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Abstract 

I vår uppsats efterfrågar vi en ökad förståelse för hur individer upplever arbetsplatsens 

förebyggande insatser och åtgärder mot mobbning. Utifrån ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv har vi genom kvalitativ metod intervjuat sex respondenter 

från en offentlig organisation om förebyggande arbete och åtgärder mot mobbning. Med 

en dokumentanalys av arbetsplatsens handlingsplan har vi analyserat de riktlinjer som 

finns som förebyggande arbete och åtgärder mot mobbning. Vi vill se om 

respondenternas subjektiva uppfattningar om vad som bör ske för att förebygga och 

åtgärda mobbning stämmer överens med organisationens handlingsplan mot kränkande 

särbehandling och trakasserier. Utifrån dokumentanalysen fann vi att handlingsplanen till 

stor del satte upp mål utan att mer ingående beskriva vägen dit samt att både chefer och 

medarbetare bär ansvar för att förebygga och åtgärda mobbning på arbetsplatsen. 

Respondenterna angav istället mer konkreta tillvägagångssätt för att nå en mobbningsfri 

arbetsplats. Resultatet från våra intervjuer visar också att respondenterna ger en stor del 

av ansvaret till chefen vad avser det förebyggande arbetet och åtgärder mot mobbning. 

Förutom ansvarsfördelningen i arbetet mot mobbning stämmer handlingsplanen och 

respondenternas uppslag överens i den mån handlingsplanen anger mål och 

respondenterna vad som skulle kunna vara vägen dit. 
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1 Inledning 

Under senare år har mobbning bland vuxna, främst på arbetsplatser, tilldragit sig mer 

uppmärksamhet än tidigare. Det tror vi inte bara beror på en ökad medvetenhet utan att 

fenomenet i sig blivit vanligare genom åren. Vuxna rättfärdigar ofta sitt beteende 

snarare än tar till sig att de faktiskt mobbar vilket gör problemet svårt att förebygga 

och åtgärda. Därför är det mycket viktigt att handlingsplanerna mot mobbning på 

arbetsplatser instruerar om hur mobbning ska förhindras och i de fall som mobbning 

uppkommer åtgärdas. Det är viktigt att handlingsplanerna följs för att skapa 

mobbningsfria arbetsplatser. Problematiken med mobbning på arbetsplatser grundas i 

flera olika aspekter som svag ledning, ej fungerande organisation och neddragningar 

men vi vill inte enbart definiera mobbning utifrån de här kriterierna utan även 

poängtera den medmänniskliga aspekten av fenomenet. Mobbning är inte enbart ett 

samhällsproblem utan lika mycket ansvar tycker vi bör läggas på individnivå, samtidigt 

som vi anser att organisationen måste vara välfungerande med tydlig struktur för att 

underlätta för såväl medarbetare som chefer att ta sitt ansvar. Det är också en av 

anledningarna till att vi valt att utgå från symbolisk interaktionism som genom sitt 

teoretiska synsätt studerar samhället, dess grupper och individer samt hur de samspelar 

med varandra.  

   Vi vill att vår rapport ska bidra till att uppmärksamma chefer och personalansvariga 

på problematiken runt mobbning på arbetsplatser och uppmärksamma den roll 

handlingsplanerna skulle kunna spela för att förebygga eller åtgärda mobbning. Det är 

viktigt för chefer och medarbetare att veta på vilket sätt de ska agera vid eventuell 

mobbning för att kunna åtgärda problemet innan allvarliga person- och 

organisationsskador uppstår. Vi hoppas att vårt resultat kan inspirera till utvecklandet 

av effektivare handlingsplaner och förebyggande arbete och åtgärder mot mobbning. 

2 Bakgrund 

2.1 Syfte 

Vi vill förstå hur personalen definierar situationen på arbetsplatsen, hur de upplever 

organisationens arbete för att förebygga och åtgärda mobbning. Personalens subjektiva 
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uppfattning står i centrum för uppsatsen, då vi är intresserade av personalens egna 

idéer och förslag på förebyggande arbete och åtgärder mot mobbning. Vi är också 

intresserade av att del av arbetsplatsens handlingsplan mot mobbning för att förstå 

organisationens utgångspunkt i eventuella mobbningssituationer. Med tillgång till både 

handlingsplanen och personalens uppfattning får vi en bredare förståelse för hur man 

arbetar mot mobbning på både person- och organisationsnivå. Vi utgår från symbolisk 

interaktionism som förklarar processen med att förebygga och åtgärda mobbning 

genom att lyfta fram individers upplevelser. Handlingsplanens bidrag på 

organisationsnivå bidrar till en vidare förklaring av processen.  

2.2 Problemformulering 

Vi vill ta del av personalens upplevelser av förebyggande arbete och åtgärder mot 

mobbning på en offentlig arbetsplats. Genom personalens ögon vill vi se hur 

organisationen förebygger mobbning samt vilka åtgärder företagsledningen använt sig 

av i en eventuell mobbningssituation. Svaren vill vi använda på den befintliga 

handlingsplanen för att kunna avgöra om handlingsplanen stämmer överens med 

personalens uppfattning och syn på förebyggande arbete och åtgärder mot mobbning. 

2.3 Forskningsfrågor 

1. Vilka åtgärder upplever personalen har vidtagits (eller ska vidtas) vid en 

mobbningssituation?  

2. Vilket förebyggande arbete mot mobbning upplever personalen att det finns på 

arbetsplatsen?  

3. Stämmer vår analys av handlingsplanen överens med personalens uppfattning och 

syn på åtgärder samt förebyggande insatser mot mobbning?  

3 Symbolisk interaktionism 

Snarare än att förklara och förutsäga efterfrågar symbolisk interaktionism en insikt i 

skeendet. Vi vill förstå hur organisationen arbetar med att förebygga och åtgärda 

mobbning och hur personalen definierar arbetsplatsen och arbetet mot eventuell 

mobbning. Därför utgår vi från symbolisk interaktionism som inte fokuserar på orsak 

och verkan. Fokus hamnar på hur personalen definierar arbetsplatsen och arbetet mot 
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eventuell mobbning. Enligt Mead (1976) kommer samhället före den enskilda 

människan. Samhället formar människan till människa, därför anser vi att klimatet i 

organisationen är viktigt i det förebyggande arbetet mot mobbning. Människans 

välmående påverkas ständigt av omvärlden (Trost & Levin, 1996). 

    Genom andras upplevelse av individen utvecklar hon en egen bild av sig själv. 

Genom att anta den andres attityder om hur individen kommer att handla integrerar 

hon också de handlingarna till sitt eget beteende. Individen blir självmedveten då hon 

tar till sig andras förväntningar. Då kan individen reagera (inom sig själv) på den 

andres attityd mot henne (Cooley, 1929; Mead, 1976). 

   En mer traditionell syn inom symbolisk interaktionism menar att människa och 

samhälle påverkar varandra i en växelverkan. När människans välmående rubbas 

påverkas också företaget eftersom effektiviteten hos personalstyrkan minskar vid 

konflikter (Trost & Levin, 1996).  

   Enligt Charon (1992) är de fem huvudsakliga grundtankarna inom symboliskt 

interaktioniskt perspektiv; social interaktion, tänkande, definition av situationen, nuet 

och människan som aktiv varelse. I samspel kommunicerar vi med varandra, men inte 

bara genom tal utan även med mimik och gester, -interaktion. I samspelet är vi ständigt 

påverkade av andra individer men påverkar i vår tur också dem. Människan som aktiv 

interagerar ständigt och skapar därigenom samhället. Även tänkande är en form av 

social interaktion som sker inom individen. Det är hur vi tänker i en situation som 

avgör hur vi kommer att handla. Vår definition av hur situationen ser ut styr inte vårt 

handlande utifrån verkligheten som sådan utan hur vi utifrån uppfattar verkligheten. 

Nya upplevelser och situationer påverkar oss ständigt. Hur vi handlar beror på hur vi 

definierar situationen just nu, vår interaktion just nu och vad vi tänker just nu. Att en 

människa är aktiv betyder att hon är delaktig i en process och hela tiden förändras. 

Symbolisk interaktionism beskriver individen som interagerande, tänkande, 

definierande och beslutsfattande baserat på faktorer i nuet. Istället för att definiera en 

person, som exempelvis mobbare, definierar man situationen och menar att personen i 

den definierade situationen beter sig som en mobbare. För att kunna förstå en persons 

handlingsmönster behöver vi förstå hur den personen definierar situationen och 

symbolerna i nuet (Charon, 1992).  
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   Beteende och handling sker utefter hur man definierar situationen, det är ofta 

skillnaden mellan hur vi upplever något och hur andra definierar situationen som är 

grunden till att individer handlar olika. Definitionen av situationen är hela tiden en 

pågående process. ”If men define situations as real, they are real in their 

consequences” (Thomas & Thomas 1928, s.572) det vill säga, om situationen 

definieras som verklig blir också följderna verkliga (Thomas & Thomas, 1928).  

3.1 Social ordning 

   Vi är alla delar av den sociala ordningen för att kunna samarbeta och leva 

tillsammans. Alla medlemmar i en social ordning har likartade uppfattningar om hur 

man bör bete sig, men alla individers föreställningsvärldar skiljer sig åt för att på mer 

grundläggande punkter överensstämma. Exempelvis vet de flesta av oss att det inte är 

tillåtet att döda en annan människa, förutom i den sociala ordningen krig; då det inte är 

förbjudet (Trost & Levin, 1996). 

   Vad händer när den sociala ordningen bryts? När vi inte följer reglerna? Då 

arbetsplatsen omdefinierats från en social ordning till en annan kan mobbning anses 

tillåtet av den grupp eller person som mobbar genom att de av olika anledningar anser 

sig ha rätt att behandla medarbetare kränkande. Att en grupp eller en person har 

uppfattningen att mobbning är tillåtet, betyder inte att resten av företaget tillhör samma 

sociala ordning och legitimerar mobbningen. Det är viktigt att chef och medarbetare i 

det förebyggande arbetet mot mobbning med en gång visar att mobbning på 

arbetsplatsen inte tolereras. De måste aktivt arbeta för att visa att mobbning inte 

accepteras i arbetsplatsens sociala ordning. 

3.2 Den generaliserade andra 

   Samhället, eller den sociala grupp som formar människans ”jag” kallas för den 

generaliserade andra. Genom att individen tar till sig den generaliserade andras 

förväntningar, åsikter och normer utvecklar individen ett eget jag utifrån det perspektiv 

som samhället har på hur man skall bete sig och känna. Alla samhällets undergrupper 

har en uppsättning generaliserade andra som referensgrupp. Beroende på hur vi 

definierar situationen möts vi utav olika generaliserade andra, det vill säga olika 

förväntningar, åsikter och normer för hur vi bör agera. Går man emot de normer som 

den generaliserade andra erbjuder får man dåligt samvete (Trost & Levin 1996).  
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   I och med att sociala förändringar idag får större utrymme blir arbetet ett mer 

personligt projekt och en tillfällig mötesplats (Allvin, Aronsson, Johansson & 

Lundberg, 2007).  

   Människor möts och interagerar på sin väg mot olika mål; den generaliserade andra 

är inte längre en fast punkt att skapa sitt jag ur då vi inte lägger ner samma tid och 

energi på människor omkring oss som vi hade gjort om vi haft samma arbetskamrater 

runt oss under en längre tid. Det kan skapa en osäkerhet hos individens jag och göra 

det svårare att etablera relationer till arbetskamraterna. De som kommer som 

exempelvis ambitiösa medarbetare definierar situationen på ett annat sätt än dem som 

inte är lika engagerade i företaget. Därför möts de utav olika generaliserade andra och 

konflikter och missförstånd får en bredare grogrund i och med att personalen bemöts 

med olika förväntningar och normer från organisationen och gruppen. I och med att 

personalens subjektiva upplevelser av arbetsplatsens (den generaliserade andras) 

normer och förväntningar på hur man bör agera skiljer sig åt kan mobbning existera.  

3.3 Primär- och sekundärgrupper  

   Medlemmarna i en människas primärgrupp står i känslomässig kontakt med 

individen och har ett utpräglat ansikte mot ansikte relation. Oftast associeras 

primärgruppen till familjen men kan även bestå av kamrat och vängrupper som under 

delar av livet har stor betydelse för den enskilda människan. Det är medlemmarna i 

primärgruppen som lägger grunden för individernas ideal och formar individens 

sociala miljö (Cooley, 1929).  I den så kallade sekundärgruppen, bestående av 

arbetskamrater, församlingsmedlemmar eller fackföreningsmedlemmar kan exempelvis 

en medarbetare få rollen av en primärgruppskaraktär i tillfälliga situationer (Trost & 

Levin 1996). Om en individ umgås mycket med en arbetskollega utanför arbetstid eller 

arbetar mycket tillsammans med samma person kan kollegan övergå till primärgrupp. 

Det är när de båda individerna inte uppfattar varandra på samma sätt i aspekter av 

förtroende och bemötande som det kan uppstå konflikter eller mobbning  

   Den person som ofta engagerar sig mycket i ett företag och mycket i arbetsplatsen, är 

ofta den som blir utsatt för mobbning ( SOU 1999:69). Vi drar parallellen att den 

individen ser arbetsplatsen med medföljande medarbetare som primärgrupp. Under 

tiden upplever andra medarbetare att arbetskompisarna är av sekundärgrupp. 
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Skillnaderna i förtroende och bemötande leder till att individerna förväntar sig olika 

gensvar om de anser sig tillhöra primär- eller sekundärgrupp. De subjektiva 

upplevelserna om huruvida förväntat beteende uppfylls skiljer sig åt och den avvikande 

individen ställs utanför gruppen. 

3.4 Stämplingsteorin  

   Enligt stämplingsteorin blir ett beteende avvikande när omgivningen reagerar och 

tolkar hans/hennes handlingar som avvikande, inte på grund av personliga egenskaper. 

Vad människor definierar som ett avvikande beteende blir också en avvikelse. 

Uppkomsten av ett avvikande beteende har utgångspunkt i att vår jag-bild och 

självkänsla formas av åsikter och attityder andra människor har om oss. Under en 

livstid avviker de flesta människor vid ett flertal tillfällen, men det är bara vissa som 

får avvikelsestämpeln (Nilsson, 1996).  

   Goffmans begrepp stigmatisering syftar till när en individ inte vinner socialt 

erkännande i en social situation. Oavsett om individen tar för givet att omgivningen vet 

om den eventuella avvikelsen eller om individen tar för givet att ingen vet om den får 

individen ett direkt uttryck för sin eventuella avvikelse. Känslan av att inte veta hur 

andra kommer att reagera lyser igenom och uttrycket kommer att påverka hur han eller 

hon blir bemött av omvärlden (Goffman, 1963).  

   Vad arbetskamraterna definierar som avvikande på arbetsplatsen, deras definition av 

situationen, avgör vilka beteenden som kommer att ses som avvikande. Ett beteende 

som kan uppfattas som avvikande, exempelvis att vara tyst, leder fram till att den 

person som ofta uppvisar detta (i det här fallet) avvikande beteendet får stämpeln 

”tyst”. Likväl som att få stämpeln ”tyst” då man inte pratar mycket kan en enveten och 

företagsam medarbetare stämplas som mallig eller överlägsen. Stämpeln leder till att 

man förväntas vara på det sätt som stämpeln avser och man rentav går in i en roll som 

den personen. Om en person blir illa behandlad, diskriminerad eller mobbad, stämplar 

inte bara omgivningen personen på detta sätt, utan även personen själv definierar sig 

som en mobbad. Att själv se sig som mobbad påverkar ditt beteende, även mot nya 

personer du möter.  

   Utifrån stämplingsteorin kan man se att det i det förebyggande arbetet mot mobbning 

på arbetsplatser är viktigt att lyfta fram olikheter inom arbetsgruppen som något 
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positivt för att undvika att en medarbetares beteende stämplas som avvikande och 

utgör grunden för mobbning. 

4 Tidigare forskning 
Många olika definitioner på det allvarliga problemet mobbning på arbetsplatser 

cirkulerar bland forskare och teoretiker inom ämnet. Definitionerna används för att 

utbilda medarbetare och utreda svåra situationer på arbetsplatser världen över. Tidigare 

forskares definitioner är ofta mycket detaljerade och innehåller ofta följande kriterier;  

 den egna upplevelsen av mobbning 

 att mobbningen fortskridit över tid 

 beteendets varaktighet mot en person  

 de skillnader mellan individers ställning som mobbningen skapar (Saunders, 

Huynh & Goodman-Delahunty, 2007).  

Mobbning kan utvecklas på olika sätt. En av orsakerna till att mobbning uppstår kan 

vara underliggande aggressioner men mobbning kan också uppstå som en konsekvens 

av att konflikter har eskalerat. Mobbning kan också utvecklas på organisationsnivå 

genom destruktiva grupp- och organisationskulturer eller negativa vanor. De tre sätten 

mobbning uppkommer på kan dels påverkas av individuella och arbetsrelaterade 

frustrationer samt konflikter och dels de anställdas förmåga att hantera stressfyllda och 

känslomässigt krävande situationer (Baillien, Neyens, De Witte & De Cuyper, 2008).   

   Det har alltid funnits olika människor på arbetsplatser indelade i över- och under 

positioner, de som utnyttjar och de som utnyttjas samt de som har makt och de som 

inte har makt. I den nya tidens arbeten är tid ständigt en bristvara och vi strävar efter 

ökad kontroll över arbetet. Samtidigt som kontrollen över arbetet minskar skapas en 

parallell upplevelse av frihet och otrygghet. Sociala förändringar på individnivå och 

samhällsnivå får större utrymme i och med att människor i arbetslivet har allt mindre 

gemensamt. Det resulterar i påvisbara beteendeförändringar, förändringar i eller av de 

regler och normer vi lever efter och begrepp som vi använder oss av för att förklara hur 

saker och ting hänger samman eftersom arbetet blir ett mer personligt projekt och en 

inte lika bestående mötesplats som den har varit. Likt en centralstation möts människor 

och interagerar på sin väg mot olika destinationer. I dagens samhälle räcker det inte 

med ett arbete utan flexibiliteten, att när som helst kunna skaffa sig ett nytt, kan tyckas 

viktigast (Allvin, Aronsson, Johansson & Lundberg, 2007).  
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   Offentliga organisationer har flera vaga mål som är svåra att mäta vilket bidrar till 

konflikter med jämna mellanrum. I den typ av organisationer är rättvisa lika viktigt 

som effektivitet. Offentliga organisationers verksamhet är många gånger karaktäriserad 

av försiktighet snarare än utveckling (Heffron, 1989).   

   En undersökning med anställda vid offentliga organisationer som har blivit mobbade 

visar att mobbningen föregicks av en lång maktkamp. Maktkampen uppkom ur 

konflikter om skilda värderingar om organisationsförhållanden, ledarskapsstilar och 

det involverades förväntningar på arbetet. Det var individer som uppfattade sig själva 

som starka och kvalificerade eller som sårbara och känsliga personer var de som övrig 

personal skapade maktkamper med. Om värderingskonflikterna löstes ebbade 

maktkamperna ut men när värderingskonflikterna förblev olösta ökade klyftan mellan 

medarbetarna. Det ledde till att konflikterna trappades upp och växte till 

återkommande mobbning (Strandmark & Hallberg, 2007).  

   Trots förebyggande arbete, lagstiftning och samordning minskar inte mobbningen på 

arbetsplatserna vilket resulterar i ett effektivitetsproblem då resurser läggs på interna 

konflikter istället för på arbetsuppgifterna. Eftersom det förebyggande arbetet i många 

fall inte fungerar anser vi det ännu viktigare att kunna bidra med förslag till 

utvecklandet av genomförbara handlingsplaner utifrån respondenternas egna idéer. I 

riskzonen för att utsättas för mobbning finns ibland ambitiösa personer som satsar 

mycket i organisationen. Istället för den vanliga missuppfattningen att mobbningen 

grundar sig hos den utsatte är det viktigt att visa att orsaken snarare skall sökas i 

organisationen. En oengagerad chef och arbetsorganisation samt olösta problem sätter 

snurr på mobbningsspiralen som i sin tur gör att revir och maktpositioner byggs upp av 

den osäkerhet mobbningsspiralen avger. I en bra arbetsmiljö existerar inga fall av 

mobbning. Då någon blivit mobbad eller utsedd till syndabock på en arbetsplats, 

resulterar det allt som oftast i att personen sjukskrivs eller flyttas från arbetsplatsen. 

Men om de grundläggande orsakerna inom organisationen inte åtgärdas kommer 

problemet fortfarande att kvarstå (SOU 1999:69).  

   Syndabockar söks då regressiva beteenden som ryktesspridning utlöser 

försvarsmekanismer som en följd av exempelvis stress i arbetet eller på arbetsplatsen. 

Det är viktigt att åtgärda och utreda existerande konflikter inom en organisation så 

snart som möjligt (Arbetsmiljöverket).  
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    Mobbning i form av kränkande handlingar, grov respektlöshet eller trotsning av 

allmänna moralbegrepp medför att enskilda personer och hela arbetsgrupper beröras 

negativt på både kort och lång sikt. De som utsätts för mobbning får en sämre psykisk 

och fysik hälsa men också stora ekonomiska kostnader hos organisationen tillkommer. 

Enligt boken ”Syndabockar – om mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet” 

rapporterar Arbetarskyddsstyrelsen (1997) att långa sjukskrivningar ofta är en följd av 

mobbning (Thylefors, 2003). Känslan av att vara utsatt för mobbning på arbetsplatsen 

påverkar individens välmående mycket negativt och alkohol och drogkonsumtion ökar 

i takt med missnöje med arbetsplatsen. Då egentligen resurser hade behövt läggas på 

att åtgärda och förebygga mobbning måste istället organisationen och individen också 

lägga energi på att få bukt med alkohol- och drogkonsumtion. Det gör att när individen 

inte mår bra påverkas också utförandet av arbetsuppgifterna till det sämre (Traweger, 

Kinzl, Traweger-Ravanelli & Fiala, 2004). 

   På en arbetsplats där det förekommer mobbning mot någon av medarbetarna är 

cheferna, enligt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter mot kränkande särbehandling, 

skyldiga att agera. Forskning visar att personal tycker att det går att förhindra 

mobbning om det av chefen visas, i ord och handling, att mobbning inte tolereras 

(SOU 1999:69). Undersökningar visar att organisationer i hög grad använder sig utav 

försoningsmetoder och i lägre grad av bestraffningar för att åtgärda mobbning på 

arbetsplatser. Faktorer som chefens kön, kommunens storlek, ledarskapsegenskaper 

samt medvetenhet om mobbning och konflikter är alla viktiga vid valet av åtgärder mot 

mobbning (Salin, 2007). 

   Arbetsmiljölagen syftar till ”... att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att 

även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (Kulin-Olsson & Karlsson, 2008 s.9 1Kap 1§ 

AML). Det är också i grund och botten chefens ansvar att förebygga mobbning men 

det kan för denne vara komplicerat att se relationen mellan dålig arbetsmiljö, stress och 

mobbning då chefen ofta är i mitten av infernot och/eller saknar kunskap om 

sambandet mellan mobbning och dessa faktorer. Facket och skyddsombudet har också 

ansvar men det kan för dem vara svårt att ingripa då det gäller inblandande 

medarbetare. Eftersom det är många som har ansvar blir det ofta motsatt effekt och 

ingen känner sig manad att ingripa i en mobbningssituation (SOU 1999:69).     
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5 Metod 

5.1 Design 

 
 

För att skapa en övergripande bild av vår metod har vi ritat bilden ovan. Benämningen 

Påbud står för handlingsplanen ”Handbok för arbetsmiljö” (se Bilaga 1) där vi gjort en 

dokumentanalys och kommit fram till två teman Förebyggande arbete och Åtgärder 

mot mobbning. Genom intervjuer har vi sedan frågat våra respondenter hur de har 

upplevt att- samt hur de önskar att det förebyggande arbetet och åtgärder mot 

mobbning ser ut. I dokumentanalysen har vi kritiskt granskat de påbud dokumentet 

förespråkar, samt vägen för att uppnå utsatta mål. I våra intervjuer har vi ställt frågor 

om hur respondenterna uppfattar arbetsplatsens insatser samt hur de skulle önska att 

cheferna respektive medarbetarna skulle arbeta för att förebygga och åtgärda 

mobbning.  

 

5.2 Urval 

Vårt första urval bestod av att välja och få kontakt med två organisationer. Vi siktade 

på en privat och en offentlig organisation eftersom vi senare ville ställa personalens 

uppfattning om förebyggande arbete och åtgärder mot mobbning på respektive 

arbetsplats mot varandra. Vi ville ta reda på eventuella skillnader mellan ett 

vinstdrivande företags och en statligt finansierad organisations arbete för att förebygga 

och åtgärda mobbning. Det skulle ha varit intressant att se om det finns någon skillnad 

mellan ett produktionsföretag och ett arbete som inriktar sig på omsorg eftersom 

arbetssätten skiljer sig åt.    
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   Svårigheter med att finna respondenter gjorde att vi inte kunde genomföra en sådan 

jämförelse organisationer emellan. Problemformuleringen fick istället lägga fokus på 

respondenternas egna förslag på förebyggande arbete och åtgärder mot mobbning på 

enbart en offentlig arbetsplats. I övrigt är problemformuleringen intakt. Vi har i vårt 

arbete valt att använda oss av termen mobbning eftersom vi anser att det är ett konkret 

ord som i stort sett alla individer i vårt samhälle känner till och därmed är lättare för 

respondenterna att relatera till än exempelvis synonymer som kränkande särbehandling 

och trakasserier. I avsnittet tidigare forskning (se kapitel 4) har vi nämnt att det finns 

fyra kriterier för att definiera mobbning. I våra intervjuer kommer vi inte att ha en 

sådan definition som utgångspunkt utan är istället intresserade av respondenternas egen 

definition av mobbning. Eftersom vi inte vill begränsa våra respondenters svar på 

intervjufrågorna efter den definitionen utan efterfrågar deras uppfattning av mobbning 

på arbetsplatsen.  

   I organisationen vill vi ha respondenter från ”golvet”. Vi är alltså inte intresserade av 

medarbetare på mellanchefsnivå eller högre chefer. Vårt urval liknas vid ett 

ändamålsenligt urval då frivilliga medarbetare från organisationen ställde upp som 

respondenter. Genom att välja en organisation kom vi i kontakt med en enhetschef och 

fick till en början fyra frivilliga respondenter. Då vi inte fick tag på någon privat 

organisation valde vi att kontakta ytterligare två respondenter från den offentliga 

organisationen. Vi efterfrågar svar som inte är influerade utav hur det bör gå till, utan 

medarbetarnas upplevelse av organisationens ingripande i eventuella 

mobbningssituationer samt arbete för att förebygga.   

   Med minst sex intervjuer fångar vi fler subjektiva upplevelser och får en bredare bild 

av personalens syn på mobbning i organisationen än med ett färre antal respondenter. 

Vårt urval består av både kvinnor och män från ~30-50 år. Respondenterna har arbetat 

i organisationen olika länge. Några så länge som nästan 20 år medan andra har ett 

halvårs erfarenhet av arbetet inom organisationen. Respondenterna har arbetat på 

organisationens avdelningar allt från ett halvt år upp till åtta år. Vår uppsats riktar sig 

till organisationen och de vi varit i kontakt med kommer att få ta del av arbetet. För att 

våra respondenter skulle kunna prata fritt om ämnet lovade vi dem anonymitet. Av den 

anledningen gör vi inte en mer genomgående presentation av respondenterna. 
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   Vi efterfrågar subjektiva upplevelser och det går inte att generalisera våra resultat till 

andra organisationer eller hela arbetsplatsen men, personalens uppfattningar om 

förebyggande arbete och åtgärder mot mobbning kan förhoppningsvis bidra till att 

förbättra och utveckla existerande handlingsplaner och organisationers arbete mot 

mobbning. 

5.3 Genomförande  

Via e-post skickade vi förfrågan om arbetsplatsstudie till vår offentliga organisation. 

På så sätt fick vi snabbt kontakt med en administrativt anställd på ett sjukhus i 

Västsverige. Hon kontaktade enhetschefen på en av sjukhusets avdelningar för ett möte 

med oss där vi gick igenom vårt ämne och tog del av vårt PM innan de bestämde de sig 

för att delta i vår arbetsplatsstudie. På mötet fick vi också ta del av flera olika 

dokument arbetsplatsen använder sig av för att skapa ett bra socialt arbetsklimat. Till 

vår dokumentanalys har vi valt ut det av dokumenten som mest liknade en 

handlingsplan mot mobbning.  Från enhetschefens avdelning fick vi fyra frivilliga 

medarbetare som ställde upp som respondenter till våra intervjuer efter att de läst ett 

kort informationsbrev (se bilaga 3) från oss. Informationsbrevet innehöll bland annat 

en introduktion till vårt ämne, beräknad tid för varje intervjusituation samt en 

förklaring av respondenternas och organisationens anonymitet för läsaren. 

   Vi valde att utföra intervjuerna på respondenternas arbetsplats under tider där de 

hade kortare luckor i arbetet. Där fick vi tillgång till enskilda rum fria från 

störningsmoment förutom vid ett av tillfällena då en person passerade genom rummet. 

Respondenterna befann sig på arbetsplatsen, på arbetstid och i sina arbetskläder för att 

vi skulle få en så korrekt bild av deras subjektiva upplevelser om ämnet som möjligt. 

Intervjuerna tog 30-40 minuter vid varje tillfälle. Innan intervjuerna förklarade vi att de 

förblir konfidentiella under hela arbetets gång, det känns viktigt för att respondenterna 

ska kunna känna en trygghet i situationen. Vi tog återigen kontakt med vår offentliga 

organisation vilken hjälpte oss att komma i kontakt med ännu en enhetschef som i vår 

brist på tid snabbt hjälpte oss med ytterligare två respondenter. Totalt har vi intervjuat 

sex respondenter utifrån samma intervjuguide på samma offentliga organisation. 

   Vår första tanke var att genomföra intervjuer på en offentlig och en privat 

arbetsplats. Genom e-post har vi försökt kontakta ett tiotal olika privata organisationer 

som uppfyller de krav på storlek och antal anställda. Redan i vår förfrågan om 
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arbetsplatsstudie garanterade vi organisationen total anonymitet, varken 

respondenternas namn eller företagets namn kommer att namnges i vår uppsats. Vi har 

också försökt att använda oss utav de få kontakter vi har, efter avböjningar från ett 

storföretag fick vi istället kontakt med företagsledningen på ett industriföretag i 

Västsverige. I och med alla avslag fick vi istället ändra vår problemformulering till att 

fokusera mer på respondenternas upplevelser av förebyggande arbete och åtgärder mot 

mobbning och respondenternas egna förslag på arbetet mot mobbning på den offentliga 

arbetsplatsen samt göra en dokumentanalys av den offentliga arbetsplatsens 

handlingsplan. Därmed fick den ursprungliga tanken om att göra en jämförelse mellan 

offentlig och privat organisations arbete mot mobbning läggas åt sidan.  

5.4 Offentlig organisation 

 Ansvar för ekonomin och verksamheten har regionfullmäktige och regionstyrelsen. 

Regionfullmäktige som är vald av regionens invånare ansvarar inte bara för hälso- och 

sjukvårdens organisation utan också för kommunikationer, infrastrukturer och 

kulturlivets utveckling. Denne har också ansvar för och anger mål för arbetet samt 

ansvarar för ekonomin och fördelar resurser till finansiering av vården. Resurserna 

består främst av invånarnas skattebetalning. Regionfullmäktige bestämmer de 

ledamöter som bildar regionstyrelsen vilka förebereder ärenden som ska tas upp med 

regionfullmäktige. Regionstyrelsen ansvarar för de utvecklingsfrågor som kan beröra 

regionen.  

   Den organisation vi fick möjlighet att utföra vår studie på är en så kallad offentlig 

organisation med totalt cirka 4700 anställda på ett mellanstort sjukhus i Västsverige. 

Vars mål är ”God vård i utveckling”; att alla, så väl personal som vårdtagare, visas 

omtanke, upplever trygghet, respekt och ärlighet. 

5.4.1 Handlingsplan  

Vid ett besök på sjukhuset fick vi ta del av ett antal olika dokument som 

organisationen använder sig av vid frågor om personalens trevnad på arbetsplatsen. Till 

exempel dokument som förespråkar mångfald, jämställdhet och personalvision. I 

”handbok för arbetsmiljö” som vi fick från vår offentliga organisation fann vi ett 

kapitel om ”kränkande särbehandling och trakasserier” vilket liknade vad vi 
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efterfrågade; en handlingsplan mot mobbning på arbetsplatser (se bilaga 1). 

Definitionen lyder:  

 

”Med kränkande särbehandling och trakasserier avses uppträdande som kränker en arbetstagares 

värdighet. Som exempel kan nämnas förolämpningar, undanhållande av information, utfrysning, 

sexuella trakasserier, beteende som är skrämmande, svärtar ner, förlöjligar eller förnedrande för en 

arbetstagare. Det är den drabbades upplevelse som avgör om handlingen eller beteendet är kränkande 

(Personalstrategiska funktionen, 2006. s.1 Kap5).” 

 

Dokumentet som sådant använder vi som den handlingsplan vi tänkt jämföra 

personalens upplevelser med. Detta dokument har ett uttalat syftet att vid trakasserier 

eller kränkande särbehandling fungera som hjälp och stöd (Personalstrategiska 

funktionen, 2006).  

5.4.2 Förebyggande arbete mot mobbning 

Ett av två genomgående teman i ”Handbok för arbetsmiljö” är det förebyggande 

arbetet mot mobbning. Enligt handlingsplanen ska chefen arbeta förebyggande mot 

mobbning genom att anställda har tydliga arbetsuppgifter samt utvecklingsmöjligheter, 

på ett konstruktivt sätt ge positiv och negativ kritik, uppmärksamma och bearbeta 

konflikter på ett tidigt stadium och skapa normer som uppmuntrar till ett värdigt och 

vänligt arbetsklimat. Arbetsledaren ska också tillvarata medarbetarnas kunskap och 

prestationsförmåga samt under det årliga utvecklingssamtalet ta upp frågor om bland 

annat den psykosociala arbetsmiljön. I det förebyggande arbetet är det viktigt att alla 

medarbetare verkar för ett öppet och ärligt arbetsklimat, där det inte är acceptabelt att 

delta i mobbning såsom egoistiska, hänsynslösa, omogna och aggressiva handlingar 

gentemot varandra. Det är viktigt att inte prata OM, utan MED arbetskamrater och 

chef, vara medveten om sitt eget uppträdande och försöka lära känna sig själv 

(Personalstrategiska funktionen, 2006). 

5.4.3 Åtgärder mot mobbning 

Det andra genomgåendet temat i ”Handbok för arbetsmiljö” är vilka åtgärder som kan 

vidtas mot mobbning. Chefen och arbetsledaren är, när en medarbetare känner sig 

utsatt för kränkande särbehandling och trakasserier, utefter handlingsplanen skyldiga 

att utreda samt vidta åtgärder snarast.  I de fall kränkande särbehandling uppstått är 
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chefen och arbetsledaren enligt handlingsplanen skyldig att åtgärda problemen genom 

att ta reda på orsaken/ orsakerna bakom problemen och söka professionell hjälp hos 

exempelvis ”hälsan & arbetslivet”. Istället för att utse syndabockar till den uppkomna 

situationen bör cheferna se över arbetsmetoder, problemlösningssystem, 

arbetsfördelning, kommunikation och att dialog utvecklas. En viktig uppgift för chefen 

och arbetsledaren är också att se till att individen och gruppen bryter de mönster som 

lett fram till den oönskade situationen men det är viktigt att under tiden dokumenterar 

vad och när något hänt ”Handbok för arbetsmiljö” tar också upp det ansvar man har 

som medarbetare i en situation som kan upplevas som trakasseri eller kränkande 

särbehandling. I de fall kränkande särbehandling ändå uppstår bör enligt 

handlingsplanen den medarbetare som känner sig trakasserad eller kränkt 

medvetandegöra den som orsakat situationen samt tala om för denne hur situationen 

upplevts. Denne bör enligt handlingsplanen också dokumentera vad som hänt och när, 

samt söka hjälp och stöd hos arbetsledare eller högre chefer.  I situationer där det är 

chef eller arbetsledare som mobbar en medarbetare bör alla berörda få göra sig hörda 

och stöd ska finnas för den svagaste (Personalstrategiska funktionen, 2006).  

5.4.4 Allmänna riktlinjer vid mobbning på arbetsplatsen 

På en arbetsplats där det förekommer mobbning är det enligt handlingsplanen viktigt 

att den som trakasserar blir medveten om sitt beteende och hur den drabbade upplevt 

situationen. Stannar inte trakasserierna/ mobbningen vid åtgärderna som ”handbok för 

arbetsmiljö” tar upp krävs arbetsrättsliga åtgärder såsom omplacering, avstängning, 

uppsägning eller skriftlig varning (Personalstrategiska funktionen, 2006).  

5.5 Intervjuer  

Vi har använt oss av metodtriangulering bestående av kvalitativa intervjuer och 

dokumentanalys. Intervjuer har fångat personalens subjektiva uppfattningar om 

förebyggande arbetet och åtgärder mot mobbning på arbetsplatsen och få reda på hur 

handlingsplanen fungerar. Vi har frågat personalen om det existerat 

mobbningssituationer på arbetsplatsen, och hur företagets chefer och medarbetare då 

bemötte situationen. Vi är också intresserade av att ta reda på hur personalen skulle 

önska att organisationen handlade i en mobbningssituation för att kunna se om 

handlingsplanen lever upp till respondenternas önskningar. 
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   En förutbestämd, semistrukturerad intervjuguide (Se bilaga 2) är en trygghet då ett 

ämne som mobbning kan vara svårt att prata om rent spontant (Bryman, 2002). Vi 

utförde våra intervjuer på arbetsplatsen eftersom vi vill att arbetsplatsens klimat ska 

vara i fokus för respondentens svar. Vi fokuserar på mobbning på arbetsplatsen och vill 

i möjlig mån utesluta annan form av mobbning.   

   Vi anser det viktigt att respondenterna är bekväma och känner trygghet i 

intervjusituationen, därför vill vi poängtera att de i vårt arbete förblir anonyma för 

läsaren. Under intervjun spelade vi in det som sades men det raderas efter att vi skrivit 

färdigt vår uppsats. För att garantera respondenternas anonymitet använder vi oss inte 

av respondenternas eller organisationens riktiga namn. Vi ville skapa en trygghet för 

att respondenterna skulle ha möjlighet att prata fritt om ämnet. För att säkerställa att 

frågorna i vår intervjuguide fungerar genomförde vi pilotintervjuer så att 

intervjutillfällena skulle fungera smidigt. Efter pilotintervjun justerades intervjuguiden 

(Bryman, 2002).  

5.6 Dokumentanalys  

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys och sökt efter genomgående 

teman i texten ”Handbok för arbetsmiljö”. Här kunde vi ganska snabbt, bland annat 

genom handlingsplanens rubriker finna två tydliga teman; förebyggande arbete och 

åtgärder mot mobbning. Dessa två teman delades sedan in i chefens respektive 

medarbetarens ansvar (Bryman, 2002).  

   Utifrån de teman vi funnit i dokumentet har vi sedan i första hand granskat 

genomförbarheten genom att se till de konkreta tillvägagångssätt som tas upp för att nå 

de uppsatta målen. En sådan koppling anser vi relevant då vi genom intervjuer 

efterfrågat respondenternas subjektiva uppfattningar om förebyggande arbete och 

åtgärder mot mobbning, de punkter vi också funnit i ”Handbok för arbetsmiljö” som 

genomgående teman. Eftersom dokumentet ska efterföljas då det uppstår svåra 

situationer såsom mobbning på respondenternas arbetsplats, anser vi det viktigt att det 

lever upp till de krav och förväntningar medarbetarna har.  

   De två tydligaste teman vi fann i handlingsplanen ”Handbok för arbetsmiljö” har vi 

sedan utgått ifrån i vår analysdel då vi diskuterat det förebyggande arbetet och åtgärder 

mot mobbning utifrån det empiriska materiel vi fick ut av intervjuerna. Under de 
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rubrikerna har vi också täckt in de två underrubrikerna på varje tema; chefens ansvar 

samt medarbetarens. Vi har använt oss av både en teoretisk och en egen 

socialpsykologisk tolkning av dessa material.  

6 Resultat 

6.1  Intervjuresultat 

Följande resultat är en sammanfattning av de svar våra respondenter gett på 

intervjufrågorna och innehåller inga citat. 

 

Anordnar företaget någon gång gemensam aktivitet utanför arbetstid?  

Här upplever respondenterna arbetsplatsen mycket olika. Några anger att de har mer 

aktiviteter som chefen ordnar, medan andra säger mindre och att personalen själva står 

för de aktiviteterna.  

 

Hur skulle en situation se ut för att du skulle anse det vara mobbning?  

Respondenterna upplever att utfrysning, undvikande, skitsnack och elaka kommentarer 

kan vara mobbning. Överlag ansåg de flesta att kränkningar mot någon var typiskt för 

en mobbningssituation. Även exempel som att hjälpa vissa mer än andra, tystna när 

någon närmar sig eller att prata skit, kom upp.  

 

Hur skulle de definiera mobbning?  

Två respondenter definierade mobbning som upprepade elaka handlingar mot någon 

annan. Resterande del av respondenterna använde spänningar, kränkningar genom 

både ord och gester i syfte att få någon att må dåligt och utfrysning för att definiera 

mobbning. En av respondenterna angav att det ju bara är den som mobbas som kan 

avgöra om det är mobbning.  

 

Har det någon gång förekommit en situation på din arbetsplats där en 

medarbetare varit utsatt för mobbning?  

Respondenternas svar skiljer sig åt. Det finns både de som har upplevt att det 

förekommit mobbning genom spända förhållanden och att mindre konflikter trappats 

upp och de som inte har upplevt att det förekommit mobbning på arbetsplatsen. En 

anmärkningsvärd detalj är att det inte är mellan avdelningarna svaren skiljer sig åt utan 
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respondenter ifrån samma avdelning upplever situationerna olika. De som har upplevt 

mobbning anger att det är över en längre tid, från några månader upp till flera år.  

 

Hur agerade avdelningens anställda i mobbningssituationer?  

Respondenterna uppger att medarbetarna reagerar olika. En del låtsas som inget eller 

hakar på men de flesta mår dåligt och att de rapporterar till cheferna. 

 

Hur agerade chefer på mellannivå och i högre positioner?  

Överlag rapporterar respondenterna att de inte märkt av att cheferna agerat i de 

mobbningssituationer de tidigare berättat om. Men ett par tror att cheferna fört samtal 

med berörda parter.  

 

Hur skulle du önska att företagets medarbetare skulle agera i en 

mobbningssituation? 

Respondenterna önskar att medarbetarna ska vara uppmärksamma på om det 

förekommer mobbning och i så fall informera cheferna. Några ville också själva prata 

med dem som utför mobbningen och försöka lösa det tillsammans med chefen. 

 

Hur skulle du önska att organisationens chefer skulle agera i en 

mobbningssituation?  

De flesta respondenterna önskar att cheferna skulle ta tag i problemet med en gång. 

Någon respondent anger också en önskan om att den personen som mobbar förflyttades 

ifrån arbetsplatsen. 

 

Är chefer på mellannivå och i högre tjänster medvetna om klimatet på 

arbetsplatsen? 

Några av respondenterna ansåg att cheferna var närvarande på arbetsplatsen men 

tyckte ändå att de kunde vara det mer. De flesta respondenterna ansåg ändå att 

cheferna var medvetna om klimatet på arbetsplatsen genom exempelvis 

medarbetarsamtal och morgonrapporter. Ett fåtal ansåg att chefen inte var särskilt 

medveten om klimatet på arbetsplatsen.  
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Har ni bra möten på arbetsplatsen?  

Respondenterna över lag upplever att mötena på arbetsplatsen är bra, och består 

mestadels av information från cheferna.  

 

Kommer alla till tals? 

Respondenterna anser att mötena mest består av information från cheferna, men att de 

som vill och vågar prata inför en stor grupp ändå har möjlighet att säga sin åsikt. De 

som inte vill eller vågar kan ta upp saker på sitt medarbetarsamtal enligt 

respondenterna. 

 

Finns det eller har det funnits situationer på arbetet som du skulle definiera som 

mobbning men som inte uppmärksammats? 

Över lag har respondenterna upplevt mindre konflikter på arbetsplatsen och några har 

svårt att bestämma sig för om det är mobbning eller inte. De respondenter som upplevt 

mobbning ansåg att situationerna inte uppmärksammats på arbetsplatsen. De anger att 

det skulle kännas fånigt att springa och skvallra för chefen om varenda liten 

meningsskiljaktighet. 

 

Hur skulle du vilja att problemet åtgärdades? 

Även här önskar respondenterna att cheferna tog tag i problemet med en gång genom 

exempelvis samtal med båda parterna. För att undvika rykten skulle de vara öppna med 

problemet på arbetsplatsen och kanske ändra schemat för att skapa lite distans.  

 

Hur tror du att ny personal/vikarier känner sig när de kommer in i 

arbetsgruppen? 

Respondenterna hoppas att nya anställda känner sig välkomnade och de som 

meddelade att de var nya tyckte själva att de blev väl omhändertagna. Dock anser 

andra respondenter att det kan bero på vilka personer de möter på arbetsplatsen. På 

grund av de stora arbetsgrupperna på avdelningarna eller ett stressigt klimat trodde 

några respondenter att ny personal kanske kunde känna sig lite osäkra i början.    

 

Är vikarier/ny personal lika delaktiga i arbetet som utförs? 
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Respondenternas svar skiljer sig lite åt. Några menar att ny personal är delaktiga i 

arbetet till den mån som begränsas av vad man får göra och hur snabbt man kommer in 

i arbetet. Andra tycker att de är delaktiga på sitt vis men att det är svårt och tar tid att 

komma in i arbetet. En öppen dialog är viktigt för att alla ska bli delaktiga i arbetet 

menar en respondent.  

 

Är all personal lika delaktiga i arbetet som utförs? 

Några respondenter upplever att åsikterna om hur arbetet ska utföras skiljer sig åt men 

andra upplever att delaktigheten i arbetet är relativt lika, beroende på specialiteter och 

hur arbetsuppgifterna är uppdelade för dagen.  

 

Är vikarier lika delaktiga i samtal med mera under raster och luncher? 

Alla respondenterna tycker att ny personal är ganska delaktiga i samtal, det kan variera 

beroende på om man är lite blyg, hur länge man varit på arbetsplatsen eller om 

vikarierna stannar kvar på avdelningen för att äta lunch. 

 

Är all ordinarie personal lika delaktiga i samtal med mera under raster och 

luncher? 

Även här upplever respondenterna att personalen är delaktiga främst i samtal om 

allmänna ting men när det kommer till att tycka saker i arbetet kanske inte alla pratar 

lika mycket. Delaktigheten kan även här bero på personligheten, humöret och om man 

väljer att luncha ihop, gå någon annan stans eller bara ta det lugnt på rasten.  

 

Uppstår det lätt konflikter när det kommer in ny personal i arbetsgruppen?  

De flesta av våra respondenter svarade nej på den här frågan. Men en del anger att det 

kan finns ordinarie personal som tycker att det är krångligt och undviker helst att jobba 

med nya. Men så länge arbetsviljan finns hos vikarierna uppger respondenterna att det 

fungerar bra.  

 

Hur skulle du önska att det förebyggande arbetet såg ut för att undvika 

konflikter när det kommer in ny personal i arbetsgruppen? 
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Respondenterna hade olika förslag på hur man kunde förebygga konflikter då det kom 

in ny personal i arbetsgruppen. Bland annat tyckte någon att oregelbundna scheman 

fungerar bättre än fasta då man känner alla istället för att tänka att man bara ska jobba 

med vissa. Det nämns också att bra och lång handledning samt introduktion underlättar 

för ny personal att komma in i arbetsgruppen. En respondent talar också om vikten att 

ordinarie och ny personal kan bjuda på sig själva och att det är viktigt att 

medvetandegöra ny personal om att det är allra bäst att fråga mycket och säga ifrån om 

det uppstår en konflikt.  

 

Vilka åtgärder skulle du vilja att organisationens ansvariga vidtog när det 

uppstår konflikter med nyanställda? 

De flesta respondenterna är överens om att det är viktigt att ta tag i saken med en gång 

och att chefen kopplas in när det behövs. Det anses även viktigt att själva kunna prata 

med varandra även om det känns fånigt att ta upp småsaker så kan man göra det på ett 

bra sätt. Det vore bra om medarbetarna själva kunde säga till varandra att lägga av ifall 

det uppstår konflikter. Det är bra när chefen är delaktig vid introduktion av ny 

personal, man får ett ansikte på dem.  

 

Är det stora skillnader på hur du bemöter olika medarbetare?  

Många respondenter menar att de försöker bemöta alla lika men att det kan vara 

lugnast att göra på ett visst sätt när en del personer är med. Små skillnader kan nog 

uppträda men det är inget våra respondenter tycker är utstakat. Dock anger en 

respondent att man kanske umgås lite mer med dem man arbetar mest med.  

 

Är det skillnader på förtroendet för olika medarbetare?  

De flesta respondenterna tyckte att det är vissa skillnader i förtroendet för olika 

medarbetare. Att man jobbar bättre med vissa, läser av vilka man kan ventilera med 

och lita på och att det finns grupperingar man inte gärna vill störa genom att säga något 

man vet att de inte gillar. Skillnaderna behöver inte bero på att man tycker att någon är 

elak eller dum utan på de olika erfarenheter man besitter. En respondent svarade att 

förtroendet för alla medarbetarna var lika stort.  
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Blir det lätt konflikter av enklare missuppfattningar bland personalen? 

Alla respondenter har upplevt att det förekommer enklare missuppfattningar bland 

personalen till exempel när man gör något fel, missar att dokumentera eller att man 

inte talar om ifall man inte hunnit göra en grej. Respondenterna menar att i regel är det 

inte något medarbetarna tagit illa vid sig av. Däremot kan det utvecklas till konflikter 

när man blandar skiften eller om det gäller personer som ofta gör en stor grej av en 

liten sak.  

 

Anser du att den eventuella konflikten har blivit tillräckligt genomarbetad och 

utredd? 

Över lag anser respondenterna att det rör sig om enklare missuppfattning som inte 

behöver redas ut. Det är när det är återkommande småsaker som respondenterna 

känner att det vore bra att ta upp på möten utan att nämna några namn eller skapa en 

bra rutin i arbetet som häver missuppfattningarna. Annars anser de att det ofta rinner ut 

i sanden och att konflikterna ofta återkommer.  

 

Jobbar ni ensamma eller i grupp? 

Alla våra respondenter arbetar i grupp och är aldrig själva på avdelningen. De har 

ibland självständigt arbete men det finns alltid annan personal att rådfråga.  

 

Är det alltid samma personer som jobbar ensamma eller i grupp? 

Några respondenter menar att det är själva arbetssättet som avgör vilka sysslor man gör 

enskilt eller i grupp medan andra menar att det finns de som föredrar att arbeta själva 

eller tillsammans med dem de trivs bättre med.  

 

Vilka roller anser du förekommer på arbetsplatsen?  

Respondenterna ger svar som att det finns de som tar mer ansvar, de som vill synas och 

höras mer, de lite mer tystlåtna, de som agerar minichefer och bestämmer lite mer än 

andra och de som arbetar väldigt flitigt. En del har också olika ansvarsområden.  

 

Hur påverkar dessa roller arbetsklimatet bland personalen? 
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Respondenterna säger att det är bra att en del har mer hand om saker, men kan ibland 

också få lite skit för att de är duktiga. Trots allt tror någon respondent att det är positivt 

att ha ett ansvarsområde som man kan känna att man kan. Att inta rollen som positiv 

eller negativ kan smitta av sig på resten av arbetsgruppen säger en respondent. Att låta 

sig påverkas av rollerna beror också lite på vilken roll man själv är i tror en annan 

respondent. Under en dag kan det uppstå grupperingar och skillnader i vad som blir 

gjort. Det kan resultera i kylig stämning grupperna emellan, menar en annan.  

 

Tycker du att arbetsplatsen erbjuder en bra social arbetsmiljö? 

Alla respondenter anser att deras arbetsplats erbjuder en bra social arbetsmiljö genom 

att man kan lägga upp arbetet till viss del själv och bra kommunikation mellan alla 

medarbetare. En respondent säger också att man kan förbise vissa saker istället för att 

skapa konflikter överallt.  

 

Hur ser arbetet för att skapa den bra sociala arbetsmiljön ut? 

Två respondenter anser att aktiviteter tillsammans utanför arbetstid bidrar till en bättre 

social arbetsmiljö. Att skratta, ha kul och hjälpas åt samt arbeta mot samma mål är 

andra exempel ifrån våra respondenter. Även att stötta varandra i jobbiga situationer 

och vara på en arbetsplats med personal i olika åldrar och med olika erfarenheter 

skapar en trivsam social arbetsmiljö. En respondent tar upp att de har mycket 

aktiviteter med en del av sitt arbetslag där man bland annat har övningar som går ut på 

att lära känna varandra bättre.  

 

Hur kan man göra det ännu bättre? 

Respondenterna tycker att cheferna ska vara tydliga, att gränserna mellan de olika 

behörigheterna undersköterska, sjuksköterska och läkare etcetera kunde suddas ut lite 

för att kunna arbeta mer ihop och att mer övriga aktiviteter utanför och under arbetstid 

skulle förbättra det sociala arbetsklimatet ytterligare. En respondent ger förslag på att 

skapa mindre grupper till olika projekt för att lära känna varandra bättre medan en 

annan menar att en bra arbetsmiljö skapar också en bra social miljö.   
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Känner du att dina arbetsinsatser uppskattas på arbetsplatsen? Vem är det som 

uppskattar dig?  

De flesta respondenterna känner att de uppskattas på arbetsplatsen av medarbetare, 

chefer och/eller patienter. Andra respondenter har svårt att svara på frågan.  

7 Analys 

7.1 Dokumentanalys av handlingsplan  

Vi har analyserat handlingsplanen ”Handbok för arbetsmiljö - Kränkande 

särbehandling och trakasserier” som har framtagits och godkänts av 

personalstrategiska funktionen 2006-06-01 då den ersatte en tidigare version från 1998. 

Dokumentet behandlar det ansvar och de skyldigheter som medarbetare och chefer har 

att åtgärda och förebygga situationer som handlingsplanen definierar som kränkande 

av en arbetstagares värdighet. Dokumentet fördelar ansvar till både chefer och 

medarbetare i det förebyggande arbetet och åtgärder mot mobbning men delger oss inte 

vem i organisationen som ska upplysa om dokumentets innehåll. I vårt arbete har vi 

använt kapitel 5.4 ”Kränkande särbehandling och trakasserier” i ”Handbok för 

arbetsmiljö” som organisationens handlingsplan mot mobbning. I en 

mobbningssituation är det självklart för oss att chefer och medarbetare bör agera på ett 

visst sätt för att säkerställa en social ordning där mobbning inte är tillåtet och det bör 

finnas ett dokument som beskriver hur, en handlingsplan. Termen handlingsplan ger 

enligt oss en tydlig och övergripande förklaring på att man ska agera.  

   I dokumentet fann vi att två teman, förebyggande arbete och åtgärder mot 

mobbning, är genomgående. Varje tema kompletteras av två aspekter, chefens och 

medarbetarens ansvar.  

   Avgränsningen för handlingsområdena (se bilaga 1) ger konkreta exempel och 

förklarar begreppen ”kränkande” och ”trakasserier” med en bred definition som täcker 

in många aspekter av den allmänna uppfattningen av mobbning. Dock saknar 

handlingsplanens definition en tidsaspekt. Både våra respondenter och tidigare 

forskning tar upp den aspekten. När vi frågade respondenterna hur de definierar 

mobbning fick vi svaren; upprepade elaka handlingar, kränkningar i ord eller gester, 

konflikter och spänningar i klimatet på arbetsplatsen samt elaka kommentarer. Vår 

tidigare forskning (se kapitel 4) menar att det finns allmänna kriterier för att definiera 
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en situation som mobbning. Individens egen upplevelse av att känna sig mobbad är en 

aspekt som följs av att mobbning skall ha fortskridit över tid. Beteendets beständighet 

samt de skillnader mellan individers status som mobbningen skapar är också två 

allmänna kriterier för mobbning (Saunders, Huynh, Goodman-Delahunty, 2007). 

Utifrån stämplingsteorin får den individ som inte vinner status eller bekräftelse i en 

social situation en direkt respons på sin eventuella avvikelse. Det är bristen av 

förståelse på hur andra kommer att bemöta individens beteende som inverkar på 

dennes beteende och påverkar hur individen blir bemött av omvärlden (Goffman, 

1963).   

   De allmänna kriterierna avgränsar därför mobbning som ett uttalat, riktat och 

nedsättande beteende över tid. Vi anser att det faktum att handlingsplanen inte tagit 

upp denna aspekt inte begränsar definitionen av mobbning utan att handlingsplanen 

istället fokuserar på ” … den drabbades upplevelse som avgör om handlingen eller 

beteendet är kränkande (Personalstrategiska funktionen, 2006. s.1 Kap5) ” och täcker 

därmed också in en eventuell tidsaspekt som utan en bestämd begränsning kan vara 

svår att avgöra. Respondenternas ordval ”upprepade” är enligt oss en mer relevant 

formulering istället för den eventuellt något luddiga tidsaspekten. 

En bred definition anser vi är nödvändigt för att den ska kunna appliceras på verkliga 

situationer i arbetslivet där organisationen arbetar för att förebygga och åtgärda 

mobbning. Handlingsplanen är en del av den sociala ordningen inom organisationen 

som reglerar medarbetares och chefers beteende. Därför är nödvändigt att alla inom 

organisationen har likartade uppfattningar om hur man är skyldig att agera för att 

kunna samarbeta.  

   I syftet med handlingsplanen omnämns att riktlinjen ska fungera som hjälp och stöd 

vid åtgärder när trakasserier och kränkande särbehandling förekommer på 

arbetsplatsen. Flera termer används i texten för att beteckna handlingsplanen, 

nämligen: riktlinjer, handlingsplan och handbok för arbetsmiljö. För att göra 

handlingsplanen så lättförståelig och därmed så lättföljd som möjligt skulle man kunna 

använda sig av en formulering. Använder personalen i organisationen olika 

benämningar och i övrigt möter en mångtydig miljö kan missuppfattningar samt skilda 

uppfattningar om vad som är tillåtet beteende uppstå. Därmed skulle medlemmarna i 
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organisationen kunna uppleva skilda föreställningsvärldar som i värsta fall resulterar i 

att personalen tillhör olika sociala ordningar som försvårar samarbetet.   

Tidigare har handlingsplanen varit konsekvent i sitt användande av problemområde, 

alltså kränkande särbehandling och trakasserier. Men meningen ”… som chef är det 

fullkomligt oacceptabelt att mobba medarbetare” (Personalstrategiska funktionen, 

2006. s.2 Kap 5) tar plötsligt upp en ny form av benämning. En tillfällighet som 

upprepas under medarbetarnas ansvar i det förebyggande arbetet mot kränkande 

särbehandling och trakasserier i handlingsplanen. I övrigt används formuleringen 

kränkande särbehandling och trakasserier konsekvent dokumentet igenom.  

   Handlingsplanen klargör chefens roll för att förebygga att kränkande särbehandling 

uppstår. Bland annat ska chefen se till att all personal har tillgång till konkreta 

arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. Vi tycker att det är en viktig punkt då det 

absolut kan skapa konflikter om en medarbetare inte fullföljer sina arbetsuppgifter eller 

om det finns varierande åsikter om hur arbetet bör utföras. Även här blir det tydligt att 

det uppstår problem när den sociala ordningen medarbetarna emellan inte 

överensstämmer. Det kan vara svårt att uppnå kriterierna då det inte framgår vilken 

sorts utveckling chefen skall ge medarbetarna chansen till. Att kunna ge positiv och 

negativ kritik på ett konstruktivt sätt ligger också inom chefens arbetsuppgifter, något 

som kan vara mycket svårt att göra på ett bra sätt men likväl viktigt i sammanhanget. 

Då det uppstår konflikter skall chefen ta tag i dem tidigt och be om hjälp när det krävs. 

En svårighet för chefen att få ta del av tidiga konflikter kan orsakas av att de 

inblandade inte ser det som positivt att blanda in chefen i problemsituationer som till 

att börja med ser ut att vara oviktiga. Vågar och kan chefen lägga sig i konflikter på ett 

tidigt stadium? Det kan för en chef vara svårt att se hur pass allvarlig en konflikt är 

samt svårt att lägga sig i med rädsla för att lägga sig i för mycket. Tillit mellan 

medarbetare och chef skulle kunna bidra till att reducera dessa problem och gör det 

okej för chefen att tidigt ta tag i konflikter. För att personal ska känna tillit till sina 

arbetskamrater och/eller chefer och reducera konflikter eller mobbning så bör 

organisationens chefer och medarbetare tillhöra samma primär- eller sekundärgrupp 

för att inte missuppfattningar ska uppkomma. Om någon upplever relationen som 

primär men bemöts som om de var av sekundärgrupp blir det svårt att känna tillit till 

varandra. Chefen ska också enligt handlingsplanen skapa normer för att frambringa ett 
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trevligt arbetsklimat och förebygga trakasserier och kränkande särbehandling. Det är 

kanske inte särskilt lätt att själv skapa normer, men tillsammans med övrig personal är 

det något att sträva efter för att själv kunna ta till sig de förväntningar, åsikter och 

normer som organisationen har men också att de blir tydliga för resten av 

organisationens medlemmar. Om organisationens medlemmars förväntningar, åsikter 

och normer inte överensstämmer kan en osäkerhet hos individen skapas och 

engagemanget i organisationen kan påverkas negativt.  

   Chefen ska också ”Ta upp frågor om den psykosociala arbetsmiljön vid det årliga 

utvecklingssamtalet och vid behov föreslå insatser i internkontrollarbetet” 

(Personalstrategiska funktionen, 2006. s.2 Kap 5). Det årliga utvecklingssamtalet är 

bland annat ett bra exempel på hur chefen blir medveten om klimatet på arbetsplatsen 

men vi tycker att det är viktigt att inte helt förlita sig enbart på dessa. Kanske är det så 

att konflikter/mobbning etcetera som ägt rum från januari till april inte tas upp på ett 

samtal som äger rum i september. Om problemet kommit till chefens kännedom 

tidigare kunde det kanske ha retts ut redan i januari. För att den sociala ordningen ska 

överensstämma med organisationens förväntningar och normer är det viktigt att den 

psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen tas upp vid exempelvis utvecklingssamtal 

(även om vi önskar det oftare än en gång om året) eftersom chefen då får en idé om 

vilket sorts arbete; förebyggande eller rent av åtgärder som behöver sättas in på 

arbetsplatsen. När vi läser handlingsplanen frågar vi oss om ”insatser i 

internkontrollarbetet” syftar till just dessa åtgärder. Möjligen kan vår brist på 

arbetslivserfarenhet göra att vi har svårigheter med den här benämningen.  

   I de fall kränkande särbehandling ändå uppstår får chefen också direktiv i 

handlingsplanen som syftar till att åtgärda problemet. Bland annat ska cheferna 

klargöra grunden till den uppkomna situationen och bryta destruktiva mönster. För att 

arbeta mot destruktiva mönster måste beteendet/ avvikelsestämpeln omdefinieras av 

omgivningen och individen för att kunna förändras.  

   Eftersom vi efterfrågade en handlingsplan och fick det här dokumentet av 

organisationen vill vi gärna se det som ett sådant. Dock försvinner lite av själva vitsen 

med en handlingsplan då den inte konkret tar upp hur man ska handla i de situationer 

definitionen av kränkande särbehandling och trakasserier pekar på. Tydlig information 

om tillvägagångssätt och åtgärder finner vi nödvändigt för att kunna reda ut eventuella 
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konflikter och problem då de uppstår. De riktlinjer som finns är att utveckla eller 

förändra arbetsmetoder och arbetsfördelning samt inte lägga skulden på enskilda. Då 

organisationen stämplar en enskild person som skyldig till ett problem kommer inte 

bara organisationens övriga medarbetare utan även personen i fråga att stämpla sig 

själv som skyldig till problemet. Problem på organisationsnivå kvarstår trots att man 

tror att källan har hittats. Att utveckla problemlösningssystem tycker vi dock är något 

att arbeta med under längre tid, inte bara då det uppstår en konflikt. Det är även viktigt 

i det förebyggande arbetet mot mobbning. En annan bra punkt är att alla i 

organisationen, såväl medarbetare som chefer, uppmanas att dokumentera vad och när 

något händer. Det är viktigt att kunna visa på hur den sociala ordningen som tillåtit 

mobbning eller konflikter sett ut för att kunna arbeta för en social ordning där ett bra 

arbetsklimat främjas.  

   Handlingsplanen tar också upp medarbetarnas ansvar i det förebyggande arbetet och 

åtgärder mot kränkande särbehandling och trakasserier vilket är bra i den mån 

medarbetarna känner till dokumentet. Känner de inte till dokumentet kan de inte heller 

följa de föreskrifter som finns. Enkla direktiv som att trevligt bemöta varandra eller 

hälsa god morgon vid arbetsdagens början blir mer konkreta och utförbara. Det är 

viktigt att alla i en organisation behandlas lika, att inte särskilja medarbetare. En 

blandning av primär- och sekundärgruppsrelationer får inte uppstå och störa den 

sociala ordningen.  

   I de fall kränkande särbehandling och trakasserier förekommer, ska medarbetaren 

som åtgärd enligt handlingsplanen medvetandegöra den som trakasserar om hur 

situationen upplevs. Ett ganska stort ansvar att lägga på den som känner sig mobbad 

anser vi. Då individen i situationen troligen redan mår dåligt och har stämplats som 

avvikande eller mobbad, kan det kännas svårt att konfrontera den som mobbar. Att 

söka hjälp på annat håll kan också kännas svårt då en avvikelsestämpling påverkar 

beteendet även mot nya personer (Nilsson, 1996).  

   Slutligen delger handlingsplanen att ”Det är viktigt att inta en objektiv och positiv 

problemlösande hållning till de framlagda problemen, lyssna på alla berörda samt 

stödja den svagaste” (Personalstrategiska funktionen, 2006. s.3 Kap 5). Det framgår 

inte helt klart vem det är som ska vara allt detta, men direktivet står under rubriken 

som behandlar medarbetarens ansvar vid en mobbningssituation så implicit blir det 
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medarbetaren som ska agera objektivt och stödja den svagaste. Något som i och för sig 

är svårt att göra samtidigt, då man kanske inte förblir särskilt objektiv då man stöder 

den ena parten.  

Som vi nämnt tidigare ingår handlingsplanen i organisationens sociala ordning då alla 

organisationens medlemmar bör handla efter handlingsplanen för att skapa ett 

arbetsklimat där gott samarbete är möjligt. Följande riktlinjer visar vilken väg 

organisationens ansvariga ska gå vid en mobbningssituation som inte reds ut av förut 

nämnda åtgärder. ”Den som trakasserar ska medvetandegöras om sitt beteende, hur det 

upplevs av den som drabbas etc. Om den som trakasserar inte ändrar sitt beteende kan 

arbetsrättsliga åtgärder vidtas:  

 Avstängning enligt AB05 § 10  

 Skriftlig varning AB05 § 11 mom. 1 

 Omplacering enligt AB05 § 6  

 Uppsägning enligt Lag om anställningsskydd § 7” (Personalstrategiska 

funktionen, 2006. s.3 Kap 5) 

Bra med tydliga hänvisningar till lagboken samt att man radar upp de processer som 

kan bli nödvändiga. För enkelhetens skull önskar vi att de stod i logisk ordning, för en 

mer överskådlig bild. Föregående citat har placerats efter medarbetarnas skyldigheter 

då det uppstått en särbehandling och det blir inte speciellt tydligt att det är chefen som 

ska medvetandegöra den som trakasserar om hur dennes beteende upplevs. Att istället 

tala om medarbetarnas skyldigheter före chefens och sedan låta ovanstående citerat 

stycke komma direkt efter chefens skyldigheter vid exempelvis en mobbningssituation 

skulle klargöra handlingsförloppet.  

7.2 Teoretisk tolkning 

En del av syftet med vår uppsats var att ta del av personalens subjektiva idéer och 

förslag på förebyggande arbete och åtgärder mot mobbning. Vi anser att förebyggande 

arbete och åtgärder mot mobbning är viktigt och trots att de svar vi har inte är 

generaliserbara till andra organisationer eller hela vår utvalda organisation hoppas vi 

ändå att de resultat vi fått fram kan bidra till utvecklandet av handlingsplanen samt att 

chefer och medarbetare blir mer medvetna om sitt ansvar i arbetet mot mobbning.  



30 

   Mead som är en av de största teoretiker inom den symbolisk interaktionistiska 

traditionen menar att samhället formar människan och att hennes välmående ständigt 

påverkas av omvärlden, arbetsplatsen inkluderad. Eftersom man ofta tillbringar många 

timmar av dygnet på sin arbetsplats håller vi med om att den bör utgöra en dräglig 

tillvaro för att människans välmående inte ska påverkas negativt utav klimatet på 

arbetsplatsen. Utifrån social ordnings teorin kan arbetsplatsen definieras som en social 

ordning där mobbning är tillåtet om ingen tydligt visar att mobbning inte tolereras. 

Respondenterna anser att mycket utav det ansvaret ligger hos cheferna (Trost & Levin, 

1996). De ska direkt säga ifrån och genom exempelvis samtal visa att mobbning på 

arbetsplatsen inte tolereras. Ett färre antal respondenter tog också upp ansvaret man har 

som medarbetare; att då någon börjar skvallra eller prata illa om en medarbetare direkt 

säga ifrån och be vederbörande konfrontera personen istället. I de fallen varken chefer 

eller medarbetare gör detta kommer den sociala ordningen bli att sådant beteende 

accepteras i och med att den sociala ordningen omdefinieras. Vi menar att 

arbetsplatsen i värsta fall kan komma att godkänna mobbning oavsiktligt. Tidigare 

forskning (se Kapitel 4) visar att då får organisationen ofta många och långa 

sjukskrivningar. Organisationen får också stora förluster rent ekonomiskt då mycket 

pengar måste läggas på konflikthantering istället för på arbetsuppgifterna som i den här 

organisationen utgörs av patientvård; ett nog så viktigt och utmanande arbete.  

   För att få en bild av hur den sociala ordningen på respondenternas arbetsplats ser ut 

frågade vi om olika klimatfaktorer. Respondenterna har upplevt förekomsten av 

mobbning på olika sätt. Några anger att det har förekommit medan andra inte upplevt 

det. Symbolisk interaktionism menar att om individen definierar situationen som 

verklig blir den också det i sina konsekvenser. Utifrån denna syn, är det verkligen 

viktigt att det är den drabbades upplevelse av situationen som lyfts fram. Vi ser utifrån 

vårt resultat att respondenterna har olika mycket gemensamma aktiviteter utöver 

arbetstid. De som har mycket sådan tid anger att de skulle vilja ha ännu mer, vi tolkar 

det som att de anser att aktiviteter utanför arbetstid kan stärka den sociala arbetsmiljön 

och därigenom förebygga mobbning.  

   Den sociala ordningen på respektive avdelning ses i första hand av alla 

respondenterna som att man bemöter medarbetarna lika, men några anser att det kan 

skilja sig i förtroende. Vi tolkar det som att alla respondenterna upplever 
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arbetskompisarna som sekundärgrupp i bemötandet av andra medarbetare, men 

aktiviteterna utanför arbetstid kan påverka gruppen till att tillfälligt eller permanent 

utveckla gruppkontakter av primär art, alltså mer känslomässig kontakt. Om vissa i 

arbetsgruppen utvecklar detta, men inte andra kan det uppstå konflikter och i värsta fall 

mobbning. Det är dock inget som vårt resultat påvisar. 

   Likväl kan förtroendet skilja sig åt mellan olika medarbetare även om alla 

respondenterna uppger att de känner ett yrkesmässigt förtroende till alla sina 

medarbetare. Det anser vi tyder på att det finns både primär och sekundärgrupper på 

arbetsplatsen i och med att förtroende kan vara en av de faktorer som skiljer 

individerna i primär- och sekundärgrupper åt. Respondenterna anser dock inte att 

skillnader i förtroende till olika medarbetare är källan till några konflikter. Vi anser att 

det kan bero på att så länge de primär- och sekundärgrupps föreställningar som 

uppfattas besvaras på samma sätt, behöver inte konflikter eller mobbning uppstå.  

   Om vi återgår till den sociala ordningen på arbetsplatsen kan vi säga att alla 

medlemmar i en social ordning har likartade uppfattningar om hur man bör bete sig. 

När det på en arbetsplats finns både primär och sekundärgrupper vill vi tolka det som 

att medarbetarna inte längre tillhör samma sociala ordning då de inte längre har 

likartade uppfattningar om hur de bör bete sig mot varandra, till exempel skillnader i 

förtroende mot varandra. Att det fortfarande inte uppstår mer mobbning trots att vi tror 

att uppfattningen om social ordning skiljer sig åt vill vi förklara med att arbetsplatsen 

är mer av ett personligt projekt än en bestående mötesplats, något vi också tagit upp i 

tidigare forskning (se kapitel 4). Oavsett om arbetsplatsen är ett personligt projekt eller 

inte, kräver vår moderna tid mer flexibilitet än någonsin förr, då människor möts med 

olika mål och olika förväntningar och normer på hur vi bör agera. Dessa normer och 

förväntningar appliceras på oss av den sociala grupp; den generaliserade andra, som 

formar människans ”jag”.  

   De respondenter som inte har upplevt mobbning och tycker att arbetsklimatet är bra 

med endast mindre konflikter har också ombytliga scheman och i en del fall också 

mycket ny personal på arbetsplatsen. Arbetsgrupperna bestäms utav cheferna och/eller 

medarbetarna på skiftet före vilket gör att trots egenbestämda scheman vet inte 

personalen vem de kommer att arbeta med utan kommer förr eller senare att samarbeta 

med all personal på hela avdelningen. Personalen möts i de här fallen ständigt av olika 



32 

generaliserade andra. Teoretiskt sett skulle det kunna skapa en osäkerhet hos individen 

som gör det svårare att upprätta relationer till medarbetarna. Våra respondenter anger 

dock att de har förtroende för alla medarbetarna yrkesmässigt och att bemötande av 

dem inte skiljer sig mycket åt vilket innebär att erfarenhet av att ständigt möta nya 

generaliserade andra genom ny personal och varierande scheman skapar mindre 

konflikter och mobbning. ”Jamen, det är nog en bra grej, jag har ju jobbat varannan 

helg och sånt förut, och det här, det fungerar ju bättre. Då känner man ju alla istället” 

(R2). Vår slutsats blir att variation skapar mindre konflikter och mobbning på 

arbetsplatsen, något att beakta i det förebyggande arbetet mot mobbning. Slutsatsen 

stärks också utav att de som anger att arbetsplatsen utgör ett något mindre bra klimat 

och har upplevt mobbning på arbetsplatsen, arbetar efter fasta scheman och i fasta 

gruppkonstellationer under helgskiften. När det kommer in ny personal här eller när 

gruppen ändras uppstår det lättare konflikter; exempelvis svårigheter med att arbeta 

med oerfaren personal. ”Det kan finnas att det är några som inte vill jobba med nya. 

Utan dom… Det går fortare… Dom slipper anstränga sig… om de är nån som dom 

brukar jobba med…” (R3). Vår tolkning utifrån teorin om den generaliserade andra är 

att svårigheter uppstår när det kommer in ny personal i arbetsgruppen. Då stärks 

skillnader i normer, åsikter och förväntningar på hur den andre bör bete sig i arbetet. 

Det beror på att medarbetarna tvingas möta nya generaliserade andra och inte är 

erfarna vid den sortens flexibilitet det innebär.  

   På arbetsplatsen anger respondenterna att det finns några individer som inom sina 

roller tar mer ansvar, bestämmer lite mer eller syns mer. Trots att några av 

respondenterna ger uttryck för att rollerna inte påverkar klimatet nämnvärt har 

respondenterna ändå uppmärksammat att de förekommer. Att de uppmärksammat 

rollerna tycker vi tyder på att respondenterna implicit upplever att klimatet påverkats. 

Vi tolkar det utifrån stämplingsteorin som att rollerna är avvikande från andra 

medarbetares sätt att vara, men innehavarna får inte den uttalade avvikelsestämpeln 

som kan komma i och med beteende som skiljer sig från andras. Svar som att 

medarbetare kan få lite negativ kritik för att de är på ett visst sätt och att några 

respondenter uttrycker att det blir en kylig stämning när två som vill bestämma 

kolliderar ”Alltså blir det ju lite… Ja, kylig stämning” (R3) stärker vår tolkning av 

teorin. Vi tolkar citatet som att det visar på att de olika rollerna i vissa fall är källan till 



33 

meningsskiljaktigheter. Viktigt i det förebyggande arbetet blir då att lyfta fram 

olikheterna som positiva, för att undvika meningsskiljaktigheterna som kan utvecklas 

till konflikter, utfrysning eller mobbning. Till exempel anser en respondent att det är 

bra med olika ansvarsområden ”Det tror jag kan va positivt också, att känna att man 

har ett ansvarsområde som man är liksom extra duktig på också” (R4). Vi anser det 

bra att de roller respondenterna överlag talar om har relativt positiva benämningar som 

mer ansvarstagande eller bestämmande. Att uppmärksamma det positiva i arbetet 

rollinnehavarna gör skulle istället för att underförstått påverka klimatet negativt, få 

medarbetarna att uppskatta olikheterna dem emellan. ”Jag kör på mina patienter och 

dom pysslar jag om liksom, sen finns det dom som har lämnat det där lite bakom sig 

som vill gärna ha lite hand om tvätten och ha hand om alla livsmedel vi beställer. Men 

gör det då liksom, det funkar faktiskt bra…” (R1). Vi anser att det som citatet antyder, 

att det behövs olika medarbetare på en arbetsplats, som mycket viktigt att lyfta fram.  

8 Diskussion 

8.1 Åtgärder mot mobbning  

Beroende på hur respondenterna uppfattat förekomsten av mobbning på arbetsplatsen 

har några angett hur åtgärderna mot mobbning gått till och några hur de tror att en 

mobbningssituation skulle bemötas på arbetsplatsen. Våra respondenters svar i det 

avseendet uppvisar individuella variationer. Att tänka på är också att våra respondenter 

arbetar på olika avdelningar, och att svaren i vissa fall kan skilja sig åt dem emellan. 

Dock är svaren på frågan om de upplevt mobbning på arbetsplatsen inte av den sorten. 

Så en intressant detalj är att respondenter från samma avdelning upplever situationerna 

olika. En förklaring skulle kunna vara att schemaläggningen enligt våra respondenter 

skiljer sig åt på avdelningen. Problematiken kring hur övriga respondenter på 

avdelningen inte märkt av någon mobbning medan andra har det, är än intressantare att 

diskutera. Vi tror det har en annan förklaring än att definitionerna av mobbning 

medarbetarna emellan skiljer sig åt. En slutsats som stöds av att vi i vårt resultat inte 

fann några större skillnader annat än språkliga i respondenternas definitioner av 

mobbning. Vårt resultat tolkar vi som att det är möjligt för mobbning att ske i det tysta. 

Om inte en del medarbetare märker av eller reagerar på mobbningssituationer blir det 

än svårare för chefen att åtgärda problemet som kanske inte ens kommer till dennes 
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kännedom. Att en del medarbetare inte märker av vad andra respondenter upplever 

som mobbning tror vi kan bero på att individer kan känna att de inte bör lägga sig i 

andras problem, även om de uppmärksammat dem. Andra förklaringar kan vara att 

man inte orkar eller vet hur man ska arbeta för att åtgärda problemen, de kommer inte 

heller till chefens kännedom. Vårt resultat visar att de flesta respondenterna i första 

hand tyckte det att det var chefens sak att ta tag i mobbning eller andra problem på 

avdelningen. ”… informerar cheferna och så att kanske cheferna får ta tag i det för jag 

tror att det är bättre att ledarna tar tag i problemen om det skulle uppstå än att man 

som personal ifrågasätter” (R4).  

   Några av respondenterna talar också om att medarbetarna agerat på olika sätt i en 

mobbningssituation. En respondent sammanfattar ”En del blir ju upprörda å den 

andres vägnar om man säger så. Å en del hakar på och en del låtsas som inget” (R3). 

Att medarbetarna reagerar på olika sätt anser vi visar att en del av personalstyrkan 

arbetar för att åtgärda mobbning på arbetsplatsen medan andra inte gör det. Att inte 

arbeta mot samma mål resulterar bland annat i att visionen om en arbetsplats fri från 

mobbning blir svår att uppnå.  

   De respondenter som inte upplevt mobbning tror att cheferna skulle visa att 

mobbning inte tolereras genom att samtala med inblandad personal och informera 

övrig personal om vad som hänt. En medarbetare tycker att ”De cheferna vi har just nu 

är väldigt bra på att ta tag i saker om det är nått som inte fungerar och göra någonting 

konstruktivt utav det. Och det hoppas man ju de skulle göra i en mobbningssituation 

också” (R4). Trots det anger de respondenter som upplevt mobbning på arbetsplatsen 

att överlag har cheferna inte agerat nämnvärt. Att cheferna inte agerat som 

respondenterna önskar, tror vi kan bero på att handlingsplanen är komplicerad att följa 

i svåra situationer då den inte på alla punkter anger konkreta handlingsförfaranden. Att 

handlingsplanen vi kollat på till stor del annars följer de förslag och önskemål på 

åtgärder som respondenterna har, anser vi stöder vår analys att det är handlingsplanens 

brist på konkreta förfaranden som försvårar för cheferna att agera. En annan förklaring 

kan vara att problematiken kring klimatet på arbetsplatsen av olika anledningar inte 

kommer till chefens kännedom. 
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8.2 Förebyggande arbete mot mobbning 

Respondenterna upplever att en positiv syn på arbetet och egna ansvarsområden bidrar 

till att skapa en bra arbetsmiljö och förebygga mobbning. ”Man behöver ju inte på nått 

sätt överdriva men bara vara trevlig, det betyder ganska mycket!” (R1). En stundande 

omorganisation i arbetet på en av avdelningarna tror några respondenter kommer ha 

positiv effekt genom att kommunikationen mellan medarbetarna stärks medan andra 

tror att den kommer att skapa fler konflikter. Omorganisationen är ett steg i att 

förbättra arbetsmiljön och därmed bör det också vara ett steg i att förebygga mobbning 

då det i en bra arbetsmiljö inte uppstår någon mobbning enligt vår tidigare forskning 

(se kapitel 4).  

   Det är intressant att se att de som upplevt mobbning på arbetsplatsen tror att 

omorganisationen kommer att medföra fler problem till skillnad från dem som inte 

upplevt mobbning på arbetsplatsen som tror att omorganisationen kommer få positiva 

konsekvenser. Vi försöker förklara fenomenet genom att de som upplevt mobbning på 

arbetsplatsen saknar tillit till att omorganisationen kommer att medföra mer rättvist 

beteende från arbetskamraternas sida. De flesta respondenterna, både de som har 

upplevt mobbning på arbetsplatsen och de som inte har det, anger att det är vissa 

skillnader i förtroendet till olika medarbetare. ”Man fungerar ju bättre med några. Det 

är ju alltid så, att man fungerar ju inte 100 % med alla och kanske inte har 100 % 

förtroende till alla heller” (R5).  Dessa svar anser vi på ett bättre sätt speglar 

verkligheten än det svar som anger att förtroendet för alla är lika stort eftersom det 

senare alternativet kan vara ett exempel på hur man bör svara istället för hur man 

verkligen agerar. Vi anser att arbetet för ett förtroende i gruppen är ett viktigt steg för 

att förebygga mobbning. Trots att det vore rent av omöjligt att känna lika inför alla 

medarbetare når man genom ett sådant arbete förhoppningsvis ett stadium där alla 

respekterar varandra. Viktigt att tänka på, åter igen, är att våra resultat och analyser 

inte kan generaliseras till andra arbetsplatser eller hela vår arbetsplats eftersom de 

bygger på de svar vi fått utav ett mindre antal respondenter på olika avdelningar.  

8.3 Respondenternas uppslag och arbetsplatsens 
handlingsplan 

Tanken med uppsatsen var också att använda respondenternas svar på vår analys av 

arbetsplatsens befintliga handlingsplan mot mobbning. Vi frågade respondenterna om 
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deras idéer på vad man skulle kunna göra för att förebygga mobbning på arbetsplatsen. 

Många av de förslag respondenterna kom med passar in i de direktiv handlingsplanen 

också tar upp. Handlingsplanen menar att medarbetarna ska medverka till ett öppet och 

ärligt arbetsklimat samt att prata MED istället för OM medarbetare och chefer. Något 

som påminner mycket om respondenternas förslag; att all personal bjuder på sig själva 

och försöker ha en positiv syn på arbetet och inte skapa situationer som kan tolkas 

negativt av andra medarbetare. ”Just att man står och viskar i garderob eller går 

undan lite, då kan man ju känna det, det kanske är nått helt privat man pratar om men 

det kan ju kännas, man ska liksom inte göra sådana situationer” (R2). 

    Vi finner det mycket positivt att flera av de punkter handlingsplanen tar upp 

återspeglas i respondenternas svar. Man skulle kunna se det som att arbetsplatserna, i 

framför allt i fråga om det förebyggande arbetet, utgått ifrån handlingsplanen och att 

det inspirerat medarbetarnas svar eller att utformandet av handlingsplanen gjorts efter 

medarbetarnas önskemål. Det är positivt att när handlingsplanen efterföljs så bör det 

till stor del uppfylla medarbetarnas önskemål på hur chefer och medarbetare bör agera 

i det förebyggande arbetet och åtgärder mot mobbning. Dock, som vi nämnt tidigare 

anger de respondenter som upplevt mobbning att de inte är nöjda med chefernas 

agerande i situationen, eller snarare att de inte märkt av något agerande från chefernas 

sida. Upplevelsen av inaktivitet från chefens sida skulle kunna förklaras genom att 

handlingsplanen på många punkter saknar konkreta förslag och blir därmed svår att 

följa.  

  För att verkligen ta del av klimatet på arbetsplatsen tycker några respondenter att 

cheferna skulle kunna vara mer närvarande under dagen. Andra upplever att cheferna 

är mycket närvarande och medvetna om klimatet på arbetsplatsen. Som vi nämnt 

tidigare har vi respondenter från olika avdelningar. Här kunde man tänka sig att de svar 

vi fått, både att chefen är närvarande och att chefen skulle kunna vara mer närvarande, 

skiljer sig åt mellan avdelningarna, men så är inte fallet. Det är respondenter från 

samma avdelning som upplever chefens närvaro på arbetsplatsen olika. Det är de 

respondenter som upplevt att det förekommit mobbning på arbetsplatsen som urskiljer 

sig då de anser att cheferna inte är så närvarande på arbetsplatsen som de skulle kunna 

vara. Vi tror att respondenterna, i och med deras subjektiva upplevelse av mobbning på 

arbetsplatsen och deras upplevelse av att den mobbning de märkt av inte åtgärdats, inte 
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räknar chefens närvaro som tillräckligt engagerande och därmed bortser från den. Detta 

tycker vi bidrar och stärker den allmänna uppfattningen om att mobbning på en 

arbetsplats kan sätta djupa spår och avspegla sig genom problematik på många 

områden inom organisationen. Både förtroende mellan medarbetarna och till cheferna 

påverkas. Det gäller alltså inte bara i det förebyggande arbetet att bygga upp ett 

förtroende mellan medarbetare och till chefer, organisationen måste hela tiden sträva 

efter att upprätthålla förtroendet genom exempelvis åtgärdande arbete i svåra 

situationer.  

   Intervjuguidens frågor om hur ny personal finner sig på arbetsplatsen är intressanta 

för att de säger något om klimatet på arbetsplatsen. De låter oss bland annat veta att 

”Det viktiga är ju att de (ny personal) får känna att de kommer med själva gänget så 

fort som möjligt och att de får en bra introduktion så att de känner sig trygga när de 

ska gå själva och utföra arbetet själv” (R4). För att skapa trygghet i arbetet och känna 

sig bekväma med medarbetare och arbetsuppgifter efterfrågar en del av respondenterna 

längre introduktionstid med bra handledning eftersom de tror att de stora 

personalstyrkorna och ett stressigt klimat kunde göra att ny personal kunde känna sig 

osäker. Vi tycker att det är ett mycket bra exempel på ett konkret förebyggande arbete 

som kanske platsar i handlingsplanen under punkten som anger att chefen är skyldig att 

se till att alla anställda har tydliga arbetsuppgifter. En längre introduktion klargör 

medarbetarnas arbetsuppgifter så att denne kan arbeta mer självständigt. Som vi kom 

fram till i analysen av handlingsplanen är det vikigt att arbetsuppgifterna är tydliga för 

att det inte ska uppstå konflikter och skilda mål med arbetet mellan medarbetarna.  

    Om mobbning skulle uppträda på arbetsplatsen har respondenterna förslag på 

åtgärder. I de fall där en förflyttning av personal måste ske för att mobbningen ska 

upphöra har en del respondenter tagit upp att de önskar att det är den som utför 

mobbningen som bör förflyttas istället för att den som blir utsatt för mobbning gör det. 

”Jag önskar att de tog bort den här personen helt och hållet. Den som gör… att andra 

mår dåligt” (R6). Enligt handlingsplanen ska den som trakasserar ändra sitt beteende, 

om det inte sker ska arbetsrättsliga åtgärder som exempelvis omplacering eller 

avstängning vidtas.  

   Respondenterna anser av olika anledningar att cheferna har mycket ansvar då en 

mobbningssituation uppstår. ”Jag tror de har mera pondus än en vanlig personal 
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kanske, att ta tag i sådana här problem. Så det tror jag, informera ledningen om vad 

som försiggår” (R4). Handlingsplanen anger också att medarbetarna har ansvar i 

situationer där det förekommer mobbning, både i att förebygga och åtgärda. Det har 

istället inte så många av våra respondenter tagit upp. Ovanstående citat visar att det 

kan bero på att medarbetare upplever att de lyssnar mer på chefen men vi tror också att 

rädsla för att lägga sig i andras konflikter medverkar till att respondenterna lägger 

mycket utav ansvaret att åtgärda mobbningssituationer på chefen.  

   Trots att de flesta respondenterna lägger stor vikt vid chefernas agerande i en 

mobbningssituation anger ändå några att de skulle vilja kunna prata med medarbetarna 

som beter sig illa, men upplever att det är svårt. De önskar att man ska kunna säga 

ifrån när det behövs och ”sen får man ju tänka till som vuxen själv, att man håller inte 

på så på en arbetsplats” (R2). En nog så viktig men kanske svåruppfylld åtgärd anser 

vi, eftersom det kräver att man själv tar ansvar för sina handlingar. I och med citatet 

anar vi hur stor del den medmänskliga aspekten spelar in på lösningen av svåra 

situationer. Såväl organisationen som individen ansvarar för att arbetsplatsen utgör ett 

humant arbetsklimat. 

   En idé till vidare forskning finns inom just det medmänskliga ansvaret, då vi finner 

den aspekten mycket intressant men har tyvärr inte fått så mycket resultat på denna 

punkt eftersom våra respondenter i fråga om mobbning på arbetsplatsen la mycket av 

ansvaret på chefsnivå. Vidare forskning skulle också kunna fokusera på processen 

kring utformandet av konkretiserade handlingsplaner, att ta reda på hur cheferna 

upplever klimat och hur de arbetar för att förebygga och att åtgärda mobbning på 

arbetsplatsen. Aspekter vi har valt att inte ta med i vår uppsats men som kan vara nog 

så relevanta för forskning kring förebyggande arbete och åtgärder mot mobbning.  

   Vi finner det svårt att avgöra om handlingsplanen korrekt återger personalens 

uppfattning om förebyggande arbete och åtgärder då handlingsplanen sätter upp 

direktiv utan att beskriva tillvägagångssättet. Handlingsplanen talar över lag ett 

förståeligt språk men saknar påtagliga exempel som gör att det till viss del blir svårt för 

både medarbetare och chefer att agera efter den. I sin tur kan svårigheterna i att följa 

handlingsplanens uppsatta mål skapa mer oroligheter, mobbning och konflikter 

etcetera för organisationen att åtgärda. 
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   Vad vi kan säga, är att de förslag respondenterna önskar som förebyggande arbete 

och åtgärder mot mobbning på arbetsplatsen är exempel på handlingar chefer och 

medarbetare skulle kunna göra för att uppnå handlingsplanens påbud. Vi menar alltså 

att handlingsplanen och respondenternas svar skulle kunna stämma överens gällande 

chefens ansvar att förebygga och åtgärda mobbning, men att handlingsplanen anger 

vad målet är; mobningsfria arbetsplatser, medan respondenterna genom egna förslag 

anger hur organisationen kan nå målet. Skillnaden mellan handlingsplanens och 

respondenternas väg mot målet är att handlingsplanen lägger ansvar på både chefer och 

medarbetare i organisationen. Våra respondenter menar däremot att det största ansvaret 

ligger hos chefen då det kommer till att förebygga och åtgärda mobbning på 

arbetsplatsen. Att det skiljer sig gör att det ansvar för att förebygga och åtgärda 

mobbning som egentligen ligger hos medarbetarna lyfts över till chefens ansvar och 

medarbetarna känner att chefen inte gör tillräckligt för att skapa en bra arbetsmiljö. 

Viktigt att påpeka är att respondenterna till viss del är villiga att ta eget ansvar men inte 

alltid till den grad handlingsplanen tillskriver dem. Något som kan bero på att 

respondenterna eventuellt inte tagit del av handlingsplanen och de direktiv den sätter 

upp. 

 

 

 

 



40 

Litteraturlista  

 Böcker 

Allvin, M, Aronsson, G, Hagström, T, Johansson, G & Lundberg, U (2007) Gränslöst 

arbete – Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Liber AB, Malmö. 

Bryman, A (2006) Samhällsvetenskapliga metoder. Daleke Grafiska AB, Malmö. 

Börnfelt, P-O (2006) Förändringskompetens på industrigolvet - kontinuerligt 

förändringsarbete i gränslandet mellan lean prodiction och socioteknisk 

arbetsorganisation. Arbetslivsinstitutet Stockholm. 

 Charon, J M (1992) Symbolic Interactionism- An Introduction, An Interpretation, An 

Intergration. Pearson education, New Jersey. 

Cooley, C H (1909) Social organization Scribner´s, New York. 

Cooley, C H (1929) On self and social organization The university of Chicago, 

Chicago. 

Goffman, E (1963) Stigma – den avvikandes roll och identitet. Norstedts Förlag, 

Stockholm. 

Heffron, F (1989) Organization Theory & public organization. Englewood Cliffs, New 

Jersey. 

Jacobssen, D I & Thorsvik, J (1998) Hur moderna organisationer fungerar. 

Fagbokförlaget Bergen. 

Karlsson, S & Kulin-Olsson, K (2008) Lagtextsamling – Arbetsrätt. Elanders 

Infologistics AB, Skövde.  

Leymann, H (1992) Vuxenmobbning på svenska arbetsplatser. Trosa Tryckeri. 

Nilsson, B (1996) Socialpsykologi. Studentlitteratur, Lund.  

Statens offentliga utredning (1999) Individen och arbetslivet; perspektiv på det 

samtida arbetslivet kring sekelskiftet 2000. Norsteds tryckeri AB, Stockholm.  

Thomas, W I & Thomas D S (1928) The child in America. Knopf, New York. 

Thylefors, I (2003) Syndabockar – Om mobbning och kränkande särbehandling i 

arbetslivet. ScandBook AB, Falun.  

Trost, J & Levin, I (1996) Att förstå vardagen – med ett symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv. Studentlitteratur, Lund. 



41 

Elektroniska källor 

Arbetsmiljöverket (Tillgänglig online 2008) [Elektronisk] 

Tillgänglig:http://www.av.se/teman/stress/psykosociala/konflikter/  

[Hämtad: 08-09-30]. 

 

Baillien, E, Neyens, I, De Witte, H, De Cuyper, N (Tillgänglig online 2008) A 

Qualitative Study on the Development of Workplace Bullying: Towards a Three Way 

Model. Journal of Community & Applied Social Psychology. [Elektronisk] 

Tillgänglig: 

http://elin.lub.lu.se/elin?func=record&resid=1f520ae1ab6048d046a0bb03e86f04a1&la

ng=en&query=workplace%20bullying&start=1&orgFunc=simpleSearch  

[Hämtad: 09-05-06]  

 

Personalstrategiska funktionen (2006) Handbok för arbetsmiljö – 5,4 Kränkande 

särbehandling och trakasserier Intranätet Västra Götalandsregionens sjukhus. 

[Hämtad:09-01-20]. 

 

Salin, D (Tillgänglig online 2007) Organisational responses to workplace harassment. 

Personnel Review. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp;jsessionid=E7F5B65F0393EED8

441272CFB3FFA0D8?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/Emera

ldFullTextArticle/Pdf/0140380102.pdf [Hämtad:09-05-06]  

 

Saunders, P, Huynh, A, Goodman-Delahunty, J (Tillgänglig online 2007) Defining 

workplace bullying behaviour professional lay definitions of workplace bullying. 

International Journal of Law and Psychiatry. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V7W-4PCR1NH-

1-

1&_cdi=5853&_user=745831&_orig=search&_coverDate=10%2F31%2F2007&_sk=

999699995&view=c&wchp=dGLbVlz-

zSkzk&_valck=1&md5=acde4405470e585b761650e4b01b20f8&ie=/sdarticle.pdf 

[Hämtad: 09-04-07]. 

 

Strandmark, MK & Hallberg, LR (Tillgänglig online 2007) The origin of workplace 

bullying: experiences from the perspective of bully victims in the public service sector. 

Journal of Nursing Management. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/118535853/PDFSTART 

[Hämtad:09-05-06]. 

 

Traweger, C, Kinzl, JF, Traweger-Ravanelli, B, Fiala, M (Tillgänglig online 2004) 

Psychosocial factors at the workplace-do they affect substance use? Evidence from the 

Tyrolean Workplace study. Pharmacoepidemiology and drug safety. [Elektronisk] 

Tillgänglig: 

https://webmail.student.his.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://download.interscienc

e.wiley.com/cgi-

bin/fulltext?ID=107631070%26PLACEBO=IE.pdf%26mode=pdf%26CRETRY=1%2

6SRETRY=0 [Hämtad: 09-05-06].  

http://www.av.se/teman/stress/psykosociala/konflikter/
http://elin.lub.lu.se/elin?func=record&resid=1f520ae1ab6048d046a0bb03e86f04a1&lang=en&query=workplace%20bullying&start=1&orgFunc=simpleSearch
http://elin.lub.lu.se/elin?func=record&resid=1f520ae1ab6048d046a0bb03e86f04a1&lang=en&query=workplace%20bullying&start=1&orgFunc=simpleSearch
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp;jsessionid=E7F5B65F0393EED8441272CFB3FFA0D8?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/0140380102.pdf
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp;jsessionid=E7F5B65F0393EED8441272CFB3FFA0D8?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/0140380102.pdf
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp;jsessionid=E7F5B65F0393EED8441272CFB3FFA0D8?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/0140380102.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V7W-4PCR1NH-1-1&_cdi=5853&_user=745831&_orig=search&_coverDate=10%2F31%2F2007&_sk=999699995&view=c&wchp=dGLbVlz-zSkzk&_valck=1&md5=acde4405470e585b761650e4b01b20f8&ie=/sdarticle.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V7W-4PCR1NH-1-1&_cdi=5853&_user=745831&_orig=search&_coverDate=10%2F31%2F2007&_sk=999699995&view=c&wchp=dGLbVlz-zSkzk&_valck=1&md5=acde4405470e585b761650e4b01b20f8&ie=/sdarticle.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V7W-4PCR1NH-1-1&_cdi=5853&_user=745831&_orig=search&_coverDate=10%2F31%2F2007&_sk=999699995&view=c&wchp=dGLbVlz-zSkzk&_valck=1&md5=acde4405470e585b761650e4b01b20f8&ie=/sdarticle.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V7W-4PCR1NH-1-1&_cdi=5853&_user=745831&_orig=search&_coverDate=10%2F31%2F2007&_sk=999699995&view=c&wchp=dGLbVlz-zSkzk&_valck=1&md5=acde4405470e585b761650e4b01b20f8&ie=/sdarticle.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V7W-4PCR1NH-1-1&_cdi=5853&_user=745831&_orig=search&_coverDate=10%2F31%2F2007&_sk=999699995&view=c&wchp=dGLbVlz-zSkzk&_valck=1&md5=acde4405470e585b761650e4b01b20f8&ie=/sdarticle.pdf
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/118535853/PDFSTART
https://webmail.student.his.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://download.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext?ID=107631070%26PLACEBO=IE.pdf%26mode=pdf%26CRETRY=1%26SRETRY=0
https://webmail.student.his.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://download.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext?ID=107631070%26PLACEBO=IE.pdf%26mode=pdf%26CRETRY=1%26SRETRY=0
https://webmail.student.his.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://download.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext?ID=107631070%26PLACEBO=IE.pdf%26mode=pdf%26CRETRY=1%26SRETRY=0
https://webmail.student.his.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://download.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext?ID=107631070%26PLACEBO=IE.pdf%26mode=pdf%26CRETRY=1%26SRETRY=0


 

 

Bilaga 1 

Handlingsplan 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

Bilaga 2 

Intervjufrågor  

1. Anordnar företaget någon gång gemensam aktivitet utanför arbetstid?  

2. Hur skulle en situation se ut för att du skulle anse det vara mobbning?  

3. Hur skulle de definiera mobbning?  

4. Har det någon gång förekommit en situation på din arbetsplats där en medarbetare 

varit utsatt för mobbning?  

Följdfråga: 

5. Hur agerade avdelningens anställda i mobbningssituationer?  

6. Hur skulle du önska att företagets medarbetare skulle agera i en 

mobbningssituation? 

7. Hur skulle du önska att organisationens chefer skulle agera i en 

mobbningssituation?  

8. Har ni bra möten på arbetsplatsen?  

9. Kommer alla till tals? 

10. Finns det eller har det funnits situationer på arbetet som du skulle 

definiera som mobbning men som inte uppmärksammats? 

11. Hur skulle du vilja att problemet åtgärdades? 

12. Hur tror du att ny personal/vikarier känner sig när de kommer in i 

arbetsgruppen? 

13. Är vikarier/ny personal lika delaktiga i arbetet som utförs? 

14. Är all personal lika delaktiga i arbetet som utförs? 

15. Är vikarier lika delaktiga i samtal med mera under raster och luncher? 

16. Är all ordinarie personal lika delaktiga i samtal med mera under raster 

och luncher? 

17. Uppstår det lätt konflikter när det kommer in ny personal i 

arbetsgruppen?  

18. Hur skulle du önska att det förebyggande arbetet såg ut för att undvika 

konflikter när det kommer in ny personal i arbetsgruppen? 

19. Vilka åtgärder skulle du vilja att organisationens ansvariga vidtog när 

det uppstår konflikter med nyanställda? 



  

20. Är det stora skillnader på hur du bemöter olika medarbetare?  

21. Är det skillnader på förtroendet för olika medarbetare?  

22. Blir det lätt konflikter av enklare missuppfattningar bland personalen? 

23. Anser du att den eventuella konflikten har blivit tillräckligt 

genomarbetad och utredd? 

24. Jobbar ni ensamma eller i grupp? 

25. Är det alltid samma personer som jobbar ensamma eller i grupp? 

26. Vilka roller anser du förekommer på arbetsplatsen?  

27. Hur påverkar dessa roller arbetsklimatet bland personalen? 

28. Tycker du att arbetsplatsen erbjuder en bra social arbetsmiljö? 

29. Hur ser arbetet för att skapa den bra sociala arbetsmiljön ut? 

30. Hur kan man göra det ännu bättre? 

31. Känner du att dina arbetsinsatser uppskattas på arbetsplatsen? Vem är 

det som uppskattar dig?  



  

Bilaga 3 

Informationsbrev till respondenter 

Hej!  

Som studenter på Högskolan i Skövdes socialpsykologiska program har vi valt att 

skriva en uppsats där vi efterfrågar Era idéer om förebyggande arbete och åtgärder 

mot mobbning på Er arbetsplats. Vi kommer att använda oss utav intervjuer och 

fråga om vilka åtgärder och förebyggande insatser som Ni anser att arbetsplatsen 

vidtagit eller skulle kunna vidta vid en mobbningssituation. Det behöver alltså inte 

ha förekommit någon mobbning på Er arbetsplats för att vi ska kunna genomföra 

intervjuerna.  

 

Vi hoppas att några personer skulle kunna hjälpa oss genom att ställa upp som 

respondenter. Det är naturligtvis frivilligt och Ni förblir anonyma för läsaren i den 

mån att vi inte använder oss av Ert riktiga namn, avdelningens eller organisationens 

namn i vårt arbete. Under intervjun kommer vi att spela in det som sägs, men det 

raderas självklart efter att vi skrivit färdigt vår uppsats.   

 

Varje intervju är max 40 minuter lång och kommer förhoppningsvis att ske på Er 

arbetsplats. 

 

Ni får gärna höra av Er med frågor till a06maljo@student.his.se eller 

a05emest@student.his.se. 

 

Tack på förhand!  

 

Mvh 

Malin Johansson 

Emelie Stjern  
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