
                                           Institutionen för teknik och samhälle 
E

X
A

M
E

N
S
A

R
B

E
T

E
 

Observatörens roll vid 
arbetsplatsmobbning 
En socialpsykologisk studie om vad som 
påverkar observatören att ingripa i en 
mobbningssituation på arbetet 

Examensarbete inom ämnet Socialpsykologi 
C-uppsats 30 Poäng 
Vt 2008 
 
Inga-Lill Larsson 
Jennie Hedelin 
 
Handledare: Kjell Törnblom 
Examinator: Ali Kazemi 



Handledare: Kjell Törnblom  Jennie Hedelin 830201-4884 
  Inga-Lill Larsson 690421-5644 

1 

 

 

Abstract  

Detta är en socialpsykologisk vinjettstudie med syfte att ta reda på observatörens 

inställning till att ingripa i en mobbningssituation, där vi tittar på frågeställningarna: 

Påverkar maktrelationerna mellan mobbaren och mobbningsoffret observatörens vilja 

att ingripa? Påverkar maktrelationen mellan observatören och mobbaren 

observatörens vilja att ingripa? Påverkar könet på mobbaren och mobbningsoffret 

observatörens vilja att ingripa? Forskningen kring arbetsplatsmobbning är inte lika 

omfattande som den forskning som finns kring mobbning i skolmiljö. I denna studie 

använder vi oss av Björks definition av mobbning som är kontinuerliga 

inkompetensförklaringar. Studien utfördes på 144 personer som arbetar inom vården, 

eftersom den offentliga sektorn är ett yrkesområde som statistiskt sett drabbas mycket 

av mobbning. Mobbarens och den mobbades kön och status var de oberoende 

variablerna och ingripande, acceptans, oro, motivation och allvarlighetsgrad var de 

beroende variablerna. Resultatet visade på att mobbningsbeteendet anses som mer 

oacceptabelt om det är en chef som mobbar än en kollega (p=.049). Det visade sig 

också att status i kombination med kön (p=.042) var mest oacceptabelt om det var en 

kvinnlig chef som mobbade. 
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Inledning 

I dagens samhälle är arbetsplatsmobbning ett aktuellt fenomen där flera 

uppmärksammade fall har belysts i massmedia på senare tid, vilket fått till följd att vi 

blivit intresserade av ämnet. Vi anser också att det ur socialpsykologisk synpunkt är 

ett högintressant ämne att ta tag i då det berör relationer mellan både individer och 

grupper, något som är mycket av kärnan i socialpsykologi.  

 

Vuxenmobbning är ett socialt fenomen som vi har förstått mer eller mindre 

förekommer på i stort sett alla arbetsplatser. Det är ett problem som få vill ta upp, i 

stället sopas det snarare under mattan genom att banaliseras eller bortförklaras. Ofta 

finns det personer i omgivningen som ser vad som sker och som skulle kunna göra 

skillnad genom att ingripa, men det är alltför sällan detta sker. Forskningen kring 

observatörens roll vid arbetsplatsmobbning är bristfällig och det är detta som fått oss 

att vilja bringa klarhet i vad som påverkar huruvida en tredje part ingriper eller inte. 

Vi har funderat kring vad som motiverar observatörens benägenhet att ingripa, och 

tror att maktrelationen mellan aktörerna och observatören kan påverka, samt att det 

eventuellt kan vara så att de inblandades genus kan ha betydelse. Därför har vi valt 

följande frågeställningar: Påverkar maktrelationen mellan mobbaren och 

mobbningsoffret observatörens vilja att ingripa? Påverkar maktrelationen mellan 

observatören och mobbaren observatörens vilja att ingripa? och Påverkar könet på 

mobbare och mobbningsoffret observatörens vilja att ingripa? Martin Luther King, Jr 

uttryckte vikten av att ingripa bra:  
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“He who passively accepts evil is as much involved in it as he who helps to 

perpetrate it. He who accepts evil without protesting against it is really cooperating 

with it. “ 

Tidigare forskning kring mobbning 

Det finns en hel del forskning kring mobbning på arbetsplatsen, dock inte lika mycket 

som det gjorts om mobbning i skolmiljöer så det finns luckor att fylla för ytterligare 

forskning. Vilket begrepp som används för att ge namn åt det som här kallas 

mobbning på arbetet varierar mellan olika forskare. Leymann (1990a) använder 

begreppet ”psykologisk terror”, Thylefors (1987) använder syndabockstänkande, och 

trakasserier har använts av bland annat Brodsky (1976) och Vartia (1993) för att 

nämna några varianter. I detta arbete används i huvudsak benämningen mobbning. 

Något som alla har gemensamt när de beskriver vad mobbning är kan sammanfattas 

som negativt agerande av en eller flera personer mot en individ och är ett beteende 

som upprepas över tid (Brodsky, 1976), även om enskilda tillfällen av negativt 

agerande mot en person också är mobbning (Olweus, 1991). I vår studie kommer vi 

att använda oss av definitionen av mobbning som ett socialt fenomen som består av 

kontinuerliga inkompetensförklaringar (Björk, 1999). Några exempel på hur 

mobbning kan uttrycka sig är; påverkan av den mobbades rykte, möjligheter att utföra 

sitt arbete, att kommunicera med sina arbetskamrater och att ha ett socialt liv. Det kan 

också handla om fysiskt tvång eller fysiska angrepp (Leymann, 1990a). 

 

I fallstudier gjorda av Gunilla O. Björk visar resultatet på att deltagandet i mobbning 

har stor betydelse för en persons framtida integrering i det sociala nätverket. Detta då 

mobbning till största delen är ett sätt att skaffa sig makt och placera sig högre upp i 
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den informella hierarkin. Enligt Björk handlar all social interaktion om fördelad makt 

och inflytande. Ibland är denna fördelning så tydlig att alla vet sin plats i hierarkin 

och inte känner sig hotade av någon annan, vilket då minimerar risken för att en 

mobbningssituation ska uppstå (Björk, 1999). Om två personer initialt har en 

jämbördig maktrelation förändras den drastiskt när deras relation övergår till en mer 

fientlig mobbningsrelation. Maktbalansen har då rubbats och mobbaren är den som 

initierar villkoren för hur deras relation ska se ut (Fors, 1993). Det finns olika orsaker 

till att olika mobbningskonstellationer uppstår. Då en person mobbar en jämbördig 

kollega beror detta oftast på hård konkurrens eller personliga motsättningar. När det 

istället är en underordnad som angrips av en överordnad handlar det oftast däremot 

om maktmissbruk eller pervers manipulation, det vill säga en person som njuter av att 

krossa andra. Den sortens mobbning anses oftast som värst (Hirigoyen, 2003). 

 

Ett av de stora problemen med att upptäcka mobbning på arbetsplatsen är att det 

begreppet näst intill verkar vara tabubelagt. Det finns inte många arbetsledare eller 

mobboffer som faktiskt vill inse och erkänna vad som pågår. Den allmänna 

uppfattningen verkar vara att det är ett fenomen som finns bland barn och inte bland 

vuxna. Detta gör att mobbningsoffer inte gärna vill ta upp problemet då de känner att 

de skulle erkänna sig själva som svaga och barnsliga (Hallberg & Strandmark, 2004). 

 

Viljan att ingripa hos observatören kan bland annat förklaras med termen reciprocitet 

(reciprocity). Enligt the ”norm of reciprocity” tjänar vi på att hjälpa varandra 

eftersom tron på att tjänster ökar chansen att bli återgäldad med gentjänster.  Detta är 
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något varje individ tjänar på, då det bildas ett sorts samarbete som alla tjänar på och 

där varje individ slipper att stå själv (Aronson, Wilkert & Akert, 2005). 

 

Enligt Kaj Björkqvist, Karin Österman och Monika Hjelt-Bäck kan en konflikt 

mellan två jämstarka/jämbördiga parter inte kallas för mobbning, då de menar att 

mobbning endast kan existera när det råder en maktobalans mellan de olika parterna. 

I mobbningssituationer så råder det någon form av antingen verklig eller inbillad 

maktobalans vilket gör att offret upplever svårigheter att försvara sig eller undkomma 

angreppen. Något som blir extra tydligt när en person blir mobbad av en överordnad 

på sitt arbete, men det kan lika gärna vara en kollega som mobbar (Björkqvist et al., 

1994). Det finns många olika omständigheter som får offret att uppleva att det råder 

en maktobalans. Sociala omständigheter som hierarkisk ordning eller maktrelationer, 

fysiska omständigheter som skillnad i styrka, ekonomiska omständigheter som kan 

bestå i att offret är ekonomiskt beroende av mobbaren eller att det av någon anledning 

är svårt för den mobbade att få ett annat jobb. Det kan också vara psykologiska 

omständigheter som dåligt självförtroende eller att det är en karismatisk ledare som 

mobbar (Brodsky, 1976). Valet av mobbningsoffer är inte randomiserat utan det är en 

person som på något vis avviker från gruppnormen, men det är inte alltid som 

personen avviker på ett negativt sätt utan det kan vara en person som är ambitiös i sitt 

jobb (Leikrans, 2007). En typ av avvikelse består av rollförväntningar som vi har på 

olika yrkesgrupper eller på kön. Män som visar egenskaper som förknippas med 

svaghet och kvinnor, så som sårbarhet och ängslan blir ofta syndabockar. Även 

kvinnor som visar egenskaper som anses vara manliga, såsom aggressivitet och 
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självhävdande, blir oftare syndabockar (Kahn, 1980). När personen börjar bli mobbad 

så reagerar den på detta och under den psykiska press som uppstår så framträder vissa 

egenskaper hos personen, vilket i sin tur leder till att den eller de som mobbar 

bedömer det som att de har haft rätt och de har då fått vatten på sin kvarn för att 

fortsätta med trakasserierna (Leikrans, 2007).  

 

Någon som gjort en stor insats inom området är den tyskfödde men i Sverige 

verksamme Dr Heinz Leymann som var mest aktiv under 1980-talet.  Han har fått 

fram en definition av vad mobbning är som används flitigt världen över. Den 

definitionen innebär att personen skall ha varit utsatt för någon form av mobbning de 

senaste tolv månaderna, åtminstone varje vecka och under minst sex månader 

(Leymann, 1996b).  Leymann har också tagit fram ett frågeformulär för att göra 

undersökningar inom mobbning, det kallas LIPT (The Leymann Inventory for 

Psychological Terrorization) och används av forskare i många länder. Formuläret 

innehåller 45 olika varianter av mobbning och respondenten får där fylla i om han 

eller hon upplevt sig ha blivit utsatt för dem de senaste tolv månaderna och i så fall 

hur ofta och mycket (Leymann, 1990a). 

 

De yrkeskategorier där mobbning förekommer mest finns enligt Arbetsmiljöverket 

inom den offentliga sektorn, och det är då främst de yrken där de anställda arbetar 

med människor på något sätt – yrken som ofta är kvinnodominerade (Malmros, 2003). 

Inom vårdyrkena var exempelvis 81 % av de anställda kvinnor år 2004 (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2005). Anledningen till att flest mobbningsfall rapporteras 
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i den offentliga sektorn kan vara att det där är flest mobbningsfall anmäls. Detta kan 

ha olika orsaker. Vissa menar att det beror på att den offentliga sektorn styrs politiskt 

och inte av personer som innehar rätt yrkeskompetens. Detta gör att stor frustration 

kan skapas inom organisationen då besluten inte bara tas fysiskt långt borta och är 

svåra att påverka, utan även endast styrs av ekonomi, politik och ideologi istället för 

att styras av de professionella inom branschen (Hallberg & Strandmark K., 2004). 

 

I Frankrike har det också gjorts forskning kring hur utbrett det är med mobbning på 

arbetsplatserna där samt vilka yrken som är mest utsatta. Forskarna gjorde en ganska 

omfattande studie där cirka 7700 personer på arbetsplatser runt om i Frankrike fick 

svara på anonyma enkäter som innehöll en fransk version av det tidigare nämnda 

LIPT- formuläret. Resultatet visade att cirka 10 procent av personerna i studien hade 

varit utsatta för mobbning någon gång de senaste tolv månaderna. Största riskyrken 

för att råka ut för mobbning hos männen var tjänstemän och hos kvinnorna var det 

offentligt anställda (Niedhammer, David, & Degioanni, 2007). Hur stor procent av 

den arbetande befolkningen som är utsatta varierar mellan olika länder men också 

mellan olika studier som gjorts i länderna. Detta beror mycket på att det existerar 

skillnader i såväl definitioner av mobbning som i hur forskarna väljer att mäta 

förekomsten. Olika urval kan också ge variationer i resultat. Därför är det svårt att 

göra en tillförlitlig jämförelse mellan olika länder (Einarsen, 2000). 

 

Några spanska forskare har tagit itu med vad de anser är tio ”myter” om mobbning 

och våld på arbetsplatsen för att ta reda på hur väl de stämmer. Det är en genomgång 
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av existerande forskning. De är mest fokuserade på våld och det kan kännas lite 

avlägset den bild av mobbning vi har, men det de kommer fram till i sitt arbete är 

bland annat att både fysiskt och psykiskt våld på arbetsplatser ökar och att många 

offer drar sig för att rapportera att de blivit utsatta i tron att det ändå inte är till någon 

hjälp (Serantes & Suárez, 2006). De tillför inte så mycket nytt i sitt arbete, men det 

kan bero på att forskarna i Sydeuropa inte har kommit lika långt i sitt arbete på att 

uppmärksamma och gå mer på djupet i forskningen inom ämnet. Den mesta 

forskningen kring arbetsplatsmobbning har, enligt vad bland annat Brodsky (1976), 

Gandalfo (1995) och Spratlen (1995) menar, med ett fåtal undantag skett i 

Nordeuropa. 

 

En annan undersökning har gjorts kring de metoder som används för att forska om 

mobbning på arbetsplatsen, samt kring hur sådant som normer och värderingar i 

arbetsplatskulturen påverkar uppfattningen och mätningen av mobbningen. Det arbete 

de gjort resulterar i att de föreslår multimetoder som användbara för de forskare och 

andra som vill närma sig problemet med arbetsplatsmobbning, då det är svårt att 

fånga alla aspekter med enbart en metod. De anser bland annat att vissa metoder är 

fokuserade på mobbning inifrån ur de inblandade parternas vinkel medan andra 

metoder ser på det ur observatörens vinkel när det bästa är att få med både och 

(Cowie, Naylor, Rivers, Smith, & Pereira, 2002).  

 

Vandekerckhove & Commers har gjort ett arbete om neråtriktad mobbning, alltså när 

en överordnad mobbar en underordnad. De menar att detta är den vanligaste formen 
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av mobbning, vilket de anser är oroväckande. Genom att gå igenom befintlig 

forskning har de kommit fram till att neråtriktad mobbning på arbetsplatser ofta 

hänger ihop med de förändringar som organisationer går igenom i och med 

globaliseringen. Det är viktigt att ledarskapet överförs på ett bra sätt vid 

omställningar, vilket det inte alltid gör. Vandekerckhove & Commers använde sig av 

Foucaults sätt att relatera makt och kunskap till varandra som nära tillstånd och 

menade då att nedåtriktad mobbning kan ses som ett uttryck för makt som går utanför 

de regler som hör till yrkespositionen (Vandekerckhove & Commers, 2003). 

 

Eftersom detta arbete är inriktat på tredje part vid mobbning – observatören

 - ska vi 

nu titta på vid det finns för forskning kring detta. I Italien har det gjorts en 

undersökning bland ungdomar om vad som åtskiljer de som försvarar mobbade och 

de som passivt ser på. Författarna använde sig av olika karakteristika som empati och 

upplevd social självverkan. Det visade sig att höga nivåer av empati var positivt 

relaterat till båda beteendena, medan nivåerna av social självverkan var höga hos dem 

som ingrep och låga hos dem som var passiva (Gini, Albiero, Benelli, & Altoè, 2007). 

Det finns en annan studie som gjorts om vad som avgör om skolbarn hjälper sina 

medmänniskor när något inträffar. Den gjordes som en kvalitativ fallstudie där elever 

angav sina orsaker till att inte hjälpa till när det fanns andra barn som också var 

åskådare. Metoden grounded theory användes för att analysera materialet. De fick 

fram sju begrepp som kopplades samman med den passiva bystander–effekten 

(Thornberg, 2007). Bystander-effekten innebär att ju fler människor som är 

                                                

 För att inte skapa förvirring vill vi förtydliga att vi i detta arbete menar samma sak när vi använder 

orden respondent respektive observatör. 
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närvarande när något händer, desto mindre sannolikt är det att någon ingriper. Det 

kan bero på att personerna tar för givet att någon annan skaffar hjälp, att de tror att 

det finns bättre lämpade människor som kan ingripa, att de är rädda att göra fel inför 

andra personer eller att de försöker avläsa andra åskådares reaktioner för att avgöra 

om det är en allvarlig situation och då alla har samma uttryck så väljer de att inte 

agera (Aronson, Wilson & Akert, 2005). 

 

En orsak till att varken observatören eller den mobbade gör ett direkt ingripande kan 

bero på att vi människor tenderar vilja tro på att vi lever i en rättvis värld och därför 

tror att den som blir utsatt för fysiskt eller psykiskt våld måste ha gjort något för att 

förtjäna det. Detta fenomen kallas för ”blaming the victim” och används som ett 

mentalt skydd för att ge en rimlig förklaring till varför vissa människor blir utsatta för 

vissa saker (Aronson, Wilkert & Akert, 2005). 

 

Barbara Coloroso tar upp observatören i sin bok om mobbning och där kallar hon 

denne för medlöparen. Hon menar att medlöparen ger sitt understöd åt mobbaren 

genom att inte försöka stoppa mobbningen utan istället väljer att titta bort, eller till 

och med sporra mobbaren och kanske gå så långt som att välja att själv delta i 

mobbningen. Om någon person skulle reagera emot mobbningen och försöka stoppa 

den, menar Coloroso att det skulle ha stor betydelse för den mobbade och samhället i 

stort eftersom det behövs människor som bryter de onda cirklar av förtryck och våld 

som mobbning innebär. Hennes bok har fokus på barn och ungdomar och mobbning i 

skolan, men vissa delar av det hon skriver kan stämma in på vuxenmobbning också, 
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till exempel tar hon upp vad hon anser är fyra orsaker till att observatören inte 

ingriper. Dessa är: rädsla för att råka illa ut själv, rädsla för att bli mobbarens nya 

offer, rädsla att förvärra situationen samt villrådighet om hur det bästa 

tillvägagångssättet är för att få stopp på mobbaren (Coloroso, 2007). I vår studie 

används ett par av dessa skäl till att inte ingripa samt några till som vi misstänker kan 

motivera för observatören att antingen ingripa eller avstå från det. Dock tror vi att 

maktrelationen samt genusskillnaden mellan mobbare och offer spelar en avgörande 

roll huruvida observatören ingriper eller inte. Därför har vi valt följande 

frågeställningar: Påverkar maktrelationen mellan mobbaren och mobbningsoffret 

observatörens vilja att ingripa? Påverkar maktrelationen mellan observatören och 

mobbaren observatörens vilja att ingripa? och Påverkar könet på mobbare och 

mobbningsoffret observatörens vilja att ingripa? Eftersom vi med stöd av litteraturen 

antar att status och genusskillnader kommer att vara avgörande för dessa 

frågeställningar har vi tittat på tidigare forskning som har visat att många finner det 

svårt att se var gränsen mellan mobbning och skämt går. Vi antar att ju allvarligare 

mobbningen anses vara desto mer villiga blir respondenterna att ingripa, då det torde 

tydligare synas att det faktiskt är mobbning som pågår. Enligt Hirigoyen (2003) anses 

att nedåtriktad mobbning oftast är värre än annan mobbning.  

 

Detta leder till följande hypotes:  

Hypotes 1: Viljan att ingripa är starkare om mobbaren är av högre status än om 

mobbaren har samma status som offret. 
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Det är vidare sannolikt att kvinnor ofta ses som svagare än män varvid trakasserier 

borde ses som nedåtriktad mobbning. Sannolikheten att ingripa torde vara mindre om 

mobbarens och den mobbades status är likvärdig.  

 

Följande hypotes torde vara rimlig: 

Hypotes 2: Viljan att ingripa är starkare om en man mobbar en kvinna än om en 

kvinna mobbar en man eller om mobbaren och mobbningsoffret är av samma kön. 

 

Metod 

Urval 

Då vi gått igenom bakgrundsfakta till vårt arbete har vi förstått att 

arbetsplatsmobbning är något mer förekommande inom den offentliga sektorn än 

inom den privata. Därför ville vi utföra vår undersökning på personer som arbetar 

eller ska arbeta inom den offentliga sektorn, och vårt val föll då på arbetsplatser inom 

vården.  

 

Vår avsikt var att tjugo personer skulle svara på varje variation av vinjett, alltså totalt 

160 personer för hela studien. Vi fick dock endast tillbaka 144 vinjetter. Av alla 

respondenterna var 20 % män och 80 % kvinnor. 
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Instrument 

Vid val av metod upplevde vi att en kvantitativ metod i form av enkät är mer lämplig 

än exempelvis intervjuer. Detta för att vi tror att ämnet vi hanterar kan vara relativt 

känsloladdat att ta upp eftersom det är fullt möjligt att respondenterna själva kan ha 

upplevt mobbning som antingen offer eller som mobbare. Respondenterna får med 

enkäter den anonymitet som krävs för att få dem att svara ärligt på frågor som annars 

eventuellt kan uppfattas som känsliga. Genom vårt val av metod lyckas vi också 

fånga ett relativt stort antal respondenters inställning i frågan, vilket medför att 

resultatet blir tämligen representativt för befolkningen.  

 

Vi konstruerade vår enkät i form av en vinjettstudie, eftersom det underlättar för 

respondenterna att leva sig in i den specifika situation som vår studie utgår ifrån 

jämfört med enstaka frågor. Vi konstruerade åtta olika varianter på vinjetterna, på 

basis av olika kombinationer av mobbarens kön, offrets kön och mobbarens status i 

förhållande till offret, dessa tre variabler är därmed våra oberoende variabler. Vår 

studie baserades följaktligen på en 2x2x2 faktoriell design. 

 

Exempel på vinjett 

 

Ett exempel på en vinjett där mobbarens status är hög och dess kön är kvinna, samt 

att offrets status är låg och dess kön är kvinna. 

”Du har arbetat inom vården i cirka tre år. Du trivs bra på din arbetsplats och känner 

att arbetsuppgifterna är något som passar dig.  
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  En dag i fikarummet blir du varse om hur illa din chef Lotta Nordhammar faktiskt 

behandlar din kollega Anna. Du och Lotta sitter vid ett av borden och fikar när Anna 

kommer in och går fram till ert bord för att sätta sig. Då säger din chef Lotta till din 

kollega Anna: ”Tycker du verkligen att du är värd att sitta här, du tillför ju knappast 

något vare sig i vår konversation eller i ditt arbete”.  

  Detta är inget ovanligt, men det är först nu du börjar inse att detta är något som din 

chef verkar ha satt i system. Från början var du dock förvånad över att Lotta 

behandlade Anna på det sättet och trodde att det bara var en slags jargong de hade, 

men så insåg du hur illa berörd Anna blev efter varje gång. ” 

 

Se bilaga 1 t.o.m. 8 för de fullständiga vinjetterna, med de olika manipuleringarna av 

de oberoende variablerna. 

 

De fem beroende variablerna var respondenternas oro för inför att ingripa i 

mobbningssituationen i vinjetten, deras acceptans av situationen, hur allvarligt de såg 

på det, hur sannolikt det är att de ingriper samt motivationen att ingripa.  

 

Varje fråga besvarades på en Likertskala graderad från ett till sju, där mittenvärdet 

representerade ”vet ej”. Anledningen till att vi valde att ha ”vet ej” med på skalan är 

att vi ville ha en skala där det är negativa svar på ena ändan av skalan och positiva 

svar i den andra för att fånga respondenternas inställning till frågan, samt att vi antog 

att många respondenter inte har någon åsikt eller inte kan ta ställning av olika 

anledningar.  
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Vi hade också med en fråga där respondenterna fick ange om de var man eller kvinna 

genom att kryssa i en ruta. Denna information valde vi av begränsningsskäl att inte 

använda oss av som oberoende variabel. Analysarbetet hade då blivit alltför 

omfattande. Dock använde vi oss av denna information för att ta reda på den 

procentuella spridningen av våra respondenter på man respektive kvinna.  

 

Procedur 

Vissa vinjetter delades ut i klassrum för sjuksköterskestuderande på högskolan, och 

dessa fick vi tillbaka direkt. Där fanns det någon enstaka vinjett som inte var ifylld. 

Andra vinjetter delades ut till personal inom sjukvården genom personlig kontakt, och 

hämtades några dagar senare och även där uppstod ett visst bortfall. När vi räknade 

alla vinjetter vi fått in visade det sig att 144 respondenter hade besvarat och lämnat in 

vinjetterna. Vilket vi ändå anser vara ett förhållandevis gott resultat. Det var mellan 

femton och tjugo personer som besvarade varje vinjett.  

 

Efter insamlande av vinjetterna använde vi oss av statistikprogrammet SPSS för att 

jämföra resultaten och analysera materialet. Vi utförde några olika tester för att få 

fram vilka resultat som hade betydelse. Det vi gjorde var jämförelser av medelvärden 

på svaren på de olika frågorna, ett anova-test för att ta reda på om några av resultaten 

hade någon signifikans, dessutom genomförde vi ett test av effekten av de oberoende 

variablerna i kombination med varandra i förhållande till varje beroende variabel 

(between-subjects effects). 
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Resultat 

Det vi ville ta reda på med vår studie var huruvida mobbarens status och kön i 

förhållande till offrets status och kön hade betydelse för hur observatören såg på det 

inträffade och sin egen vilja att ingripa. Eftersom vi använde oss av en Likertskala 

med värdena 1-7 där 4 betydde ”vet inte” fick vi koda om de värdena från –3 till +3, 

så att 4 på Likertskalan gav värdet 0 när vi räknade ut viljan att ingripa i 

vinjettfrågorna. Där –3 betyder att viljan att ingripa är som lägst och +3 betyder där 

viljan att ingripa är som högst. Detta kodade vi om för att göra det svårare för 

respondenterna att gissa sig till exakt vad det var vi ville mäta, samt att vi i vissa fall 

hade bytt plats på det som påverkade negativt och det som påverkade positivt. 

 Vi valde att ha med ”vet inte” eftersom vi ville ha en nollpunkt mellan vad som var 

positivt för viljan att ingripa och det som var negativt. Samt att vi inte ville tvinga 

respondenterna att lämna ett svar som kanske inte egentligen stämde med hur de 

skulle agera och tänka i ett sådant scenario.  

 

I vårt arbete använder oss av ett p-värde när vi prövar av nollhypotesen. Ett p-värde 

innebär risken att förkasta nollhypotesen trots att den är sann, vi vill därför ha ett så 

lågt p-värde som möjligt. Är p-värdet litet kan nollhypotesen förkastas och ju mindre 

p-värdet är desto större är stödet för att resultatet kan ha ett samband med våra 

hypoteser. 
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Vi utförde ett ANOVA - test med manipulationen av de oberoende variablerna i de 

åtta olika vinjetterna som grupper. I jämförelse med det kritiska F-värdet 2.01 på 

signifikansnivån < 0.05 fick vi fram resultat där F-värdet var högre än det kritiska 

värdet. Alltså är F-värden över 2.01 signifikanta. Resultatet av vårt ANOVA - test var 

att mellan grupperna var det endast motivation 3b frågan (sista frågan) som värdet är 

signifikant (F7.136=2.675, p=.013). Det säger dock inget om vilka skillnaderna är.  

Nollhypotesen kan dock förkastas här. För de andra frågorna kunde vi se att det fanns 

skillnader mellan grupperna men det gick inte utesluta att det berodde på slumpen. 

Nollhypotesen kunde därför inte förkastas. 

 

   N Mean Std. Deviation 

          

acceptans1b Total 144 2,7986 ,67503 

acceptans2b Total 144 1,9375 1,31276 

Ingripande1b Total 144 1,5000 1,38423 

Ingripande2b Total 144 1,5625 1,41776 

Oro1b Total 144 -,2569 1,98155 

Oro2b Total 142 ,4014 1,86821 

Oro3b Total 144 ,3333 1,83211 

Allvarlighetsgrad1b Total 144 1,4306 1,91663 

Oro4b Total 142 -,3310 1,71651 

Motivation1b Total 144 1,9167 1,41174 

Motivation2b Total 144 1,7431 1,31557 

Motivation3b Total 144 1,8264 1,89711 

Tabell 1 

Tabell 1 visar att medelvärdet för vad som påverkade viljan att ingripa mest positivt i 

de olika scenarierna var högst hos acceptans1b. Alla variablerna som mätte hur oron 

påverkade viljan att ingripa gav ett medelvärde nära 0 vilket betyder att de 

variablerna inte hade någon större påverkan. De enda variabler som påverkade viljan 

att ingripa lite negativt var Oro1b och Oro4b, vilka båda handlade om oro för hur 

mobbaren skulle agera mot respondenten vid ett eventuellt ingripande. 
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Vi utförde också ett F-test av huvudeffekterna på varje oberoende variabel. När vi 

tittade på hur våra oberoende variabler påverkade viljan att ingripa vid varje fråga 

fann vi att mobbarens status och hur acceptabelt respondenterna ansåg att mobbarens 

beteende var i scenariot var signifikant, (F7.133 = 3.943, p =.049).  

Tabell 2 

Detta stöds också av svarsresultaten i Tabell 

2, där vi kan se att medelvärdena visar på 

att mobbningsbeteendet är mer oacceptabelt 

om det är en chef som är mobbare än om 

det är en kollega. Detta överensstämmer med hypotes nummer 1. 

 

Det framkom också att interaktionsvärdet mellan mobbarens status i kombination 

med mobbarens kön hade signifikans och hur acceptabelt respondenterna ansåg att 

beteendet var, (F7.133=4.209, p=.042). Det visade att respondenterna ansåg beteendet 

som helt oacceptabelt om det är en kvinnlig chef som mobbar. En manlig kollega 

eller chef som mobbar är också värre än en kvinnlig kollega som mobbar, vilket vi 

kan se i Tabell 3. 

Tabell 3 

 

 

 

 

 

 

Status mobbare 

Chef Kollega 

Mean Mean 

acceptans1b* 2,91 2,68 

*Fråga om hur acceptabelt mobbarens beteende ansågs 

vara. 

 

 

Kön mobbare 

Man Kvinna 

Status mobbare Status mobbare 

Chef Kollega Chef Kollega 

Mean Mean Mean Mean 

acceptans1b* 2,82 2,81 3,00 2,53 

*Fråga om hur acceptabelt mobbarens beteende ansågs vara 
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Interaktionsvärdet av mobbarens status gånger offrets kön och hur samvetet skulle 

påverkas om respondenten valde att inte ingripa i det angivna scenariot visade sig 

vara signifikant, (F7.133=5.324, p=.023).  

                                                          

Resultaten på frågan om respondenterna motiverades att ingripa av oro för sitt 

samvete visar på att deras samvete skulle tyngas mest om det var en chef som 

mobbade en kvinna och minst om det var en man som mobbades av sin chef. Om 

mobbaren däremot var en kollega visar respondenternas svar att de skulle motiveras 

mer av oro för sitt samvete om mobbningsoffret var en man än om det var en kvinna. 

 

Av våra hypoteser kunde vi bara finna signifikanta samband med Hypotes 1: Viljan 

att ingripa är starkare om mobbaren är av högre status än om mobbaren har samma 

status som offret. Däremot kunde vi med funna resultat inte på något sätt styrka 

Hypotes 2: Viljan att ingripa är starkare om en man mobbar en kvinna än om en 

kvinna mobbar en man eller om mobbaren och mobbningsoffret är av samma kön. 

 

Diskussion 

Våra frågeställningar handlade om ifall de inblandades kön samt om den mobbandes 

status hade betydelse för hur observatören såg på mobbningen. Detta har delvis 

bekräftats genom vår studie. Mobbarens status i förhållande till offret visade sig ha 

betydelse för hur acceptabelt mobbningsbeteendet var, och då var det mer 

oacceptabelt om personen som mobbade var chef över offret. Vilket var vad vi hade 

trott innan, eftersom det är fel att en person beter sig så mot någon som är i 
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beroendeställning. Även mobbarens kön hade relevans, och där ansåg respondenterna 

att det var allra mest oacceptabelt om personen som mobbade var kombinationen 

kvinna och chef. De flesta ansåg att beteendet var helt oacceptabelt under dessa 

förutsättningar. Detta är svårare att hitta en möjlig anledning till, det går bara att gissa 

sig till att det kan ha att göra stereotypa bilder av kvinnor där de väntas uppvisa 

mjukare och mer sympatiska sidor än så. Män kanske kommer undan mer med ett 

beteende som kan uppfattas som mobbning för att det anses höra till ett slags manlig 

jargong eller att det är ”grabbigt”. Eller också handlar det helt enkelt om det faktum 

att majoriteten av respondenterna var kvinnor, och att de kunde relatera till sig själva 

och inte ansåg att en kvinna ska bete sig på det sättet. Resultatet i sig bekräftar ändå 

att status och kön påverkar. 

 

En annan intressant aspekt som kom fram var att mobbarens kön påverkade hur 

oroliga respondenterna skulle vara för sitt anseende inför kollegorna om de inte 

ingrep. Där visade det sig att om mobbaren var en kvinna så skulle de vara mer 

oroliga för detta. Våra respondenter var dock tämligen obeslutsamma i denna fråga, 

och de flesta svar hamnade kring svaret ”vet ej”, men skillnaden var dock signifikant 

nog. Anledningen till att de ansåg att en kvinnlig mobbare påverkade deras samvete 

mer är svårare att lista ut. En möjlighet kan vara att det anses lättare att ingripa mot 

en kvinnlig mobbare för att de inte har den fysiska styrka som kan orsaka skada om 

de skulle reagera med ett våldsamt beteende mot den som ingriper, och att det därför 

skulle anses fegare att inte ingripa. Den största orsaken var nog dock att majoriteten 

av respondenterna var kvinnor och att de inte vågar gå emot män i lika hög grad.  
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Sist men inte minst så visade det sig att offrets kön i kombination med mobbarens 

status hade inverkan på hur mycket respondenterna trodde att deras eget samvete 

skulle påverkas om de inte ingrep mot mobbningen. Om offret var en man så menade 

respondenterna att deras samvete skulle bli sämre om det var en kollega som 

mobbade, men om offret var en kvinna så ansåg de att samvetet blev värre om det var 

en chef som mobbade. Något som är intressant är att skillnaden på hur mycket 

samvetet skulle påverkas under dessa olika förutsättningar var relativt stor. Det visade 

sig att samvetet påverkas betydligt mer om offret är en kvinna. Det är intressant 

information som kommer fram här, med många tolkningsmöjligheter. Återigen så 

påverkar nog det faktum att det var mest kvinnor som svarade på vinjetterna. 

Kvinnorna kan troligtvis associera mer till sig själva när det är en kvinna som drabbas 

och därför känner de mer att de behöver hjälp, de kanske utgår mer från hur det skulle 

kännas om det var de själva som drabbades. 

 

Trots att respondenterna menade att mobbarens beteende var oacceptabelt så är det 

inte alls säkert att de skulle ingripa. Medelvärdet för den direkta frågan om de skulle 

protestera då de såg mobbningssituationen var inte speciellt hög även om den var 

positiv. I en optimal värld hade alla svarat med det starkaste värdet, som innebar att 

det var mycket troligt att de skulle ingripa. Ytterligare en intressant tolkning av 

resultaten är att det är troligare att respondenterna skulle få dåligt samvete för att de 

inte ingriper, än att de skulle ingripa om de observerade hur någon blev mobbad, det 
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visar medelvärdena. Det innebär att om alla hade valt att ingripa skulle de slippa få 

dåligt samvete, men samvetet är tydligen inte nog skäl för att få dem att agera. 

 

En av frågorna stod i direkt koppling till bystander-effekten, där tillfrågades 

respondenterna om hur troligt det var att de skulle ingripa om fler personer var 

närvarande och såg det inträffade.  Skulle bystander-effekten gälla här så skulle det 

vara mindre troligt att de skulle ingripa när andra var närvarande, men så var inte 

fallet. Medelvärdet för svaren på denna fråga var ungefär detsamma som för frågan 

om de skulle protestera, t.o.m. något högre. Därför tycks det inte som om bystander-

effekten har någon effekt här. 

 

På två frågor som handlade dels om hur mobbningsoffrets syn på respondenten skulle 

förändras vid ett eventuellt ingripande och dels hur de övriga kollegornas syn på 

respondenten skulle förändras nåddes resultatet att de skulle troligtvis reagera mycket 

positivt. Detta kan kopplas till reciprocitetsnormen (the norm of reciprocity) då 

respondenten direkt eller indirekt förväntar sig att få något tillbaka, ett mer självsikt 

motiv till att hjälpa än ren hjälpsamhet. Därav tror vi att tanken om tjänster och 

gentjänster kan fungera som en motivation till att ingripa, men vi tror också att 

avvägandet mellan vad som kan fås via gentjänster och risken observatören själv 

utsätter sig för är större än vad respondenterna troligtvis vill erkänna.  

Begränsningar och svagheter 

Denna studie gjordes på ett visst yrkesområde, och detta kan ses som att resultaten 

inte är representativa för alla arbetsplatser. En bredare undersökning där fler typer av 



Handledare: Kjell Törnblom  Jennie Hedelin 830201-4884 
  Inga-Lill Larsson 690421-5644 

24 

 

arbetsplatser kom med kunde upplevts som mer rättvisande. Anledningen till att vi 

valde att utföra den på ett visst område var dels för att det statistiskt sett är ett område 

där mobbning förekommer i högre grad än på många andra arbetsplatser. En annan 

anledning är att studien behövde begränsas, så den inte blev alltför omfattande, 

tidskrävande och rörig. På grund av dessa två skäl ansåg vi att vården var ett lämpligt 

område att begränsa sig till. 

 

Något mer som skulle kunna ses som en svaghet är kvinnodominansen bland 

respondenterna. Det går emellertid inte att hävda att svaren blev missvisande på 

grund av kvinnodominansen bland respondenterna, eftersom könsfördelningen som 

tidigare nämnts blev typisk för verkligheten. Vi fångade dock synen på manliga 

mobbare och mobbningsoffer eftersom könen på de inblandade i scenariot fanns med 

som oberoende variabler. 

 

Det kan finnas andra faktorer som påverkade hur respondenterna svarade, sådant som 

vi inte tog med i beräkningen. Till exempel respondenternas ålder och mognad, något 

som säkerligen kan ha betydelse för hur de ser så mobbningssituationer. Hade vi valt 

att ta med respondenternas ålder så hade det inneburit ytterligare en variabel, och 

återigen så har vi av begränsningsskäl valt att inte ta med detta. Mognad är näst intill 

omöjligt att mäta, det är alltför abstrakt.  

 

Har respondenterna själva upplevt mobbning som antingen mobbare eller 

mobbningsoffer så kan detta säkerligen innebära en känslomässig påverkan på hur de 
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svarar på vinjetten. I en mer omfattande studie hade egna upplevelser av mobbning 

varit intressant att ha med, frågan är bara hur öppna och ärliga respondenterna skulle 

vara angående detta tämligen känsliga ämne. Att exempelvis medge att de har utövat 

mobbning kanske många skulle dra sig för. 

 

Slutsatser 

Det har alltså visat sig att kön och status faktiskt har betydelse för observatörens 

upplevelse av en mobbningssituation. 

 

Det låter positivt att många respondenter menar att de skulle ingripa om de bevittnar 

en mobbningsituation. Arbetsplatsmobbning är dock ett utbrett fenomen vilket vi har 

tagit upp här, men det skulle inte vara så utbrett om individer i omgivningen 

verkligen var så engagerade i att stoppa förekomsten som de påstår sig vara. Vi kan 

fråga oss varför.  Är resultatet inte representativt för alla människor, av en anledning 

som exempelvis att personer som arbetar inom vården – vilka vår studie bestod av – 

är mer empatiska än genomsnittet? Men detta argument kan vi stryka med en gång 

eftersom fakta påvisar att arbetsplatsmobbning är mer förekommande i den offentliga 

sektorn, än i den privata, och som vi alla vet så är vården en viktig del av den 

offentliga sektorn. 

 

Kanske är de som svarat på frågorna om mobbning inte helt ärliga, vare sig mot oss 

eller ens mot sig själva. Det kan vara så att de omedvetet svarade hur de borde 

reagera i stället för hur de faktiskt skulle reagera. Det är förstås en sak vad man gör i 
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teorin och en annan sak i praktiken, kanske går det inte att ha kunskap i detta innan vi 

befinner oss i en verklig situation. Vi vill alla vara goda medmänniskor, men det är 

lätt att avsvära sig ansvaret när saker ställs på sin spets, vilket bystander-effekten är 

ett bra exempel på. 

 

Det faktum att det var mest kvinnor som besvarade vinjetterna är representativt med 

hur det ser ut i verkligheten, den fördelning som slumpade sig i denna studie är 

samma fördelning som det är inom vården i stort. Varför just kvinnodominerade 

yrken ligger högt statistiskt sett vad gäller mobbning är en intressant tankenöt i sig. 

En möjlig förklaring är att män inte är lika benägna att anmäla mobbning som 

kvinnor är, och att det därför finns ett mörkertal där. En annan förklaring skulle 

kunna vara att kvinnor av någon anledning helt enkelt har en större tendens att utöva 

mobbning. Det går emellertid inte att hävda att svaren blev missvisande på grund av 

kvinnodominansen bland respondenterna, eftersom könsfördelningen som sagt var 

blev typisk för verkligheten. 

 

I framtida forskning skulle det kunna vara en lämplig ide att utföra en liknande 

undersökning på mer varierande typer av arbetsplatser, även mansdominerade, för att 

ta reda på om det är någon skillnad på hur människor reagerar på mobbning. Det 

skulle också vara intressant att iscensätta ett scenario på riktigt för att se hur personer 

skulle reagera i skarpt läge, och hur de i så fall motiverar sitt beteende. Men 

genomförbarheten för en sådan studie är troligtvis inte särskilt god. 
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En annan aspekt som hade varit intressant att ta med är att ta reda på vilka attribut 

observatören tillskriver mobbaren och mobbningsoffret för att jämföra om dessa 

attribut påverkar viljan att ingripa, med andra ord om de använder sig av ”blaming the 

victim” och antar att offret förtjänar att bli behandlade på det angivna sättet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Du har arbetat inom vården i cirka tre år. Du trivs bra på din arbetsplats och känner 

att arbetsuppgifterna är något som passar dig.  

  En dag i fikarummet blir du varse om hur illa din chef Lotta Nordhammar faktiskt 

behandlar din kollega Anna. Du och Lotta sitter vid ett av borden och fikar när Anna 

kommer in och går fram till ert bord för att sätta sig. Då säger din chef Lotta till din 

kollega Anna: ”Tycker du verkligen att du är värd att sitta här, du tillför ju knappast 

något vare sig i vår konversation eller i ditt arbete”.  

  Detta är inget ovanligt, men det är först nu du börjar inse att detta är något som din 

chef verkar ha satt i system. Från början var du dock förvånad över att Lotta 

behandlade Anna på det sättet och trodde att det bara var en slags jargong de hade, 

men så insåg du hur illa berörd Anna blev efter varje gång.  

 

 

1. Hur acceptabelt anser du att chefens beteende är?  

 

Inte alls        Fullt 

acceptabelt  Vet inte    acceptabelt 

     1       2       3       4       5          6       7     

 

2. Hur acceptabelt tror du att du hade ansett chefens beteende vara om Anna verkat 

helt oberörd? 

 

Inte alls     Fullt 

acceptabelt  Vet inte  acceptabelt 

     1     2     3     4     5         6     7    

 

3. Tror du att du skulle protestera?  

 

Inte alls     Mycket 

troligt   Vet inte  troligt 

     1     2     3     4     5         6     7   

 

4. Hur troligt tror du det är att du ingripit om fler personer än du själv sett vad som 

hände?  

 

Inte alls     Mycket   

troligt   Vet inte  troligt 

     1     2     3     4     5         6     7  
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5. Tror du att ditt beslut om ett eventuellt ingripande skulle ha påverkats av din oro 

för hur din relation till din chef kanske skulle kunna förändras?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

6. Tror du att ditt beslut om ett eventuellt ingripande skulle ha påverkats av din oro 

för hur ditt anseende hos övriga kolleger kanske skulle kunna förändras?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

7. Tror du att du skulle ha varit orolig för att trakasserierna skulle vändas mot dig om 

du ingrep?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

8. Hur tror du att din vilja att ingripa skulle ha påverkats om trakasserierna övergått 

till fysiskt våld?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

9. Hur tror du att din oro för din egen säkerhet skulle påverka ett eventuellt 

ingripande om trakasserierna övergått till fysiskt våld?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

10. Hur tror du att Annas syn på dig skulle ha påverkats om du ingrep?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 

 

11. Hur tror du att övriga kollegers syn på dig skulle ha påverkats om du ingrep?  

 

Negativt  Vet inte   Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 
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12. Hur tror du att ditt samvete skulle ha påverkats om du inte ingrep?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 
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Bilaga 2 

 

Du har arbetat inom vården i cirka tre år. Du trivs bra på din arbetsplats och känner 

att arbetsuppgifterna är något som passar dig.  

  En dag i fikarummet blir du varse om hur illa din chef Lotta Nordhammar faktiskt 

behandlar din kollega Johan. Du och Lotta sitter vid ett av borden och fikar när Johan 

kommer in och går fram till ert bord för att sätta sig. Då säger din chef Lotta till din 

kollega Johan: ”Tycker du verkligen att du är värd att sitta här, du tillför ju knappast 

något vare sig i vår konversation eller i ditt arbete”.  

  Detta är inget ovanligt, men det är först nu du börjar inse att detta är något som din 

chef verkar ha satt i system. Från början var du dock förvånad över att Lotta 

behandlade Johan på det sättet och trodde att det bara var en slags jargong de hade, 

men så insåg du hur illa berörd Johan blev efter varje gång. 

 

 

1. Hur acceptabelt anser du att chefens beteende är?  

 

Inte alls        Fullt 

acceptabelt  Vet inte    acceptabelt 

     1       2       3       4       5          6       7     

 

2. Hur acceptabelt tror du att du hade ansett chefens beteende vara om Johan verkat 

helt oberörd? 

 

Inte alls     Fullt 

acceptabelt  Vet inte  acceptabelt 

     1     2     3     4     5         6     7    

 

3. Tror du att du skulle protestera?  

 

Inte alls     Mycket 

troligt   Vet inte  troligt 

     1     2     3     4     5         6     7   

 

4. Hur troligt tror du det är att du ingripit om fler personer än du själv sett vad som 

hände? 

 

Inte alls     Mycket   

troligt   Vet inte  troligt 

     1     2     3     4     5         6     7  
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5. Tror du att ditt beslut om ett eventuellt ingripande skulle ha påverkats av din oro 

för hur din relation till din chef kanske skulle kunna förändras?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

6. Tror du att ditt beslut om ett eventuellt ingripande skulle ha påverkats av din oro 

för hur ditt anseende hos övriga kolleger kanske skulle kunna förändras?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

7. Tror du att du skulle ha varit orolig för att trakasserierna skulle vändas mot dig om 

du ingrep?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

8. Hur tror du att din vilja att ingripa skulle ha påverkats om trakasserierna övergått 

till fysiskt våld?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

9. Hur tror du att din oro för din egen säkerhet skulle påverka ett eventuellt 

ingripande om trakasserierna övergått till fysiskt våld?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

10. Hur tror du att Johans syn på dig skulle ha påverkats om du ingrep?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 

 

11. Hur tror du att övriga kollegers syn på dig skulle ha påverkats om du ingrep?  

 

Negativt  Vet inte   Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 
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12. Hur tror du att ditt samvete skulle ha påverkats om du inte ingrep?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 
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Bilaga 3 

 

Du har arbetat inom vården i cirka tre år. Du trivs bra på din arbetsplats och känner 

att arbetsuppgifterna är något som passar dig.  

  En dag i fikarummet blir du varse om hur illa din chef Erik Nordhammar faktiskt 

behandlar din kollega Johan. Du och Erik sitter vid ett av borden och fikar när Johan 

kommer in och går fram till ert bord för att sätta sig. Då säger din chef Erik till din 

kollega Johan: ”Tycker du verkligen att du är värd att sitta här, du tillför ju knappast 

något vare sig i vår konversation eller i ditt arbete”.  

  Detta är inget ovanligt, men det är först nu du börjar inse att detta är något som din 

chef verkar ha satt i system. Från början var du dock förvånad över att Erik 

behandlade Johan på det sättet och trodde att det bara var en slags jargong de hade, 

men så insåg du hur illa berörd Johan blev efter varje gång. 

 

 

1. Hur acceptabelt anser du att chefens beteende är?  

 

Inte alls        Fullt 

acceptabelt  Vet inte    acceptabelt 

     1       2       3       4       5          6       7     

 

2. Hur acceptabelt tror du att du hade ansett chefens beteende vara om Johan verkat 

helt oberörd? 

 

Inte alls     Fullt 

acceptabelt  Vet inte  acceptabelt 

     1     2     3     4     5         6     7    

 

3. Tror du att du skulle protestera?  

 

Inte alls     Mycket 

troligt   Vet inte  troligt 

     1     2     3     4     5         6     7   

 

4. Hur troligt tror du det är att du ingripit om fler personer än du själv sett vad som 

hände?  

 

Inte alls     Mycket   

troligt   Vet inte  troligt 

     1     2     3     4     5         6     7  
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5. Tror du att ditt beslut om ett eventuellt ingripande skulle ha påverkats av din oro 

för hur din relation till din chef kanske skulle kunna förändras?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

6. Tror du att ditt beslut om ett eventuellt ingripande skulle ha påverkats av din oro 

för hur ditt anseende hos övriga kolleger kanske skulle kunna förändras?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

7. Tror du att du skulle ha varit orolig för att trakasserierna skulle vändas mot dig om 

du ingrep?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

8. Hur tror du att din vilja att ingripa skulle ha påverkats om trakasserierna övergått 

till fysiskt våld? 

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

9. Hur tror du att din oro för din egen säkerhet skulle påverka ett eventuellt 

ingripande om trakasserierna övergått till fysiskt våld?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

10. Hur tror du att Johans syn på dig skulle ha påverkats om du ingrep?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 

 

11. Hur tror du att övriga kollegers syn på dig skulle ha påverkats om du ingrep?  

 

Negativt  Vet inte   Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 
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12. Hur tror du att ditt samvete skulle ha påverkats om du inte ingrep?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 
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Bilaga 4 

 

Du har arbetat inom vården i cirka tre år. Du trivs bra på din arbetsplats och känner 

att arbetsuppgifterna är något som passar dig.  

  En dag i fikarummet blir du varse om hur illa din chef Erik Nordhammar faktiskt 

behandlar din kollega Anna. Du och Erik sitter vid ett av borden och fikar när Anna 

kommer in och går fram till ert bord för att sätta sig. Då säger din chef Erik till din 

kollega Anna: ”Tycker du verkligen att du är värd att sitta här, du tillför ju knappast 

något vare sig i vår konversation eller i ditt arbete”.  

  Detta är inget ovanligt, men det är först nu du börjar inse att detta är något som din 

chef verkar ha satt i system. Från början var du dock förvånad över att Erik 

behandlade Anna på det sättet och trodde att det bara var en slags jargong de hade, 

men så insåg du hur illa berörd Anna blev efter varje gång. 

 

 

1. Hur acceptabelt anser du att chefens beteende är?  

 

Inte alls        Fullt 

acceptabelt  Vet inte    acceptabelt 

     1       2       3       4       5          6       7     

 

2. Hur acceptabelt tror du att du hade ansett chefens beteende vara om Anna verkat 

helt oberörd? 

  

Inte alls     Fullt 

acceptabelt  Vet inte  acceptabelt 

     1     2     3     4     5         6     7    

 

3. Tror du att du skulle protestera?  

 

Inte alls     Mycket 

troligt   Vet inte  troligt 

     1     2     3     4     5         6     7   

 

4. Hur troligt tror du det är att du ingripit om fler personer än du själv sett vad som 

hände?  

 

Inte alls     Mycket   

troligt   Vet inte  troligt 

     1     2     3     4     5         6     7  
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5. Tror du att ditt beslut om ett eventuellt ingripande skulle ha påverkats av din oro 

för hur din relation till din chef kanske skulle kunna förändras?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

6. Tror du att ditt beslut om ett eventuellt ingripande skulle ha påverkats av din oro 

för hur ditt anseende hos övriga kolleger kanske skulle kunna förändras?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

7. Tror du att du skulle ha varit orolig för att trakasserierna skulle vändas mot dig om 

du ingrep?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

8. Hur tror du att din vilja att ingripa skulle ha påverkats om trakasserierna övergått 

till fysiskt våld?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

9. Hur tror du att din oro för din egen säkerhet skulle påverka ett eventuellt 

ingripande om trakasserierna övergått till fysiskt våld?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

10. Hur tror du att Annas syn på dig skulle ha påverkats om du ingrep?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 

 

11. Hur tror du att övriga kollegers syn på dig skulle ha påverkats om du ingrep?  

 

Negativt  Vet inte   Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 
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12. Hur tror du att ditt samvete skulle ha påverkats om du inte ingrep?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 
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Bilaga 5 

 

Du har arbetat inom vården i cirka tre år. Du trivs bra på din arbetsplats och känner 

att arbetsuppgifterna är något som passar dig.  

  En dag i fikarummet blir du varse om hur din kollega Lotta faktiskt behandlar din 

kollega Anna. Du och Lotta sitter vid ett av borden och fikar när Anna kommer in och 

går fram till ert bord för att sätta sig. Då säger Lotta till Anna: ”Tycker du verkligen 

att du är värd att sitta här, du tillför ju knappast något vare sig i vår konversation eller 

i ditt arbete”.  

  Detta är inget ovanligt, men det är först nu du börjar inse att detta är något som 

Lotta verkar ha satt i system. Från början var du dock förvånad över att Lotta 

behandlade Anna på det sättet och trodde att det bara var en slags jargong de hade, 

men så insåg du hur illa berörd Anna blev efter varje gång. 

 

 

1. Hur acceptabelt anser du att Lottas beteende är?  

 

Inte alls        Fullt 

acceptabelt  Vet inte    acceptabelt 

     1       2       3       4       5          6       7     

 

2. Hur acceptabelt tror du att du hade ansett Lottas beteende vara om Anna verkat helt 

oberörd? 

 

Inte alls     Fullt 

acceptabelt  Vet inte  acceptabelt 

     1     2     3     4     5         6     7    

 

3. Tror du att du skulle protestera?  

 

Inte alls     Mycket 

troligt   Vet inte  troligt 

     1     2     3     4     5         6     7   

 

4. Hur troligt tror du det är att du ingripit om fler personer än du själv sett vad som 

hände?  

 

Inte alls     Mycket   

troligt   Vet inte  troligt 

     1     2     3     4     5         6     7  
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5. Tror du att ditt beslut om ett eventuellt ingripande skulle ha påverkats av din oro 

för hur din relation till din kollega Lotta kanske skulle kunna förändras?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

6. Tror du att ditt beslut om ett eventuellt ingripande skulle ha påverkats av din oro 

för hur ditt anseende hos övriga kolleger kanske skulle kunna förändras?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

7. Tror du att du skulle ha varit orolig för att trakasserierna skulle vändas mot dig om 

du ingrep?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

8. Hur tror du att din vilja att ingripa skulle ha påverkats om trakasserierna övergått 

till fysiskt våld?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

9. Hur tror du att din oro för din egen säkerhet skulle påverka ett eventuellt 

ingripande om trakasserierna övergått till fysiskt våld?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

10. Hur tror du att Annas syn på dig skulle ha påverkats om du ingrep?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 

 

11. Hur tror du att övriga kollegers syn på dig skulle ha påverkats om du ingrep?  

 

Negativt  Vet inte   Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 
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12. Hur tror du att ditt samvete skulle ha påverkats om du inte ingrep?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 

 



Handledare: Kjell Törnblom  Jennie Hedelin 830201-4884 
  Inga-Lill Larsson 690421-5644 

46 

 

Bilaga 6 

 

Du har arbetat inom vården i cirka tre år. Du trivs bra på din arbetsplats och känner 

att arbetsuppgifterna är något som passar dig.  

  En dag i fikarummet blir du varse om hur din kollega Lotta faktiskt behandlar din 

kollega Johan. Du och Lotta sitter vid ett av borden och fikar när Johan kommer in 

och går fram till ert bord för att sätta sig. Då säger Lotta till Johan: ”Tycker du 

verkligen att du är värd att sitta här, du tillför ju knappast något vare sig i vår 

konversation eller i ditt arbete”.  

  Detta är inget ovanligt, men det är först nu du börjar inse att detta är något som 

Lotta verkar ha satt i system. Från början var du dock förvånad över att Lotta 

behandlade Johan på det sättet och trodde att det bara var en slags jargong de hade, 

men så insåg du hur illa berörd Johan blev efter varje gång. 

 

 

1. Hur acceptabelt anser du att Lottas beteende är?  

 

Inte alls        Fullt 

acceptabelt  Vet inte    acceptabelt 

     1       2       3       4       5          6       7     

 

2. Hur acceptabelt tror du att du hade ansett Lottas beteende vara om Johan verkat 

helt oberörd? 

  

Inte alls     Fullt 

acceptabelt  Vet inte  acceptabelt 

     1     2     3     4     5         6     7    

 

3. Tror du att du skulle protestera?  

 

Inte alls     Mycket 

troligt   Vet inte  troligt 

     1     2     3     4     5         6     7   

 

4. Hur troligt tror du det är att du ingripit om fler personer än du själv sett vad som 

hände?  

 

Inte alls     Mycket   

troligt   Vet inte  troligt 

     1     2     3     4     5         6     7  
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5. Tror du att ditt beslut om ett eventuellt ingripande skulle ha påverkats av din oro 

för hur din relation till din kollega Lotta kanske skulle kunna förändras?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

6. Tror du att ditt beslut om ett eventuellt ingripande skulle ha påverkats av din oro 

för hur ditt anseende hos övriga kolleger kanske skulle kunna förändras?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

7. Tror du att du skulle ha varit orolig för att trakasserierna skulle vändas mot dig om 

du ingrep?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

8. Hur tror du att din vilja att ingripa skulle ha påverkats om trakasserierna övergått 

till fysiskt våld?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

9. Hur tror du att din oro för din egen säkerhet skulle påverka ett eventuellt 

ingripande om trakasserierna övergått till fysiskt våld?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

10. Hur tror du att Johans syn på dig skulle ha påverkats om du ingrep?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 

 

11. Hur tror du att övriga kollegers syn på dig skulle ha påverkats om du ingrep?  

 

Negativt  Vet inte   Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 
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12. Hur tror du att ditt samvete skulle ha påverkats om du inte ingrep?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 
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Bilaga 7 

 

Du har arbetat inom vården i cirka tre år. Du trivs bra på din arbetsplats och känner 

att arbetsuppgifterna är något som passar dig.  

  En dag i fikarummet blir du varse om hur din kollega Erik faktiskt behandlar din 

kollega Johan. Du och Erik sitter vid ett av borden och fikar när Johan kommer in och 

går fram till ert bord för att sätta sig. Då säger Erik till Johan: ”Tycker du verkligen 

att du är värd att sitta här, du tillför ju knappast något vare sig i vår konversation eller 

i ditt arbete”.  

  Detta är inget ovanligt, men det är först nu du börjar inse att detta är något som Erik 

verkar ha satt i system. Från början var du dock förvånad över att Erik behandlade 

Johan på det sättet och trodde att det bara var en slags jargong de hade, men så insåg 

du hur illa berörd Johan blev efter varje gång. 

 

 

1. Hur acceptabelt anser du att Eriks beteende är?  

 

Inte alls        Fullt 

acceptabelt  Vet inte    acceptabelt 

     1       2       3       4       5          6       7     

 

2. Hur acceptabelt tror du att du hade ansett Eriks beteende vara om Johan verkat helt 

oberörd? 

 

Inte alls     Fullt 

acceptabelt  Vet inte  acceptabelt 

     1     2     3     4     5         6     7    

 

3. Tror du att du skulle protestera?  

 

Inte alls     Mycket 

troligt   Vet inte  troligt 

     1     2     3     4     5         6     7   

 

4. Hur troligt tror du det är att du ingripit om fler personer än du själv sett vad som 

hände?  

 

Inte alls     Mycket   

troligt   Vet inte  troligt 

     1     2     3     4     5         6     7  
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5. Tror du att ditt beslut om ett eventuellt ingripande skulle ha påverkats av din oro 

för hur din relation till din kollega Erik kanske skulle kunna förändras?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

6. Tror du att ditt beslut om ett eventuellt ingripande skulle ha påverkats av din oro 

för hur ditt anseende hos övriga kolleger kanske skulle kunna förändras?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

7. Tror du att du skulle ha varit orolig för att trakasserierna skulle vändas mot dig om 

du ingrep?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

8. Hur tror du att din vilja att ingripa skulle ha påverkats om trakasserierna övergått 

till fysiskt våld?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

9. Hur tror du att din oro för din egen säkerhet skulle påverka ett eventuellt 

ingripande om trakasserierna övergått till fysiskt våld?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

10. Hur tror du att Johans syn på dig skulle ha påverkats om du ingrep?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 

 

11. Hur tror du att övriga kollegers syn på dig skulle ha påverkats om du ingrep?  

 

Negativt  Vet inte   Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 
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12. Hur tror du att ditt samvete skulle ha påverkats om du inte ingrep?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 
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Bilaga 8 

 

Du har arbetat inom vården i cirka tre år. Du trivs bra på din arbetsplats och känner 

att arbetsuppgifterna är något som passar dig.  

  En dag i fikarummet blir du varse om hur din kollega Erik faktiskt behandlar din 

kollega Anna. Du och Erik sitter vid ett av borden och fikar när Anna kommer in och 

går fram till ert bord för att sätta sig. Då säger Erik till Anna: ”Tycker du verkligen att 

du är värd att sitta här, du tillför ju knappast något vare sig i vår konversation eller i 

ditt arbete”.  

  Detta är inget ovanligt, men det är först nu du börjar inse att detta är något som Erik 

verkar ha satt i system. Från början var du dock förvånad över att Erik behandlade 

Anna på det sättet och trodde att det bara var en slags jargong de hade, men så insåg 

du hur illa berörd Anna blev efter varje gång. 

 

 

1. Hur acceptabelt anser du att Eriks beteende är?  

 

Inte alls        Fullt 

acceptabelt  Vet inte    acceptabelt 

     1       2       3       4       5          6       7     

 

2. Hur acceptabelt tror du att du hade ansett Eriks beteende vara om Anna verkat helt 

oberörd? 

  

Inte alls     Fullt 

acceptabelt  Vet inte  acceptabelt 

     1     2     3     4     5         6     7    

 

3. Tror du att du skulle protestera?  

 

Inte alls     Mycket 

troligt   Vet inte  troligt 

     1     2     3     4     5         6     7   

 

4. Hur troligt tror du det är att du ingripit om fler personer än du själv sett vad som 

hände?  

 

Inte alls     Mycket   

troligt   Vet inte  troligt 

     1     2     3     4     5         6     7  
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5. Tror du att ditt beslut om ett eventuellt ingripande skulle ha påverkats av din oro 

för hur din relation till din kollega Erik kanske skulle kunna förändras?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

6. Tror du att ditt beslut om ett eventuellt ingripande skulle ha påverkats av din oro 

för hur ditt anseende hos övriga kolleger kanske skulle kunna förändras?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

7. Tror du att du skulle ha varit orolig för att trakasserierna skulle vändas mot dig om 

du ingrep?  

 

Inte alls  Vet inte  Absolut 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

8. Hur tror du att din vilja att ingripa skulle ha påverkats om trakasserierna övergått 

till fysiskt våld?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

9. Hur tror du att din oro för din egen säkerhet skulle påverka ett eventuellt 

ingripande om trakasserierna övergått till fysiskt våld?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7  

 

10. Hur tror du att Annas syn på dig skulle ha påverkats om du ingrep?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 

 

11. Hur tror du att övriga kollegers syn på dig skulle ha påverkats om du ingrep?  

 

Negativt  Vet inte   Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 
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12. Hur tror du att ditt samvete skulle ha påverkats om du inte ingrep?  

 

Negativt  Vet inte  Positivt 

     1     2     3     4     5         6     7 

 

 


