilt lättbegripliga. 

Denna uppsats kommer främst att redogöra de sociala och organisatoriska orsakerna 

till mobbning. Einersen och Zapf (2011) beskriver hur forskare är oense om 

individens påverkan på situationen. Vissa forskare menar att det är högst relevant att 

titta närmare på offrets personlighet då den kan komma att förklara varför man 

reagerar som man gör då mobbning främst är en subjektiv upplevelse och förstås 

därefter. Dock får detta synsätt mycket kritik för att man riskera att måla upp offren 

som skyldiga till sin egen situation (Einersen & Zapf 2011, ss. 177-178). Heinz 
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Leymann (1986) förklarar synsättet som en fördom som den psykiska arbetsmiljön 

har hämtat från den fysiska arbetsmiljöns tidigare tankar. Att det enbart var klumpiga 

personer som gjorde sig illa på arbetsplatsen (Leymann 1986, ss. 10-11 ). Einersen 

och Zapf (2011) menar däremot att det är lättare att tala om mobbarens personliga 

egenskaper, men att problemet är forskningsunderlaget som är betydligt mindre än 

underlaget om de som blivit utsatta. Några intressanta egenskaper nämns, varvid 

självförtroende och social kompetens återfinns hos både förövare och offer men 

dessa egenskaper ser i sig annorlunda ut hos dem båda (Einersen & Zapf. 2011, ss. 

180-190). Journalisten Maicej Zaremba (2010a) vill inte peka ut individuella 

egenskaper som orsaker utan skriver i sin utgivna artikelserie att om enbart 

psykopater blev mobbare så vore problemet inte särskilt stort utan han för istället en 

diskussion om att mobbning existerar på grund av liten risk för juridiska repressalier. 

Det vill säga att mobbning är ett socialt redskap som används utifrån situationen och 

som dagens samhälleliga strukturer tillåter (Zaremba 2010a, s. 76).  
 

Leymann (1992) är inne på att det ibland kan vara svårt att skilja på vem som är 

utövare respektive utsatt i början av en konflikt, som sedermera blir en 

mobbningssituation. Hans definition av offer avser därför slutresultatet av en serie 

händelser med psykiskt våld hellre än att redogöra för vem som hade rätt eller fel 

(Leymann 1992, s. 18). Branch, Ramsay och Barker (2013) visar också på 

komplexiteten i mobbning genom att belysa samspelet mellan kontexten, den 

drabbade och utövaren. Man menar att en person som ser sig själv som en måltavla 

kan i ett senare skede hämnas och därmed själv sätta sig i position som utövare 

(mobbare). I vissa fall kan det vara omöjligt att identifiera vem som är måltavla och 

vem som är utövare i en konflikt samtidigt som man försöker undvika att inte skylla 

på offret (Branch, Ramsay & Barker 2013, ss. 282-283). Utöver svårigheten med att 

skilja på offer och förövare så visar Dieter Zapf (1999) figur nedan även på 

svårigheterna med att avgöra vad som är orsak och vad som är effekt.   
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Figur 1. Orsaker och konsekvenser till mobbning (Zapf 1999, s. 71). 

 

Även om den ofta vedertagna “sanningen” är att en otydlig organisation och dåligt 

ledarskap orsakar mobbning som i sin tur leder till effekter såsom depression, så 

föreslår Zapf (1999) figur 1 en möjlighet till det omvända. Vilket innebär att 

depressiva människor kan se sig som mobbade och som i sin tur bidrar till en 

försämring av arbetsklimatet (Zapf 1999, s. 71). Zapf (1999) fortsätter med att 

förtydliga sitt påstående med att även om vissa individer bär med sig psykologiska 

laster som kan orsaka en serie oönskade resultat, så är det ändå arbetsplatsen som 

inte har klarat av att anpassa sig till den enskilde (Zapf 1999, s 72). Denna 

uppfattning har starkt stöd av den stora allmänheten och är en av utgångspunkterna i 

den svenska arbetsmiljölagen som skrev följande: ”Arbetsförhållandena skall 

anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende” (AML 

kap 2 1§). 
 

Louise Svensson (2010) förkastar i sin doktorsavhandling teorin om individens 

påverkan på mobbning då tidigare forskning visar att det vanligaste är att en person 

blir mobbad enbart på en arbetsplats och därefter inte på nya arbetsplatser. Hon 
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menar även att man blir det på antingen skolan eller arbetsplatsen, inte på båda. 

Därmed blir de flesta inte mobbade flera gånger och i andra kontexter, detta menar 

hon avskriver att vissa typer av personligheter och individer har en benägenhet att bli 

mobbade eller att mobbas. Vidare motiverar hon varför det ska ses som ett socialt 

strukturerat fenomen genom att påpeka att mobbning handlar om att socialt 

exkludera från gemenskap och även att det krävs ett socialt sammanhang som de 

olika aktörerna kan agera inom (Svensson 2010, s. 13). Einersen och Zapf (2011) 

menar att största anledningen till varför man inte ska fokusera för mycket kring 

personliga egenskaper är att personer som inte innehar någon av de påstådda 

riskegenskaperna för att bli mobbade ändå blir utsatta för mobbning (Einersen & Zapf 

2011, s. 195).  
 

Tidigare undersökningar visar att förekomsten till mobbning även har tydliga 

samband med missnöje till ledarskapet. Många har angett ledarstilen som vanligaste 

skälet till att de blivit utsatta för mobbning och att det ofta uppstår vid byten av 

ledningspersonal. Det är oftast passiva och destruktiva former av ledarskap som 

relateras till mobbning. Ett passivt ledarskap har visat sig påverka de anställdas 

hälsa negativt och att det i sin tur bidragit till mobbning. Ett sådant passivt ledarskap 

kan till exempel vara att personen inte är fysiskt närvarande samt inte kan eller vill se 

att konflikter existerar (Svensson 2010, ss. 43-44). Östberg och Eriksson (2009) är 

inne på samma sak då de skriver i sin bok, Mobbning på arbetsplatsen som är 

baserad på egna erfarenheter från att ha arbetat som bland annat beteendeterapeut 

och chefscoach, att ett otryggt och varierande ledarskap bidrar till en otrygg grupp. 

Beroende på chefens dagsform så upplever gruppen antingen bra stämning eller 

otrivsel. Chefen har svårt att hantera rykten och bedöma vad som är rätt och fel. En 

annan orsak till en otrygg grupp är att chefen har bra relation med vissa och nästan 

ingen alls med andra, utan att göra något åt det. Inom den otrygga gruppen är det 

stor risk att mobbning uppstår då gruppen i och med denna typ av ledarskap utsätts 

för intensiv och långvarig stress (Östberg & Eriksson 2009, s. 76). 
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Mobbning bland vuxna i arbetslivet och dess effekter 

 

Idag skulle ingen ifrågasätta att arbetsplatsmobbning existerar eller att den är 

utbredd. Den explosion av forskning och medierapportering som pågick under de 

sista decennierna under 1900-talet och början av 2000-talet hjälpte till att 

uppmärksamma mobbning för allmänheten. Däremot är det inte alltid lätt att utläsa 

statistik om fenomenets förekomst. I flera av de större statistikdatabaserna så slås 

oftast mobbning ihop med de närbesläktade begreppen och läsaren får därmed ägna 

sig åt kvalificerade gissningar för att uppskatta hur stor del av kolumnen som kan 

tillskrivas till just arbetsplatsmobbning. Ett exempel på detta är Arbetsmiljöverkets 

(2014) officiella rapport Arbetsskador 2013 som redovisar alla 

arbetsskadeanmälningar som gjorts till Försäkringskassan under året. I kapitlet om 

arbetssjukdomar så går det att läsa att 3055 personer sjukskrev sig för 

Organisatoriska eller sociala faktorer vilket motsvarade hela 28 % av alla 

rapporterade arbetssjukdomar (Arbetsmiljöverket 2014, s. 26). Längre ner i rapporten 

kan man läsa i brödtext att cirka 800 av dessa anmälningar gällde kränkning, 

utfrysning, trakasserier eller mobbning (Arbetsmiljöverket 2014, s. 31). Mer specifikt 

än så blir däremot inte Arbetsmiljöverket om mobbning i sin egen statistik. Faktum är 

att de endast skriver ut ordet mobbning eller mobbing (som egentligen är det 

engelska ordet) tre gånger i sin över hundra sidor långa rapport. Men det behöver 

inte betyda att deras rapport saknar helt intresse för denna studie, det finns 

intressanta siffror att titta närmare på, till exempel att sjukskrivningarna för 

Organisatoriska eller Sociala faktorer ökade med omkring 50 % mellan 2009 - 2013 

(Arbetsmiljöverket 2014, s. 26). Vilket med en kvalificerad gissning lär ha inneburit 

även en kraftig ökning av arbetsplatsmobbning under samma period. Men som 

journalisten Zaremba (2010a) påpekar så finns det även officiella siffror som är mer 

tolkvänliga än Arbetsmiljöverkets, som till exempel brottsstatistiken som helt förnekar 

att mobbning har skett på någon svensk arbetsplats (Zaremba 2010a, s. 17). 

Arbetsmiljöverkets siffror är möjligen bristfälliga men de medger åtminstone att 

mobbningen förekommer. Däremot redovisar de endast dem som blivit sjukskrivna 

på grund av det. Vill man istället veta hur vanlig mobbning är totalt så rapporterar 

Arbetsmiljöupplysningen om att så många som en av tio någon gång har upplevt sig 
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mobbad på arbetsplatsen (Arbetsmiljöupplysningen 2015). Tyvärr finns det även 

andra siffror, som mobbad slutar det inte alltid med den sjukskrivning som 

Arbetsmiljöverket rapporterar om, allt för många slutar historien som den gjorde i det 

inledande fallet i Krokoms kommun. Arbetslivsdelegationen uppger att uppemot 300 

självmord varje år kan härledas till arbetsplatsmobbning (Arbetarskydd 2010) vilket 

får de totala dödsolyckorna på arbetsplatserna 2013 att se blyga ut med 33 dödsfall 

(Arbetsmiljöverket 2014, s. 23). En rättvisare jämförelse görs istället med den årliga 

trafikdödligheten som brukar ligga på runt 300 (Transportsstyrelsen 2015). Med detta 

som bakgrund är det inte svårt att förstå att de individer som utsätts för mobbning 

ofta påverkas allvarligt. De konsekvenser som den utsatta kan drabbas utav är till 

exempel ångest, depressioner, sömnproblem och dåligt självförtroende. Personer 

som blir utsatta för mobbning kan se sig själva som mer olyckliga än andra, att de 

lever i en orättvis värld och att ingen annan bryr sig om dem. 

Ibland kan man som utsatt hamna i ett sådant tillstånd som kan diagnostiseras som 

posttraumatisk stressyndrom, något som annars är ganska vanligt hos de som blivit 

utsatta för våldtäkt och krigsdrabbade (Svensson 2010, s. 46). Oftast så leder 

mobbningen till att den som är utsatt blir sjukskriven eller slutar sitt arbete (Svensson 

2010, s. 47). Leymann (1986) skriver hur människorna överlever socialt och 

ekonomiskt genom sitt arbete och att arbetsplatsmobbning får därmed en dubbel 

effekt på individen som är sällsynt i andra sammanhang (Leymann 1986, ss. 23-24). 

Mobbning på arbetsplatsen skadar inte bara de individer som blir utsatta utan även 

på ett organisatoriskt plan. Heames och Harvey (2006) skriver i sin artikel, Workplace 

bullying: a cross-level assessment, att mobbningen kan bli en del av organisationens 

kultur om den inte stoppas. Att organisationens nyanställda går i samma fotspår och 

gör så att mobbningen fortsätter och därmed ger organisationen ett dåligt rykte i det 

långa loppet (Heames & Harvey 2006, s. 1223).  
 

Skyldighet som chef och juridiskt handlingsutrymme 

 

Förutom Arbetsmiljölagen som helhet så är det framförallt två föreskrifter som är 

viktiga att utgå ifrån, den ena är Systematiskt Arbetsmiljöarbete och den andra 

Kränkande Särbehandling i Arbetslivet (Arbetsmiljöverket 2015c). Det kan vara 

lämpligt att förtydliga att både arbetsgivare och arbetstagare har ett ansvar enligt 
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Arbetsmiljölagen, men då uppsatsen fokuserar på arbetsledningen så läggs 

tyngdpunkten på deras skyldigheter. Däremot kommer det vara oundvikligt att inte 

tala om enskilda arbetstagares agerande som rättsliga möjligheter för arbetsgivaren. 

Men det är främst skyldigheter arbetsgivaren har och i Arbetsmiljölagen står det: 
 

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid 

vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller 

ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs (AML kap 3). 
 

Arbetsmiljöverket skriver att arbetsgivaren har möjligheten att delegera ut uppgifterna 

för arbetsmiljöarbetet men att ansvaret alltid är dennes. Likväl ska man alltid som 

chef utgå från att ansvaret ligger hos sig själv även om det juridiskt kan komma att 

ligga på en högre eller lägre nivå (Arbetsmiljöverket 2015d). 
 

Föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete betonar att arbetsmiljöarbete skall 

bedrivas som en del av den dagliga verksamheten. De personer som arbetsgivaren 

utser ska besitta nödvändig kunskap samt befogenheter för att den skall kunna 

bedrivas (AFS 2001:1 §3-§6). Men det är främst i föreskriften om Kränkande 

Särbehandling i Arbetslivet som det går att hitta mer specifika texter om mobbning. 

Direkt i de allmänna bestämmelserna återfinns följande paragrafer:  
 

2 § Arbetsgivaren skall planera och organisera arbetet så att kränkande 

särbehandling så långt som möjligt förebyggs.  

 

3 § Arbetsgivaren skall klargöra att kränkande särbehandling inte kan 

accepteras i verksamheten (AFS 1993:17). 
 

Föreskriften fortsätter med att betona vikten av rutiner och tidiga insatser som 

betydande för att förebygga uppkomsten av mobbning. Den beskriver även lämpliga 

åtgärder om mobbning skulle uppstå. Samtal och uppföljning med de inblandade är 

att föredra och skulle problemen kvarstå kan det bli tal om extern hjälp i form av 

företagshälsovård. Arbetstagaren som blir drabbad ska få snabbt hjälp och stöd och 

det kan i vissa fall bli aktuellt med omplacering för att skydda den enskilde mot 

fortsatta angrepp (AFS 1993:17). 
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Inledningsvis i studien nämns att ingen har blivit fälld för Kränkande särbehandling i 

arbetslivet. I en debattartikel från Dagens Nyheter (2013) diskuterar jurister från olika 

fackförbund om att orsaken är att lagstiftningen är otillräcklig i dagsläget. En stor del 

av skulden förklaras med att Arbetsmiljölagen är en förvaltningsrättslig lag vilket 

enbart reglerar förhållandet mellan staten och arbetsgivaren. Arbetsmiljöverket som 

är den myndighet som utövar tillsyn av lagen, gör inspektioner av arbetsplatser och 

kan påtala brister i arbetet för arbetsgivaren och kräva att de åtgärdas samt ibland 

utdöma vite. Problemet är att myndigheten inte kan gå in i enskilda ärenden i 

dagsläget och inte heller ställa en arbetsgivare till svars för något som redan har hänt 

(Rehnström m fl. 2013). Flera har kritiserat lagen och den fackliga organisationen 

Vision (2015) skrev ett nytt lagförslag mot mobbning i hopp om att regeringen skulle 

utreda behovet. De beskriver att i dagsläget så kan inte facket hjälpa de utsatta 

individerna mer än att om möjligt åberopa Diskrimineringslagen men då krävs det att 

mobbningen täcks av diskrimineringsgrunderna. Visions (2015) förslag är att 

mobbning ska klassas som trakasserier och innefattas av diskrimineringslagen utan 

att behöva täckas av grunderna. Dessutom ska den enskilt drabbade ges större 

möjlighet till upprättelse genom att skadestånd kan tilldelas till denne (Vision 2015). 

En klar förbättring för den enskilde i dagsläget men Organisationen mot Mobbning 

tycker inte det räcker och anser att mobbning måste in i brottsbalken, alltså 

kriminaliseras med straffrättsliga påföljder för den som utövar mobbning. Att på så vis 

komma åt problemet bättre och inte enbart arbetsgivaren (Vene 2012).  
 

Ledarskap/Organisation som redskap mot arbetsplatsmobbning 

 

Louise Svensson (2010) skriver i sin doktorsavhandling att i ett förebyggande syfte 

mot mobbning på en arbetsplats måste arbetsgivaren i ett tidigt skede fånga upp 

problemet och arbeta aktivt med det. Etablera en policy och ha handlingsplaner som 

hjälper till att motverka är en bra bit på vägen. Hon skriver också att det är bra att 

utse en förtroendeperson bland personalen som utsatta kan vända sig till vid behov 

alternativt tala med sin chef. Om chefen är den som utövar mobbning 

rekommenderas att man vänder sig till bland annat företagshälsovården eller den 

fackliga organisationen. Även personalavdelningen, om det finns en sådan, kan vara 
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till hjälp (Svensson 2010, s. 49). Leymann (1986) har reagerat på hur arbetsledare 

försöker med administrativa åtgärder som oftast berör offret och inte förövaren. 

Åtgärder som kunde vara ändrade arbetsuppgifter, förflyttningar och råd att söka upp 

psykiatriskt vård. Han menar istället att cheferna har den auktoritet som krävs för att 

dels sätta ner foten om att psykiskt våld inte tolereras samt att en chef ska kunna 

användas som medlare och få individerna att tala klarspråk om situationen. Därefter 

föreslås kontakt med företagshälsovård och personalavdelning (Leymann 1986, ss. 

83-84). Östberg & Eriksson (2009) skriver om den trygga- och otrygga gruppen i sin 

bok som är tänkt som en handbok för de vuxna som blivit berörd av mobbning i 

arbetslivet. I den beskrivs det hur man som chef och arbetsgivare bör agera för att 

motverka mobbning. De menar att den trygga gruppen jämfört med den otrygga 

karakteriseras av ett fokuserat ledarskap där konflikter naturligt tillåts komma upp till 

ytan för att bearbetas. Att i den trygga gruppen finns en ledare som förstår att den 

psykosociala arbetsmiljön är en färskvara som måste vårdas samt känner empati för 

alla i gruppen. Ledaren är tydlig med att mobbning inte är tillåtet. I den trygga 

gruppen tar ledaren omgående itu med negativa beteenden och när det kommer till 

upplärning av nya medarbetare så ser man till att gällande normer ingår i 

introduktionen för dess nya arbete. Man ska som chef även se till att inte favorisera 

någon och ha direkt kommunikation med alla i gruppen. Att klargöra rutiner och 

normer samt se till att de följs. Som arbetsgivare ska man även se till att chefen får 

handledning och stöttning för att bli trygg i sin roll. 

Denna form av ledarskap bidrar till en trygg grupp och att det är en miljö där 

mobbning mer sällan uppstår (Östberg & Eriksson 2009, ss. 74-77). 
 

Den moderna utvecklingen av arbetslivet och mobbning 

 

Arbetslivet 

Arbetslivet har utan tvekan stått för en rad förändringar den senaste tiden. Allvin 

(2006) beskriver hur arbetsmarknaden efterfrågar numera en allt högre grad sociala 

kunskapskrav och allt mindre av de förut vanliga kognitiva kunskaperna. Han menar 

att social kompetens och sociala nätverk spelar allt högre roll för att den enskilde ska 

klara av jobbet, kunna avancera och även öka möjligheten till andra jobb. Han 

förklarar att med dessa personliga egenskaper så förändras arbetslivet från ett mer 
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kollektivt tänk till att bli ett personligt utvecklings- eller överlevnadsprojekt. Denna 

utveckling med fokus på individens personliga egenskaper som en tillgång som går 

att anpassa till situationen återfinns även i arbetet och livet i övrigt. Då flexiblare 

arbete skapar otydligare avgränsning gentemot fritiden så spelar individens 

personliga preferenser och förutsättningar roll. Gränsdragningen blir i mycket en 

individuellt förhandlad ordning (Allvin 2006, ss. 17-18).  
 

Numera är det vanligt att kunna ta med sig arbetet hem i form av distansarbete, Allvin 

(2006) påpekar att hemarbete inte är en ny företeelse som många vill få oss att tro 

utan det var även vanligt innan 1960-talet. Så istället för att tala om hemarbete eller 

distansarbete som nytt vill han hellre beskriva de stora skillnaderna på detta då och 

nu. Då var det vanligt med kvinnor som gjorde någon form av arbete i hemmet under 

tiden de tog hand om barnen, idag är det i högre utsträckning välutbildade 

tjänstemän. Denna förändring av yrkesgrupp tilldelas den nya teknologin med 

mobiltelefoner och internetanslutningar som möjliggör att självständiga 

tjänstemannauppgifter i stort sett fungerar lika bra att utföra i hemmet som på jobbet 

(Allvin 2006, ss. 19-20). Till en följd utav IT:s utveckling suddas gränserna ut mer och 

mer i arbetslivet. Man kan med hjälp utav mobiltelefoner och datorer sköta sitt arbete 

från nästan vart som helst man befinner sig. Detta bidrar till mera flexibla arbetstider 

och frihet under ansvar varav man menar att gränsen mellan fritid och arbete blir mer 

otydlig (Granberg 2011, s. 663). 
 

Internet 

Genom denna IT:s utveckling och att konflikter som uppstår i de traditionella 

arbetsgrupperna som är densamma som uppstår i den virtuella världen (Thylefors 

2009, s. 55), är det av stort intresse att få svar på om man på arbetsplatsen 

uppmärksammar mobbning som kan förekomma via internet mellan kollegor. Idag 

har mycket forskning skett om internetmobbning bland skolbarn och i en antologi 

utgiven av Skolverket 2013 så sammanfattar och analyserar Erik Flygare och Björn 

Johansson (2013) från Örebros Universitet mycket av forskningen i dagsläget. De 

kommer fram till en rad slutsatser som att internetmobbning beskrivs lite olika, men 

att man kan skilja det mot traditionell mobbning i huvudsak genom tre sätt utöver att 

den använder en annan teknologi: 
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• Offrets svårigheter att undkomma. Det vill säga att offret har liten 

möjlighet att undkomma påhoppen, påhoppen kan pågå oavsett vart 

offret väljer att gömma sig. 
 

• Publikens möjliga storlek. På Internet kan stora mängder personer se 

på hur mobbningen föregår.  
 

• Möjligheten för mobbaren att agera osynligt eller anonymt.  
 

Detta har som de beskriver stora likheter med ryktningsspridning främst genom att 

mobbaren slipper interagera med offret ansikte mot ansikte och mobbningens 

omedelbara konsekvenser inte syns i realtid för förövaren (Flygare & Johansson 

2013, s. 134-135). Beckman (2013) menar att någon större skillnad mellan 

internetmobbning och traditionell mobbning inte finns mer än att det görs på internet 

och de stora generella dragen för mobbning förblir densamma. Hon beskriver dessa 

olika fenomen som två sidor av samma mynt (Beckman 2013, s. 74). Flygare & 

Johansson (2013) beskriver hur svårt det är att veta hur många som blir utsatta för 

mobbning på internet, de skriver att forskningen har redovisat allt från 2 till 72 % av 

eleverna har blivit utsatta för internetmobbning. De förklarar den stora skillnaden i 

resultat att det inte råder konsensus mellan forskarna i varken vad som menas med 

mobbning eller vad som ska räknas till IT-teknologin (Flygare & Johansson 2013, s. 

136).  
 

Beckman (2013) som i sin avhandling undersöker svenska ungdomar menar på att 

antalet mobbade på internet lär börja stagnera då 90 % av ungdomarna dagligen 

använder sig av den moderna teknologin. Däremot menar hon att nya sätt kan 

skapas och bli mer fyndiga och annorlunda och därmed även värre. Hon varnar för 

att de forskare som idag bedriver sin forskning om internet inte själva tillhör den 

generation där internet ses som en naturlig del av det dagliga sociala spelet. Att 

dessa forskare saknar förståelse för att kränkningar på internet för IT-generationen 

kan uppfattas på samma sätt som den äldre generationens upplevelse av traditionell 

mobbning. Vidare menar hon att just effekterna av internetmobbning måste 

undersökas närmare, att det är för tidigt att avgöra om eller hur den nya teknologin 

påverkar oss. Hon pekar på studier som säger att skillnaden i effekter inte skiljer sig 

 18 



 
 

åt men att det även finns studier som intressant nog visar att effekterna på nätet blir 

mindre för offren. Detta förklaras med två möjligheter, att ungdomar känner en större 

kontroll över något som inte sker i direkt anslutning till dem eller att aggression och 

mobbning på internet börjar ses som så pass vanligt att ungdomarna börjar bli 

avtrubbade av detta (Beckman 2013, s. 63). 
 

Privitera och Campell (2009) beskriver just hur forskningen idag trots att man börjat 

uppmärksammat internetmobbning bland skolungdomar fortfarande knappt har berört 

samma fenomen inom arbetslivet. De gjorde därför en undersökning om detta i 

Australien inom en bransch de förväntade sig finnas hög risk för mobbning överlag. 

De fann att 34 % av personerna mobbades ansikte mot ansikte medan 10.7 % sade 

sig bli internetmobbad. Intressant var att alla som sade sig bli mobbad på internet 

även blev det ansikte mot ansikte (Privitera och Campell 2009, s. 395). Själva 

internetmobbningen bygger vidare utifrån den traditionella mobbningen och delar 

samma angreppsätt men återfinns inom ett nytt spelrum. Däremot uppfattas oftast 

beteendet på internet som råare och mer aggressivt.  
 

På Malmö Högskola pågår just nu ett projekt som är tänkt att bli färdigt under 2015 

om internetmobbning bland vuxna. Doktorand Rebecka Forsell berättar för Sven 

Rosell (2015) på tidningen Arbetsliv om några av resultaten av undersökningen som 

omfattar 4000 personer. De kom fram till att nästan var tionde person blir nätmobbad 

på jobbet, samt att det fanns olikheter jämte mot traditionell mobbning. 

Undersökningen visade på att de sedvanliga maktstrukturerna inte återfanns på 

samma sätt som annars utan att på nätet kom chefer och män att vara de mest 

utsatta (Rosell 2015). 
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Teoretiska utgångspunkter 

 

KASAM (Känsla Av SAMmanhang) 

 

Professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky (2005) grundande 1979, en teori 

kallad KASAM. Teorin försöker förklara hälsans förutsättningar istället för ohälsans 

orsaker (Granberg 2011, s. 654). Antonovsky (2005) anser att genom att en individ 

har en hög känsla av sammanhang så är sannolikheten större att individen klarar av 

svårigheter och motgångar bättre än de som har låg känsla av sammanhang. Denna 

känsla av sammanhang lyfter tre egenskaper hos människan som tillsammans utgör 

de centrala komponenterna inom KASAM (Antonovsky 2005, ss. 43-46). 

Dessa tre komponenter är: 
 

• Begriplighet (jag vet)- Innebär att man ser världen som möjlig att förstå, att 

den har en strukturerad mening. Att förstå att det jag gör hänger ihop med vad 

andra gör och att det har en historia bakåt som även påverkar framtiden. En 

person med hög begriplighet förväntar sig förstå eller kunna förklara det han 

eller hon kommer att möta. Det gäller även sådant som man inte önskas möta, 

till exempel döden (Antonovsky 2005, s. 44).  
 

• Hanterbarhet (jag kan)- Innebär att man har en känsla för att det går att 

hantera de problem man ställs inför. Man vet vad som är viktigt och vilket stöd 

man har och vart man kan få den. Kan gälla resurser som står under ens egen 

kontroll men även av andra som är behöriga (Antonovsky 2005, s. 45).  

 

• Meningsfullhet (jag vill)- Detta är den komponent som skiljer sig från de 

ovanstående genom att det är en av mer emotionell art. För en person som 

besitter ett starkt KASAM krävs också att det finns en stark emotionell 

betydelse till vissa frågor eller områden i livet som situationer berör. Att 

känslan för problem och utmaningar har ett värde att engagera sig i 

(Antonovsky 2005, ss. 45-46) 
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KASAM:s hälsofrämjande effekter har används i flera olika sammanhang. Berit 

Nilsson (2002) skriver bland annat i sin doktorsavhandling att KASAM, det vill säga 

känslan av sammanhang finns i samhället på makronivå och hur politiska beslut 

påverkar individer på mikronivå (Nilsson 2002, s. 58). Fackförbundet Det kreativa 

facket (2011) skriver istället i en artikel om hur man med KASAM kan öka 

arbetsglädjen och effektiviteten på sin arbetsplats. Genom att chefer och 

medarbetare som har en stark känsla av sammanhang är i sitt esse på arbetet och 

kan bidra utifrån sin fulla potential (DIK - Det kreativa facket 2011). Detta är en av 

anledningarna till varför man i denna studie kommer att använda sig utav KASAM 

som en teoretisk utgångspunkt. Att analysera och titta på både de intervjuade 

chefernas- och organisationens känsla av sammanhang. Är de i sitt esse till att 

arbeta för en mobbningsfri arbetsplats?  

Andra anledningen till varför KASAM används är för att den beskriver hälsans 

förutsättningar och Zapf (1999) beskriver hälsan som möjlig utlösare till mobbning. 

Därmed har arbetsgrupper med en hög känsla av sammanhang större förutsättningar 

till en mobbningsfri arbetsplats medan andra grupper riskerar att mobbning får 

ytterligare en möjlighet att frodas. Med hjälp av intervjuerna kommer man försöka 

tolka huruvida organisationen i sig har bra förutsättningar för gruppens hälsa med 

KASAM. 

The Online Dishinibition Effect 

 

John Suler (2004) har utvecklat en teori som heter The Online Dishinibition Effect 

vilket skulle kunna översättas till Den hämningslösa effekten av internet. Denna effekt 

bidrar till ett annorlunda beteende på nätet, många har lättare att avslöja personliga 

saker och känslor men oftast förknippas den med de negativa sidorna som hat och 

hot exempelvis. Suler (2004) är tydlig med att han inte tror att man visar sitt rätta jag 

på nätet utan personen man är på nätet är snarare en del inom sin egna själv-

struktur. Själva effekten består av sex olika delar som oftast, men inte alltid, 

samspelar med varandra.  
 

• Den första är Dissociative Anonymity som beskriver hur möjligheten att agera 

anonymt på nätet skapar en möjlighet att separera sina handlingar online mot 
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sin verkliga identitet. Man skapar sig därmed en egen identitet på nätet som är 

avdelat från sin riktiga identitet och som i många fall tillfälligt kan stänga av 

moraliska spärrar i den grad att personer som konfronteras med sin online 

identitet kan komma att förneka att det där inte är hur dem är.  
 

• Den andra faktorn i effekten tillskrivs Invisibility, d.v.s. möjligheten att agera 

osynligt på nätet vilket inte enbart innebär att du är osynlig utan att personerna 

du integrerar med är osynliga för dig.  
 

• Den tredje är Asynchronicity vilket innebär att kommunikationen är haltande 

dvs att responsen på exempelvis ett mejl kan dröja, men även att man själv 

kan välja att svara när man själv känner för det, på ett sätt som innebär att 

kommunikationen blir synkroniserad i den nivå man själv önskar. Detta 

möjliggör längre betänketid men även att man inte behöver ställas till svars 

direkt. Att man faktiskt kan gömma sig när man känner sig obekväm och sen 

välja själv om eller ens när man ska konfrontera konversationen. Detta kan 

beskrivas som en känslomässig form av smitningsolycka.  
 

• Solipsistic Introjection innebär att man bygger upp det som saknas av en 

person på nätet i sina egna tankar. Avsaknaden av ansikten, röster, 

personligheter och andra mänskliga drag som saknas i interaktionen på 

Internet skapas, lappas ihop och konstrueras i huvudet på iakttagaren.  
 

• Näst sista faktorn är Dissociative Imagination vilket kan beskrivas som att man 

ser internet som en annan värld, dimension, arena där inte vanliga regler 

gäller och att när man väl loggar ut så går man tillbaka och lever sitt vanliga liv 

som om ingenting har hänt online, därför att det ses som en påhittad 

verklighet.  
 

• Sista faktorn är Minimization of Status and Authorithy som beskriver lite hur 

borttagandet av personmöten samt det nya spelfältets egna regler tar bort 

mycket av individernas status och yrkestitlar. Online skapas makt och status 

oftast av din förmåga att kommunicera, hur duktig du är på att argumentera 

och vad du argumenterar för etc. Dessa sex faktorer eller egenskaper bidrar 
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enligt Suler (2004) till personernas mer ohämmade beteende på nätet (Suler 

2004, ss. 321-324).  
 

 

Sulers (2004) teori förklara hur människors beteende på internet skiljer sig från 

beteendet i verklighet. Begrepp som osynlighet, haltande kommunikation och känslan 

av internet som en fejkad spelplan anses kunna öka förståelsen för 

internetmobbning. I denna studie vill man med denna teori förklara hur människor 

integrerar på internet och varför mobbning kan uppstå där. 
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Metod 
 

 

Studien undersöker en svensk statlig myndighet som har över 300 kontor i landet 

varav ett av dessa benämns som arbetsplatsen i denna studie. Vidare har 

organisationen över 12000 personer anställda runt om i landet med cirka 150 

personer anställda på den undersökta arbetsplatsen. Myndigheten leds utav en 

generaldirektör och under denne finns bland annat, regionansvariga, 

arbetsplatschefer och enhetschefer i en form av hierarkisk rangordning. Dessutom är 

organisationen indelad i olika avdelningar varav en av dessa är personalavdelningen. 
 

Urval och undersökningsgrupp 

 

Denna myndighet valdes ut därför att den antogs ha en utarbetad personalpolicy och 

handlingsplan. Dessutom drivs all statlig verksamhet utifrån offentlighetsprincipen 

vilket ökar möjligheten till insyn i verksamheten samt antogs bidra till ett enklare 

samtal kring ett ämne som normalt kan vara svårt att tala om.  

Det gjordes ett subjektivt urval till studien, vilket innebär att forskare i större 

utsträckning medvetet handplockar deltagare som de på förhand anser troligt att 

besitta värdefull information relaterat till studiens syfte (Denscombe 2000, s. 23). 

Urvalet i organisationen föll på cheferna då de har det juridiska ansvaret för 

arbetsmiljön (AFS 1993:17) och antogs därmed besitta kunskap om hur 

mobbningssituationer ska förebyggas och åtgärdas. Dessa bestod av fem personer 

blandat med både män och kvinnor i olika åldrar. Ingen hänsyn togs till genus eller 

ålder vid urvalet men god spridning återfinns trots detta. Samtliga fem personer är i 

denna studie kodade i färgerna Röd, Brun, Gul, Blå och Grön.  
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Planering och genomförande 

 

Efter val av myndighet togs en första kontakt med intervjupersonerna via ett skrivet 

Missiv som skickades som E-post (Se bilaga 1). Där beskrevs förutsättningarna med 

deltagandet. Sex personer blev tillfrågade om att delta i undersökningen och samtliga 

svarade att de var intresserade och ville ställe upp. Varför det blev just dessa sex 

personer som blev tillfrågade var på grund utav att det redan fanns en kontakt sedan 

tidigare till en del utav cheferna. Efter att just dessa redan kännbara chefer blivit 

tillfrågad tipsades de i sin tur om fler som skulle kunna tänkas ställa upp, vilka också 

blev tillfrågade. Därefter skapades en intervjuguide som bestod av semistrukturerade 

frågor (Se bilaga 2) för att möjliggöra att personerna kunde svara fritt och öppet samt 

möjliggöra för eventuella följdfrågor (Denscombe 2000, s. 135).  Allt inom ramen för 

studiens syfte och övergripande ämne. 
 

Inför intervjuerna följdes Denscombes (2000) rekommendationer, vilket innebar bland 

annat att intervjuerna skedde på arbetsplatsen för att lättare tillmötesgå deltagarnas 

möjlighet att ställa upp. De genomfördes i ett avskilt rum där varje person 

intervjuades enskilt med två aktiva intervjuare där särskild hänsyn togs till 

placeringen i rummet för att möjliggöra en bekväm interaktion i 90 graders vinkel mot 

varandra. Detta möjliggjorde ögonkontakt utan känsla för konfrontation. Under 

intervjun gjordes anteckningar samt ljudupptagning med deltagarnas medtycke. 

Deltagarna hade på förhand lovat att kunna avsätta en timme (Denscombe 2000, ss. 

143-146). Det var viktigt att få relevanta frågor till guiden, en tänkbar svaghet är 

annars att man får för lite och irrelevant material att arbeta med (Denscombe 2000, s. 

120), speciellt när mobbning kan vara ett känslosamt ämne att prata om. Alla 

intervjuer skedde med god marginal och varade mellan 35-50 min. Under en av 

intervjuerna överlämnades även organisationens policydokument för Kränkande 

särbehandling och Regelverk för e-post, då man tyckte att de kunde bidra till 

undersökningen samt var de dokument som närmast behandlade mobbning på 

arbetsplatsen. Efter datainsamlingen genomfördes transkribering där teman togs ut 

för resultatdelen, teman som bland annat i denna studie kallas Tryggheten och 

Ansvaret. Under transkriberingen gjordes vissa korrigeringar. Talspråket gjordes om 
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till viss del för att lättare förstås i skriven text. Därefter raderades all insamlad data. 

Som nämnt ovan så var det från början sex personer som visade intresse för att bli 

intervjuade men efter olika omständigheter blev det fem, trots detta uppnåddes en 

teoretisk mättnad. Med teoretisk mättnad menas att mer data inte längre är 

bidragande till studien, som i detta fall då svaren i intervjuerna kom att repetera 

varandra (Denscombe 2000, s. 254). 
 

Analys 

 

Under hela tolkningsprocessen användes en hermeneutisk tolkningsnivå för att 

skapa en förståelse för vad som egentligen sägs. Detta innebär att enskilda 

företeelser endast kan förstås när de sätts i samband med helheten (Alvesson & 

Sköldberg 2008, s. 193). Denna studie bygger sin analys utifrån Denscombes (2000) 

vägledning ur Forsningshandboken om analysens förfaringssätt. I huvuddrag är det 

tre olika steg studiens utarbetar sin analys, dessa är: 
 

• Koda och Kategorisera data - I detta steg uppmärksammas främst idéer och 

företeelser som kan komma att förklara studiens syfte. Inledningsvis försöker 

man upptäcka, namnge och kategorisera företeelser som man sedan 

grupperar i kategorier utifrån deras egenskaper. 
 

• Reflektera över den tidiga kodningen och kategoriseringen - Forskarna måste 

hela tiden förhålla sig öppen för nya insikter som kan framstå under 

processens gång. Nya saker kan framstå som relevanta eller data kan tolkas 

på ett nytt sätt. 
 

• Identifiera teman och samband - Är under arbetets gång en ständigt pågående 

process där forskarna söker efter mönster, gemensamma drag och skillnader 

(Denscombe 2000, ss. 247-248). 

 

Analysen grundar sig i de teoretiska utgångspunkterna som är: KASAM och The 

Online Disinhibition Effect, vilka presenteras närmare under rubriken Teoretiska 

utgångspunkter. Under arbetets gång lästes data igenom flera gånger och eventuella 
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misstolkningar diskuterades tillsammans i syfte att undvika rena feltolkningar av 

materialet. 
 

Metodologiska utgångspunkter 

 

Uppsatsen genomfördes med kvalitativ tematisk metod eftersom att 

forskningsområdet ännu är relativt outforskat och av samma skäl som Louise 

Svensson (2010), ville man kunna förhålla sig mer explorativt gentemot fenomenet 

(Denscombe 2000, ss. 35-36; Svensson 2010, s. 100). Dessutom möjliggör det 

kvalitativa tillvägagångsättet en ökad förståelse för intervjupersonernas erfarenheter 

och upplevelser vilket ligger i studiens intresse (Denscombe 2000, s. 243). Studien 

berör dessutom ett ämne som kan uppfattas som känsligt varvid Denscombes (2000) 

rekommendationer av att göra personliga intervjuer användes. Han menar att genom 

personliga intervjuer kan man lättare få deltagaren att öppna upp sig (Denscombe 

2000, s. 132). Studien vilar också på en abduktiv förklaringsmodell med 

utgångspunkterna i teorierna KASAM och The Online Disinhibition Effect, dessa 

presenteras under rubriken Teoretiska utgångspunkter. En abduktiv förklaringsmodell 

menas att det finns en blandning av både induktiva- och deduktiva ansatser. I denna 

studie har man för det första genom enskilda fall som intervjuerna med olika chefer 

upptäckt samband och för det andra på förhand genom tidigare forskning och 

studerande av litteratur skapat sig vissa uppfattningar kring ämnet som sedan ställts 

mot resultatet från intervjuerna (Alvesson & Sköldberg 2008, ss. 54-55). 
 

Etiska överväganden 

 

Det är inte till studiens avsikt att undersöka och tala om enskilda fall på arbetsplatsen 

utan en mer generell bild efterfrågas. Frågorna som ställdes under intervjuerna var 

utarbetade för att undvika diskussioner om enskilda fall (se bilaga 2). 

Intervjupersonerna kunde därmed själva bestämma om de ville gå in på enskilda fall. 

Under transkriberingen sorterades diskussioner om enskilda fall bort, detta för att 

ingen ska kunna känna igen sig.  
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Innan intervjun tydliggjordes att alla uppgifter behandlas konfidentiella för att läsaren 

inte ska kunna identifiera dels enskilda individer eller organisationen utifrån texten, 

dessutom fick intervjupersonerna möjlighet att inte svara eller när som helst avbryta 

intervjun. För att ytterligare förhindra möjligheten till identifikation så kodades 

deltagarna om till färger för att inte kunna identifieras utifrån vilken turordning de 

genomförde intervjuerna. Dessutom försvårar det identifikation utifrån befattning, kön 

och ålder. 
     

Validitet, reliabilitet och generalisering 

 

Validitet utgår från att metoderna och data i studien är riktiga. Att alternativa metoder 

har undersökts varvid aktuell metod valts ut utifrån dess lämplighet gentemot 

möjligheten att framgångsrikt uppnå studiens syfte (Denscombe 2000, s. 251). I 

början av processen låg framförallt en kvantitativ undersökning närmast till hands, 

men under arbetets gång ökade även kunskaperna om ämnet vilket ansågs allt för 

outforskat och komplicerat. Kvantitativ metod ansåg därmed inte vara bäst lämpad 

utan metoden som valdes för denna studie gav som önskat en mer explorativ 

undersökning, genom en delaktig intervju där följdfrågor kunde ställas i den mån 

intresse och nyfikenheten förflyttades runt ämnet. Vidare anses validiteten hög då 

intervjuguiden skapades efter bearbetad litteratur vilket medför mer relevanta frågor 

då man kunde skapa frågor som höll sig inom ramen för ämnet.  
 

Reliabilitet är i stort tillförlitligheten i en studie, skulle studien göras om, blir resultatet 

densamma? Blir resultatet densamma om andra forskare använder samma 

tillvägagångsätt? Enligt Denscombe (2000) vilar mycket av reliabiliteten i kvalitativa 

studier på hur man väljer att redogöra för studiens syfte och teori, hur forskningen 

genomfördes och framförallt hur resonemangen var bakom de beslut som gjordes 

under arbetets gång (Denscombe 2000, s. 250). I denna studies process så 

diskuterades de olika inriktningarna och begränsningar noga, vilka både redovisas 

och motiveras i studien. För att vara en mindre kvalitativ studie anses reliabiliteten 

vara rimligt hög men som i alla kvalitativa studier så är det som Denscombe (2000) 

beskriver att data blir data genom att det blir en produkt av tolkningsprocessen. Han 

beskriver att data inte bara ligger någonstans och väntar på att bli upptäckta utan 
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data produceras under tiden forskaren tolkar och använder denna (Denscombe 2000, 

s. 244). Därmed måste forskarnas inverkan på tolkningar och studiens resultat 

beaktas. I denna studie har ingen av författarna upplevt mobbning privat, d. v. s. 

tidigare i livet, vilket anses som att de rimligen borde förhålla sig objektiva inom 

ämnet. Däremot skulle forskare som själva blivit utsatta ha en annan förförståelse 

som utgångspunkt och möjligen anse att de besitter en större förståelse för ämnet. 

Med resonemang som dessa blir det lätt att förstå att beroende på forskarens 

förförståelse, positionering, individuella kunskaper och erfarenheter starkt bidrar till 

att studien kan få olika resultat.  
 

Generalisering, studien är en mindre kvalitativ studie som är begränsad till ett fåtal 

individer på en myndighet som alla har sin arbetsplats i samma ort trots att 

myndigheten i sig är spridd över hela landet. Resultatet skall inte ses som en 

generaliserbar sanning inom myndigheten men det troliga är ändå att det ser ut på 

liknande sätt oavsett på vilken ort man tittar på inom myndigheten. Anledningen är att 

den är så pass byråkratisk konstruerad med utbildningsinnehåll och policy som är 

centralt reglerade. Värdegrunden är också något som ligger på myndigheten i stort 

och inte specifikt mot en arbetsplats, vilket därmed bidrar till generalisering. Däremot 

förblir intervjupersonernas egna individuella tankar om specifika fenomen, som 

exempelvis internetmobbningens egenskaper, unika och inte på samma sätt 

generaliserbart inom myndigheten. 
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Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna. Resultatet analyseras allt eftersom 

det presenteras. De fem intervjuade cheferna är kodade i färgerna Röd, Brun, Gul, Blå 

och Grön där ordningen inte motsvarar den ordning intervjuerna genomfördes. 

 

Chefernas definition av mobbning 

 

Personerna fick börja med att förklara vad som är mobbning för dem. Tidigare i 

studien beskrevs hur det finns flera olika tolkningar och åsikter om vad som är 

mobbning och att ämnet är mer komplicerad än vad som tros, detta märktes i hur de 

flesta funderade en stund innan de svarade. De flesta av de intervjuade cheferna var 

inne på att mobbning är något som skapar olust för den enskilde. Chef Blå beskrev 

det som att när man inte vill gå till jobbet för att en eller flera gör att man känner sig 

utanför och inte är trygg i gruppen. Vilket även är en tydlig koppling mot arbetslivet. 

Chef Röd är inne på samma sak och menar att det uppstår när man upplever ett 

utanförskap gentemot kollegorna. Det här visar på låg känsla av KASAMs faktor 

begriplighet, hos både offer och förövare som försämrar möjligheten till god hälsa 

vilket enligt Zapf (1999) kan orsaka mobbning. Hade det istället funnits en hög känsla 

av begriplighet så hade offret kunna tänkas ha en förståelse av varför denne är utsatt 

för mobbning och därmed kunna undvika orsaken. Hade förövaren haft en högre 

känsla av begriplighet så borde man i flesta fall förstått att mobbning kan ge 

oönskade konsekvenser och därmed inte börja mobbas.  

 

Chef Grön hade en bra poäng med att denne inte kan förklara vad mobbning är utan 

menar att det är upplevelsen hos den utsatta personen som avgör. Ett 

återkommande samband mellan cheferna är att exkludering är den typ av 

arbetsplatsmobbning som tros kunna vara vanligast. Chef Gul sade: 
 

Mobbning är alltså i det här läget, på en sådan här typ av arbetsplats, inte att 

kleta senap på någons brallor utan här handlar det mera om att man inte fikar 

med alla, man exkluderar vissa, det handlar om känslan hos personen som 
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blir exkluderad. Det känns inte okej att jag sätter mig med det här gänget eller 

att man skickar mejl till alla utom två att vi ska gå på Afterwork. 
 

Man skulle kunna tolka person Gul:s citat ovan som att den dolda mobbningen är 

mer vanlig än den av öppet kränkande art, vilket också bekräftar Östberg & Erikssons 

påstående om att mobbning i det öppna inte längre hör till vanligheten utan sker mer i 

det dolda. Utifrån KASAM skulle man kunna säga att exkludering i form av mobbning 

har en låg begriplighet i sig, det är svårt att skapa en förståelse för något som sker 

tyst i det dolda. Förövaren kan i sin tur vara fullt omedveten om att dennes handlingar 

uppfattas negativt då denne varken är fysiskt närvarande eller verbalt aktiv gentemot 

offret. Exkluderingen kan på detta sätt tänkas bidra till en lägre känsla av begriplighet 

vilket ökar risken för mobbning.  
 

Samtliga intervjupersoner fick frågan om hur man trodde sig att internetmobbning 

kunde skilja sig från övrig arbetsplatsmobbning. De svarade bland annat: 
 

Jag tror att det är mycket grövre, för det är så oerhört lätt att va mycket 

hårdare, mer elak och nedsättande mot nån som man inte tittar på. 

Precis som att man kan ringa som hit och skälla på någon i telefon 

men att stå såhär är inte lika lätt. Jag tror att det är mycket värre. Att 

man tappar gränserna lite grann (Chef Gul).  

 

Jag tror det är lättare att mobbas via sociala medier för att man har 

skärmen som ett skydd, det är svårare face to face (Chef Blå). 
 

Överlag så trodde man att det innebar en hårdare ton, mer elakt samt att det är 

lättare att mobba via internet. De flesta personer började, precis som i citaten ovan, 

att förklara varför det kunde se annorlunda ut. Argumenten i citatet ovan, som att 

man använder skärmen som skydd och att det är lättare att vara mer aggressiv mot 

någon man slapp titta på, var det många som menade. Chef Röd använder även 

ordet avpersonifierat när denne beskriver sin syn på internetmobbning och menar att 

när man slipper konfrontera någon aktivt blir steget kortare. Suler (2004) beskriver i 

sin teori hur saker som detta bidrar till ett mer ohämmat beteende på internet. Han 

beskriver precis som ovan hur uteblivandet av den utsattas omedelbara reaktion 

tillsammans med att man ser internet som en annan form av spelplan med andra 
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spelregler och gränser möjliggör detta. Suler (2004) beskriver ytterligare några 

faktorer som bidrar till människornas mer ohämmade agerande på nätet, varav 

faktorer som möjligheten till att vara anonym eller osynlig knappt nämndes av 

deltagarna förutom av chef Brun som beskriver hur mobbning på arbetsplatsen kan 

uppmärksammas av andra kollegor men att mobbning på internet, beroende på vilket 

forum som användes, kunde vara mycket svårare för övriga att uppmärksamma.   
 

Förebyggandet mot mobbning 

 

Under rubriken Ledarskap/Organisation som redskap mot arbetsplatsmobbning 

nämndes utifrån Louise Svensson (2010) att arbetsplatsen i förebyggande syfte ska 

ha etablerat policys och handlingsplaner samt utsett förtroendepersoner bland 

personalen vilket man ska kunna vända sig till om exempel chefen är den som utövar 

mobbning. Att vända sig till personalavdelningen var också ett alternativ som 

rekommenderades. Louise Svensson (2010) menade även att ett passivt och 

destruktivt ledarskap leder till mobbning där chefen inte kan eller vill se att konflikter 

existerar. Under intervjuerna så framkom det att man arbetar aktivt med en 

värdegrund där det tas upp hur man ska behandla varandra. Värdegrunden är något 

som implementeras redan vid introduktionen för en nyanställd och som sedan 

återkommer fortlöpande vid till exempel arbetsplatsträffar. Förtroendevalda finns 

också bland personalen i form av skyddsombud och det är personer som man kan 

vända sig till vid situationer där eventuellt chefen skulle kunna vara den som utsätter 

någon för mobbning. Man har även upphandlat en tjänst hos ett företag vilket bland 

annat innebär att man har tre gratis samtal att ringa om man behöver tala ut med till 

exempel en psykolog. Dessa samtal är inget som varken chef eller någon annan 

behöver få veta utan det är helt avidentifierat. Så tittar man på de rekommendationer 

som gavs utifrån Louise Svenssons (2010) avhandling så uppfyller denna arbetsplats 

dessa. De följer även de allmänna bestämmelserna utifrån Kränkande Särbehandling 

i Arbetslivet på ett bra sätt som bland annat säger att arbetsgivaren ska planera och 

organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs 

och att de genom värdegrunden klargör att kränkande särbehandling inte accepteras 

i verksamheten. Alla dessa organisatoriska hjälpmedel som finns tillgängliga visar på 

att organisationen i sig bidrar till en hög känsla av hanterbarhet som utifrån KASAM 
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menar att det är viktigt att veta vad man har för stöd samt vart man kan få den för att 

behålla en god förutsättning till att ha en mobbningsfri arbetsplats. En låg känsla av 

hanterbarhet skulle i detta fall innebära att det till exempel inte finns tillgång till varken 

stödsamtal eller personalavdelning vilket skulle försämra hanteringen av mobbning 

om den skulle uppstå. 

 

Louise Svensson (2010) beskrev de negativa hälsoeffekterna hos mobbningsoffer 

såsom ångest och dåligt självförtroende medan Zapf (1999) med sin figur (Figur.1) 

visade på andra möjligheter till orsak. Det kan till exempel vara att depression inte är 

en konsekvens av mobbning utan att deprimerande människor kan se sig själva som 

mobbade och det i sin tur skapar problem som letar sig vidare upp i organisationen. 

Med KASAM som utgångspunkt kan man förstå hur välmående medarbetarna är och 

vad som bidrar till det. I intervjuerna framkom det bland annat att organisationen 

verkar i hög grad till att främja medarbetarnas hälsa genom samarbete med bland 

annat företagshälsovården, vilket bidrar till en ökad hanterbarhet. Vidare beskrev 

cheferna att det tydligt framgår inom organisationen hur man ska gå till väga då olika 

situationer uppstår, som exempelvis incidentrapportering och möjligheten att ringa 

fria stödsamtal vid behov. Genom vetskapen om hur man ska gå tillväga och vart 

man kan vända sig bidrar till en ökad begriplighet. Dessutom går de igenom policys 

och värdegrunder regelbundet vilket bidrar till att öka meningsfullheten. Med dessa 

komponenter tordes organisationen i sig bidra till en god känsla av sammanhang till 

arbetsgruppen vilket skapar möjlighet att främja en mobbningsfri arbetsplats utifrån 

Zapf (1999) teori om hälsan som en möjlig katalysator. 
 

Utöver detta framkom också att cheferna är måna om att ha en god stämning på 

arbetsplatsen och att man aktivt arbetar med det. Bland annat säger chef Blå: 
 

Jag är fostrad så att intern service och bemötande smittar av sig externt. 

Man behöver jobba på att få en bra känsla i den gruppen man är i för att 

det ska spridas utåt också. 
 

Detta visar på att man har utifrån vad teorin KASAM menar med begriplighet, en 

förståelse att det man gör hänger ihop med vad andra gör. Genom att lära sig 
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bemöta andra utifrån värdegrunden får man själv ett värdigt bemötande och därmed 

borde det vara svårare för mobbning att uppstå mellan kollegor. 
 

Samtliga chefer fick också frågan om de har eller kommer att få någon utbildning 

inom mobbning och/eller konflikthantering och de flesta tvekade och blev osäker på 

om de hade någon utbildning som specifikt rörde mobbning men att konflikthantering 

ingår i den nya chefsutbildningen, vilken genomförs tidigast efter ett år som 

nyanställd chef.  

 

När det kommer till förebyggandet av internetmobbning så fick intervjupersonerna 

svara på frågan “Hur jobbar man förebyggande mot internetmobbning, finns det 

någon policy?”. Chef Gul svarade: 
 

Nej det har vi inte, vi har en lättare internetpolicy som kanske inte är så 

omfattande som man skulle kunna önska att den var, den har kanske inte 

hängt med i utvecklingen. Där har man en slags hållning då som jag ser på 

det, att arbetsförmedlingen till viss mått av användandet av internet är okej. 

Men många sidor är spärrade som man inte kommer in på. Vi jobbar inte 

något specifikt med internet men däremot så är det lite frihet under ansvar, 

det är tänkt att man ska kunna använda det som omvärldsbevakning också. 
 

I policydokumentet Regelverk e-post finns en punkt som förklarar att det inte är tillåtet 

att skicka pornografiska, rasistiska eller på något annat sätt kränkande innehåll via e-

post. Anledningen till att internetpolicyn inte är så uppdaterad skulle kunna vara av 

den anledningen, som intervjupersonerna säger att man ofta faller tillbaka till 

värdegrunden. Det spelar ingen roll om man befinner sig på internet, parkeringen 

eller på arbetsplatsen. Detta speglar även i citatet ovan där chef Gul menar att det är 

frihet under ansvar, att det skulle kunna innebära att ingen specifik policy för 

internetmobbning behövs då man lutar sig mot värdegrunden. Här skulle man också 

kunna säga att organisationen genom sin värdegrund bidrar med en känsla av 

hanterbarhet till cheferna. Att genom sin värdegrund kunna vägleda hur man ska 

hantera samt bete sig i olika situationer. 
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Åtgärder mot mobbning 

 

Om mobbning uppstår kan vem som helst som uppmärksammat det skriva en 

incidentrapport. Rapporten behöver inte innehålla några namn men i den förklaras 

vad som hänt, vad man sett och så vidare. Rapporten lämnas sedan till chef. Skulle 

det vara så att chefen är den som mobbar så kan man alltid lämna incidentrapporten 

till skyddsombudet. Utöver detta görs även en årlig medarbetarundersökning som 

också kan ses som ett verktyg till att identifiera mobbning. 
 

Samtliga chefer fick frågan “Om mobbning skulle uppstå på arbetsplatsen, hur agerar 

ni?”. De flesta utav intervjupersonerna menade att första steget skulle vara att direkt 

ta en dialog med båda parter i hopp om att kunna lösa situationen i ett tidigt skede. 

Bland annat svarade chef Röd: 
 

Första steget skulle bli att prata med den som ansåg sig kränkt.  

 

Det gäller att bilda sig en uppfattning av bådas situation. Jag vill helst 

komma till att man kan hålla en dialog men det kan också bli ett 

korrigerande samtal. Sen om det hade blivit en djupare konflikt så får 

man jobba vidare, men jag har inte kommit dit.  
 

Man menade också att det är bra om man som utsatt kan återkoppla till utövaren för 

att reda ut eventuella missförstånd. Chef Blå sa: 
 

Det är bara att agera om man märker att något är på gång. Det är också 

viktigt för den som känner att den har blivit illa behandlad också 

återkopplar till den som har gjort det. För ibland kan det vara så att det 

inte var meningen, att man helt enkelt har dålig humor som kan kännas 

som kränkande. 
 

Utifrån dessa citat kan man se egenskaper hos cheferna som bidrar till en känsla av 

sammanhang (KASAM). I det övre citatet visar man på en meningsfullhet genom att 

man visar engagemang då man i ett tidigt skede vill ta tag i- och lösa problemet. I det 

nedre citatet visar man på en begriplighet då man har förståelse för att det finns en 
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möjlighet att utövaren har agerat utan uppsåt till mobbning och/eller att den utsatte 

kan ha missuppfattat.  
 

Louise Svensson (2010) skriver i sin doktorsavhandling att om en mobbningssituation 

uppstår ska arbetsgivaren i ett tidigt skede fånga upp det och aktivt arbeta med det, 

vilket cheferna här visar på att de arbetar för att göra utifrån citaten från intervjuerna.  

Enligt KASAM så krävs det en meningsfullhet för att skapa ett sammanhang som 

förutsätts för att individer ska agera. I dessa intervjuer fördes resonemang om vad 

som menas med mobbning och när man tycker att situationen blir oacceptabel. 

Intressant var att många inte hänvisade till policydokument eller lagstiftning under 

detta, utan utgick mer från hur den enskilde arbetaren upplever situation och arbetar 

utifrån det. Person Grön säger bland annat: 
 

Alltså för mig, jag kan inte definiera det, utan jag tänker att det är den som blir 

utsatt för, att det är den personens upplevelse. För det jag skulle kunna känna 

mig mobbad av kanske ingen annan skulle bry sig om. Helt och hållet den som 

blir utsatt för det och det är det som gör mobbning så svårt. 

Gränsen går då någon blir kränkt, alltså det här är inte okej. Så gränsen är totalt 

flytande. 
 

Person Gul fortsätter med “Mobbning är en ganska fin linje egentligen, det handlar 

mycket om den utsatta personens känsla i det här, som jag ser det”. Flera liknande 

resonemang fördes av de andra. Därmed tolkas chefernas ställningstagande som att 

de värnar mer om sina medarbetares välmående och okränkbara integritet än att de 

påtvingas utföra vissa handlingar eller arbetsuppgifter utifrån deras yrkesroll eller 

regelverk. Att se sina arbetsuppgifter som något man utför för att värna om sina 

medarbetare än för något som snarare ses påtvingande kan tolkas som en högre 

grad av meningsfullhet. KASAM-teorin beskriver att det krävs en emotionell betydelse 

för individen för att det ska uppstå meningsfullhet, varav chefernas handlingsförmåga 

ökas.  
 

Leymann (1986) reagerade på hur arbetsgivare försöker med administrativa åtgärder 

som oftast berör offret och inte förövaren. Under intervjun diskuterades skillnader på 

åtgärder mellan offer och utövare och intervjupersonerna fick frågan om vem man 

valde att flytta på om det gick så långt att det blev ett alternativ. Ingen kunde riktigt ta 
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ställning till vem man flyttar på utan det kunde bero på situationen. Oftast löste det 

sig av den anledningen att personen som blivit utsatt för mobbning inte orkade gå till 

jobbet eller arbeta tillsammans med utövaren och därmed var villig att lämna. Om det 

var bra eller dåligt att gå personen till viljes är en annan sak men kan vara en 

anledning till varför Leymann (1986) reagerade på att arbetsgivare oftast utförde 

åtgärder mot offret. 
 

Åtgärderna i situationer vid internetmobbning är densamma som för traditionell 

mobbning. Även om den uppstår mellan kollegor på fritiden så anser 

intervjupersonerna att det kan vara ett arbetsmiljöproblem då det möjligtvis påverkar 

arbetet och därmed vill man ta tag i det och lösa problemet. Tabellen nedan 

illustrerar hur mobbningen ser ut och hanteras utav cheferna. 
 

Mobbning Hur ser den ut? Vad görs mot den? 

 

Traditionell 

Mobbning 

• Utanförskap 

• Den enskildes 

upplevelse 

• Olust  

• Värdegrund 

• Samtal 

• Incidentrapport 

• Djupare insatser från 

personalavd. 

• Företagshälsovården 

 

Internetmobbning 

• Grövre, Råare 

• Lättare att utföra 

med lägre spärrar 

• Värdegrund 

• Särskild E-post policy 

• Samtal  

• Incidentrapport 

• Djupare insatser från 

personalavd. 

Tabell 1. Illustrerar hur cheferna ser på skillnaderna mellan mobbningsformerna och hur 

de hanteras. 
 

I tabell 1 kan man se att cheferna tycker att traditionell mobbning handlar mer om 

utanförskap och att internetmobbning är grövre och råare. Tabellen visar också att 

det inte råder någon större skillnad mellan traditionell mobbning och 

internetmobbning då det kommer till åtgärder. 
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Tryggheten 

 

Samtliga intervjupersoner menade att man har de verktyg som behövs för att bedriva 

arbetet tack vare hjälp från personalavdelningen, företagshälsovården samt även 

chefsstödet i form av samtal med en konsultfirma. Därmed blev ett större 

återkommande tema under intervjuerna känslan av att man kände sig trygg i sin roll 

om mobbning skulle uppstå. Denna trygghet byggs upp av att situationerna 

upplevdes hanterbara med dessa verktyg till hands och genom Antonovskys (2005) 

teori KASAM så ökar chefernas hanterbarhet vilket leder till en högre känsla av 

sammanhang vilket i sin tur bidrar till att lättare klara av svårigheter och motgångar.   

Nedan visar tabell 2 en förtydligande över de utmärkande faktorer som bidrar till den 

trygghet som råder och hur det ligger fördelade.  
 

Trygghet Organisatoriskt Socialt 

Chef • Personalavdelningen 

• Företagshälsovården 

• Värdegrunden 

• Arbetsmiljöplan 

• Chefsstöd via konsultfirma 

• Vända sig till andra 

chefer 

• Högt i tak 
 

Medarbetare • Skyddsombuden 

• Fackliga representanter 

• Företagshälsovården 

• Värdegrunden 

• Medarbetarundersökningar 
 

• Högt i tak 

• Stöd av andra 

• Uppmärksamma 

mångfalden  

Tabell 2. visar de faktorer som bidrar till trygghet och hur det fördelas mellan chef och 

medarbetare. 
 

Som tabell 2 visar så finner cheferna sin organisatoriska trygghet i bland annat 

personalavdelningen och på det sociala planet finns den bland annat genom att få 

råd och stöd från andra chefer. De psykosociala bitarna visar sig vara gemensam för 
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samtliga. Dessa är tryggheten från värdegrunden, att det är högt i tak men även att 

de på olika sätt känner att de kan vända sig till andra. De andra organisatoriska 

bitarna skiljer sig däremot åt. Detta kan kanske förklaras av att de psykosociala 

faktorerna kan kopplas till meningsfullheten för att det har en emotionell betydelse 

genom att man värnar om varandra samt ger stöd åt varandra. De organisatoriska 

faktorerna kan i sin tur inte härledas till meningsfullheten då det inte finns någon 

emotionell bakgrund. 
 

Ansvaret 

 

Ett annat stort tema som genomsyrade intervjuerna, förutom tryggheten, var 

ansvaret. Många av cheferna sade sig känna förväntningar från övriga medarbetare 

om att de skulle hantera nästan vilka situationer som helst. Bland annat nämnde 

Person Brun att:  
 

Oftast så har man en förväntning att man går med problemet till chefen 

å så ska jag som chef ta över problemet från personen i fråga så att 

dem kan pusta ut och tro att dem inte behöver göra nå mer.  
 

Cheferna i denna studie var tydliga med att de hade det totala ansvaret men vissa 

var även noga med att nämna att alla har ett ansvar. Person Röd förklarade: 
 

Det jag jobbar med, och ska bli ännu bättre på, är att trycka på 

medarbetaransvaret. Det vill säga att jag brukar säga att vi ska prata 

med varandra och inte om varandra. Det jag inte kan säga till dig såhär 

ska jag heller inte prata om vid sidan om. Om du behöver stöd för att du 

inte kan ha en dialog med den här kollegan, om ni har en konflikt som ni 

inte kan reda ut, då kan jag hjälpa er med det men ni är ansvariga för att 

prata med varandra. 
 

Genom detta påpekande om det som inte kan sägas till varandra inte heller ska 

sägas vid sidan av, visar Person Röd på en förståelse för hur handlingar påverkar 

sammanhanget, vilket utifrån egenskapen begriplighet i KASAMs teori kan tolkas 

som att hon är väl medveten om att sådant agerande kan skapa osämja i 
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arbetsgruppen. Person Röd talade om hur denne jobbar för att medarbetarna inte 

ska prata bakom ryggen på varandra och detta sätt att jobba utifrån kan även 

förebygga mot riskerna för osämja som också kan återfinnas på internet. Flygare & 

Johansson (2013) beskriver hur internetmobbning tenderar att ha samma 

egenskaper som ryktningsspridning vilket skapas av situationer som ovan beskrevs 

av Person Röd. Suler (2004) beskriver hur man tappar lite av sin empati när 

interaktionen inte sker ansikte mot ansikte. Denna effekt torde vara av samma 

anledning vid traditionell ryktesspridning bakom någons rygg. Därmed blir det lätt att 

anse att chef Röds syn- och arbetssätt bidrar till ett bättre klimat både på 

arbetsplatsen men även på internet. Detta borde falla in under rubriken åtgärder mot 

mobbning men ansvaret är egentligen ingen egen isolerad del utan något som måste 

till i alla delar av verksamheten och som i exemplet ovan så är det en starkt 

bidragande orsak till god arbetsklimat både på arbetsplatsen och internet. 
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Diskussion och reflektion 

 

Resultatet visar på hur cheferna arbetar både förebyggande och åtgärdande mot 

mobbning inom myndigheten. En del av syftet var att se hur detta kunde genomföras 

på ett ansvarsfullt sätt. Analysen visar på att de tar sitt ansvar både gentemot 

gällande lagstiftning men även som medmänniskor. Handlingsplanerna är konkreta 

med ett, enligt cheferna, starkt stöd från både personalavdelning och andra aktörer. 

Utgångspunkten måste därmed bli att allt som är skäligt att kräva utifrån tidigare 

forskning finns där. När det kom till mobbningens nya tillvägagångssätt på nätet, så 

hade inte alla ägnat tanken åt att det kunde förekomma via internet. Däremot visade 

de stor förståelse för allvaret och vilja att aktivt agera mot det. Som chef handlar det, 

som resultatet har visat, inte om att kunna lösa varje enskild uppgift själv, utan mer 

om att man som chef tar sitt ansvar och löser problemet med de verktyg som finns 

tillgängliga. Det är därmed troligt att om arbetsplatsen skulle drabbas av kränkningar 

eller mobbning på internet, att cheferna skulle se till att skaffa sig de verktyg och 

kunskaper de anser sig behöva för att lösa situationen. 
 

Genom att cheferna uttryckte sig trygga och nöjda med hur de arbetar mot mobbning 

som kan uppstå på arbetsplatsen så kan det ses som en bekräftelse till att dem varit 

framgångsrik. Däremot med Antonovskys (2005) teori som utgångspunkt går det att 

se om det finns förbättringsmöjligheter. Om fokus flyttas från chefernas synvinkel till 

ett mer allmänt på arbetsplatsen så kan man ställa sig frågande om det finns något 

mer att göra för att öka exempelvis känslan av sammanhang bland personalen? 

Skulle personalen vara mer involverad i att ta fram värdegrunden, så kanske den 

känns mer meningsfull?  
 

Internetmobbningens mottagande 

 

Suler (2007) beskriver hur folks beteende blir mer ohämmad på internet, att folk kan 

utföra handlingar som de annars inte skulle göra. Cheferna i denna studie är i stort 

eniga med Suler (2007) och de tror att mobbningen som sker digitalt är både råare 
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och enklare att börja mobba via än traditionell mobbning. Beckman (2013) pekar på 

att det, trots det ohämmade beteende, verkar som om offren reagerar lättare på 

digitala angrepp än annars. I kort skulle det innebära ett mer ohämmat digitalt 

agerande skapar ett mer avtrubbat reagerande. Ett intressant och något kanske 

oväntat resultat som borde undersökas närmare, inte bara för att det sker utan även 

hur det sker? Kanske är det så att offren förstår i allt högre utsträckning hur 

beteendet fungerar digitalt? Att offren har svårare att ta till sig av kränkningar de får 

digitalt, även om det är grovt, för att de tror att personen inte skulle kunna förmå att 

säga detta direkt till denne? De kanske förstår att personen förmodligen inte är sig 

själv digitalt? Kan det kännas bättre att ta emot dessa kränkningar på nätet, just för 

att det är lättare att avfärda än på arbetsplatsen, parkeringen, hemmet? Utifrån detta 

skulle hela Sulers (2007) teori om det ohämmade beteendet på internet kunna 

vändas och användas, för att förstå hur folks reaktioner på nätet kan bli mer 

avtrubbade. Han beskriver bland annat hur man på internet förlorar status, yrkestitlar 

och auktoritet och därmed agerar utifrån andra premisser. Offer som kränks av en 

person, som de inte vet vem det är, kan tänkas avfärda dessa kränkningar lättare då 

de ser förövaren i det närmast som en obetydlig person utan auktoritet, ansikte och 

som dessutom gömmer sig. Med detta auktoritetsbortfall försvinner även en del av 

hur Arbetsmiljöverket (2015c) förklarar mobbningens struktur, det vill säga genom en 

maktobalans.  
 

Hur offren klarar av att hantera internetmobbning bättre än traditionell kan vidare 

förstås även i KASAM teorin. Den var ursprungligen tänkt att i denna studie förklara 

hur cheferna klarar av att hantera mobbningssituationer, men då den strävar efter att 

beskriva hur individen klarar av motgångar och svårigheter fungerar den även till att 

förstå offrets sätt att klara av påhopp genom att denne besitter en hög känsla av 

sammanhang. Som diskuteras ovan så kan offren både begripa och avfärda påhopp 

på internet, de kan se situationen som begripbar och hanterbar, de kan även välja att 

slå tillbaka lättare på internet samt blockera, stänga av och blunda. Antonovsky 

(2005) trycker mycket på meningsfullheten i sin teori och för offren på internet är det 

troligt att det är det rakt motsatta som skapar ett högt KASAM för dem. Att när 

förövaren saknar ansikte och auktoritet i enlighet med Suler (2007) som deras 

agerande blir mindre betydelsefulla och meningsfulla och offren stärks mot sin/sina 

mobbare. Det kan vara svårt att föreställa sig hur trakasserier och kränkningar på 
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internet kan avfärdas så enkelt trots angrepp utöver det vanliga. Men för dagens 

ungdomar som lever mycket av sina sociala liv digitalt så kan dessa attacker många 

gånger ses som bråk vid en trafikkorsning. Man räcker fingret åt den andra bilen, 

höjer bilradion och kör därifrån. Ett tänkbart problem med denna avtrubbade reaktion 

blir att synen på mobbningen riskeras att förändras. Både cheferna i denna studie 

och arbetsmiljöverket trycker på att det är den enskilde individens egna upplevelser 

som ligger i fokus för när det ska ses som mobbning. Skulle offrens syn på 

trakasserier på nätet avtrubbas, så riskerar det att angreppen måste bli hårdare och 

hårdare för att klassas som mobbning, vilket i sin tur kan bidra till ett sämre 

samhällsklimat. Kanske är det lämpligt att definiera om mobbning som sker på nätet 

just för att förhindra detta? 

 

Cheferna i denna studie var överens om att mobbningen var både hårdare och 

enklare att utföra på internet. Ingen reflekterade över att de själva kunde bli mer 

drabbad av internetmobbning. Färska studier visar på att män och chefer är mer 

utsatta på nätet jämfört med traditionell och det kan finnas anledning att fråga sig 

varför? Suler (2007) kan ha svaret på det med sin tes om anonymitet och 

auktoritetsbortfall på internet. Det torde kännas enklare att säga till chefen vad man 

tycker på nätet där man kan förbli anonym och där chefen saknar det maktövertag 

denne annars har på jobbet. Oavsett hur och varför fenomenet ser ut som det gör, så 

kan det konstateras att dess effekter redan står i dörren på väg in i arbetslivet. Nio av 

tio ungdomar idag lever redan en stor del av sina sociala liv genom internet, detta 

innebär att morgondagens arbetskraft sannolikt kommer att göra detsamma. 
 

Slutsats 

 

En av syftets frågeställningar var hur cheferna och organisationen arbetade mot 

mobbning och det visade sig bland annat att första steget var att starta en dialog 

mellan utövare och utsatt. Om inte en dialog löste situationen så vände sig cheferna 

till personalavdelningen för råd och stöd. Utöver detta finns också fria stödsamtal 

samt chefsstödet som erbjuds via en extern aktör. Vidare dras slutsatsen att med en 

hög ansvarskänsla hos cheferna, en organisation som på förhand har etablerat 

handlingsplaner och värdegrunder samt skapat goda relationer mot 
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personalavdelningen och externa aktörer för hälsofrämjande syfte, bidrar till goda 

förutsättningar för en mobbningsfri arbetsplats oavsett om det sker på traditionellt vis 

eller på internet. Studien visade att synen på internetmobbning var annorlunda än 

traditionell. Generellt beskrevs traditionell arbetsplatsmobbning som passiv och 

exkluderande medan internetmobbning beskrevs i högre grad som aktivare och 

aggressivare men att chefernas arbetsmetod inte skiljde sig nämnvärt åt. Vidare 

ansågs mobbning, oavsett var och hur det sker, vara ett arbetsmiljöproblem som 

cheferna agerade lika på. Cheferna ansågs jobba i högre grad utifrån en opåtvingad 

ansvarskänsla gentemot medarbetarna än att de kände sig styrda av gällande 

regelverk.  

När det kom till förväntningarna så menade intervjupersonerna att de kände en stor 

förväntan från medarbetarna, att de skulle kunna hantera vilka situationer som helst. 

Dessa slutsatser baseras utifrån Louise Svenssons (2010) och Leymanns (1986) 

rekommendationer, föreskriften för Kränkande särbehandling i arbetslivet (1993) och 

empirin. 
 

Metoddiskussion 

 

I urvalet av artiklar och böcker gjordes noggranna överväganden. Vissa artiklar som 

ansågs vara av mer vetenskaplig tyngd fick ett större inflytande i arbetets gång, som 

till exempel Louise Svenssons (2010) avhandling om mobbning. Andra relevanta 

artiklar, som till exempel nyhetsartiklar av intresse, gavs även dem utrymme i denna 

studie. Däremot användes de i första hand för att uppmärksamma problem och 

fenomen snarare än förklara dessa.  
 

Efter studiens genomförande kom ny insikt om ämnet och studiens process. I 

efterhand hade det varit önskvärt att intervjuat även medarbetare, inte möjligen för 

deras syn på fenomenet utan mer för att söka bekräftelse av chefernas arbetssätt 

bland personalen. Valet av arbetsplats kom att visa sig vara lyckat utifrån 

förhoppningarna innan om att de skulle ha väl utarbetade handlingsplaner. Däremot 

går det att fråga sig om det inte hade varit lämpligt att undersökt samma myndighet 

på flera orter? Eller för den delen jämföra med en annan myndighet? 
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En annan insikt som uppenbarade sig på slutet av studien var att offren kan reagera 

annorlunda på internetmobbning som är olik den traditionella. Cheferna fick frågan 

hur de trodde de skiljde sig åt, men borde även ha fått frågan om hur de tror att 

utsatta personer kan tänkas reagera på det. Med kunskap och insikt om hur offren 

reagerar ökar man möjligheten till att ge rätt insats och rehabilitering för dessa.  
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Bilaga 1 
Mittuniversitetet 

Institutet för Sociologi 

Våren 2015 

 

 
 

 
 

 

Till dig med personalansvar 

-Förfrågan att delta i en undersökning 

 

Hej! 

Vi är två studerande som nu under sista terminen inom Personal och Arbetsliv på 

Mittuniversitetet ska skriva en C-uppsats. Denna uppsats kommer att handla om mobbning i 

arbetslivet och vi är främst intresserade av hur man jobbar förebyggande mot det och vilka 

åtgärder som tas. Därför skulle vi uppskatta väldigt mycket om du tog dig tid för en intervju 

med oss? 

 

Tanken är att intervjua 6-7 personer enskilt, inom myndigheten. Varje intervju beräknas att ta 

upp till en timma. För att vi inte ska missa något så kommer vi vilja spela in samtalet (endast 

ljudet). Alla personer kommer att avkodas så att ingen ska kunna bli igenkänd. Intervjun är 

självklart frivillig och du kan när som helst välja att inte svara på en fråga eller avsluta 

intervjun utan att motivera varför. 
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Detta examensarbete kommer att publiceras i början av juni. Skulle du vara intresserad så 

skickar vi gärna uppsatsen till dig, alternativt länken till den elektroniska publiceringen.  

 

Uppsatsen görs under handledning utav Gunilla Olofsdotter. 

 

Är du intresserad utav att ställa upp så går det bra att meddela oss omgående alternativt att vi 

tar kontakt med dig igen efter påsken.  

 

Skulle du ha några frågor får du gärna kontakta oss: 

 

  Telefon               Email 

Mikael Gärdin  0730437428  miga0500@student.miun.se 

Martin Wedmark  0702482212  mawe1213@student.miun.se 

Gunilla Olofsdotter                                                        gunilla.olofsdotter@miun.se 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

 
Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat inom denna myndighet?  

• Hur länge har du jobbat som chef inom denna myndighet? 

• Hur många ansvarar du för? 

• Har du tidigare haft personalansvar i andra företag? 

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

mobbning? 
 

Förebyggande 

• Arbetar ni utifrån någon form av värdegrund? I så fall hur gör ni det?  

• Finns det någon policy mot mobbning som ni arbetar med? Hur informeras de 

anställda om den?  

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

• Hur arbetar ni för att uppmärksamma mobbning på arbetsplatsen?  

• Är medarbetarna informerade om att de är skyldiga att ingripa om man 

upptäcker att någon utsätts för mobbning? 

• Finns det något skyddsombud som aktivt jobbar med frågor kring mobbning 

och som de anställda kan vända sig till vid problem? 

• Har ni gått någon utbildning mot mobbning- och konflikthantering?  
 

Åtgärder 

• Vilka olika typer av påföljder vidtar ni om ni uppmärksammar mobbning? För 

den mobbade? För mobbaren? För gruppen? För företaget?  

• Hur fungerar samarbetet med Företagshälsovården? 

• Om företagshälsovården hanterar mobbningen, följer ni ändå upp för att se att 

den upphört eller ligger hela fallet på hälsovården? 
 

Mobbning via internet 
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• Hur ser ni på mobbning som sker över internet mellan kollegor på 

arbetsplatsen? 

• Ser ni medarbetare som blir Trakasserade, Påhoppade eller Mobbade av 

andra medarbetare som ett Arbetsmiljöproblem även om det inte sker på 

arbetsplatsen eller genom företagets kommunikationsverktyg(arbetsmejl, 

arbetstelefon)? 

• Hur arbetar man i så fall förebyggande mot internetmobbning? 
 

 

Chefens upplevelser 

• Upplever du att du får tillräckligt med tid och utbildning för att klara av en 

situation? 

• Känner du av någon förväntan från medarbetarna i sådana situationer? 

• Tycker du att ert arbete mot mobbning är tillfredsställande idag? 

• Känner du att ni är väl förberedda inför de nya utmaningar som kan komma att 

ske? 
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