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Sammanfattning 

Chefer har enligt svensk lag ett särskilt ansvar att förebygga, uppmärksamma och 

hantera kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Syftet med föreliggande studie var 

att undersöka hur chefer inom en offentlig förvaltning upplevde de krav som kommer 

med detta särskilda ansvar samt vilket stöd som cheferna upplevde sig behöva i sitt 

arbete mot kränkande särbehandling. För att undersöka detta genomfördes 

semistrukturerade intervjuer med nio chefer på vald förvaltning. Intervjuerna 

analyserades med en induktiv tematisk analys. Resultatet visade på att cheferna 

upplevde de krav som ställs på dem att arbeta med frågor som rör kränkande 

särbehandling som ett naturligt ansvar som medföljer i chefsrollen. Vidare upplevde 

cheferna en del utmaningar i sitt arbete mot kränkande särbehandling och de betonade 

betydelsen av kommunikation för ett välfungerande arbete. Det stöd som cheferna 

främst upplevde sig behöva i arbetet mot kränkande särbehandling var stöd från 

avdelningen för Human Resources.  
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Abstract 

Titel: Victimization at work 

Managers have in according to Swedish law a particular responsibility to prevent, pay 

attention to and deal with matters regarding victimization at work. The purpose of this 

study was to investigate how managers within a public administration was experiencing 

the demands that accompany this particular responsibility, As well as the support 

managers felt was necessary in order to conduct their work against victimization at 

work. The method used in this study were semistructured interviews with nine managers 

within a chosen public administration, the interviews were then analyzed with a 

inductive thematic analysis. The result showed that managers were experiencing the 

demands that were put on them in order to work with issues regarding victimization at 

work as a natural responsibility accompanying the managerial role. In addition 

managers were experiencing certain challenges in their work against victimization and 

they highlighted the meaning of communication for the establishment of a well 

functioning working environment. The main support managers felt was necessary for 

their work against victimization was the support from the Human Resources 

Department. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till respondenterna som deltog och möjliggjorde föreliggande 

studie samt ett stort tack till förvaltningen för att vi fick genomföra studien hos dem. Ett 

stort tack vill vi även ge till vår handledare Johan Willander som bistått med vägledning 

och varit behjälplig under hela studiens gång. Sist men inte minst vill vi rikta ännu ett 

stort tack till våra familjer för deras fantastiska stöd och tålamod.  

 

Gävle maj 2018 

Sofie Lennartsson och Tina Rabnell 
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Introduktion 

Kränkande särbehandling är ett relativt nytt begrepp, det var först på 1980-talet som 

konceptet uppmärksammades hos vuxna (Leymann & Gustavsson, 1984, refererad i 

Leymann, 1996). Kränkande särbehandling på arbetsplatsen är vanligt förekommande. 

Studier som gjorts i Europa tyder på att mellan 10–15% av individerna i arbetslivet 

utsätts för kränkande särbehandling (Zapf, Escartín, Einarsen, Hoel & Vartia, 2011). 

I en statlig offentlig utredning (SOU 1999:69) estimerades det att det årligen 

sker mellan 100 till 300 självmord i Sverige som är förknippade med kränkande 

särbehandling på arbetsplatsen. Detta innebär två till sex gånger fler än det antal som 

omkommer årligen i fysiska olyckor kopplade till arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 

2016). År 2014 anmäldes i Sverige cirka 1000 fall av arbetssjukdomar vilka var 

specifikt kopplade till kränkande särbehandling, som mobbning och trakasserier på 

arbetsplatsen (Folkhälsomyndigheten, 2016). SOU (1999:69) estimerade dock att 

mellan 10 000 och 30 000 långtidssjukskrivningar kunde vara sammankopplade med 

kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Vidare estimerade SOU (1999:69) att varje 

fall av mobbning där arbetsgrupper var inblandade kostade år 1999 i medel två miljoner 

kronor enbart för verksamheten. SOU (1999:69) menar därför att arbetsgivare och 

chefer har mycket att vinna på att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande 

särbehandling på arbetsplatsen. 

Definitionen av kränkande särbehandling i den svenska lagen lyder ”Handlingar 

som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till 

ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap” (AFS 2015:4). 

Arbetsmiljöverket (2017) förtydligar begreppet och skriver att kränkande särbehandling 

avser handlingar som upplevs som kränkande för den som utsätts för dem. Handlingarna 

kan medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen samt att 

handlingarna ofta upplevs som orättvisa och obegripliga. Kränkande särbehandling kan 

vara en isolerad handling men om den upprepas och pågår under en längre period kan 

det övergå i mobbning (Arbetsmiljöverket, 2017) 

Mobbning är den vanligaste formen av kränkande särbehandling i arbetslivet 

(SOU 1999:69). Mobbning på arbetsplatsen definieras enligt Einarsen, Hoel, Zapf och 

Cooper (2011) som återkommande och systematiska handlingar som riktas mot en eller 

flera arbetstagare över en tidsperiod. Dessa handlingar kan vara medvetna eller 

omedvetna men ses som oönskade av den som utsätts för dem och kan orsaka 
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förödmjukelse, vara förolämpande eller på annat sätt upplevas kränkande. Mobbning på 

arbetsplatsen kan förutom kränkande handlingar gälla trakasserier, att någon blir socialt 

utesluten från gemenskapen eller att någons arbete påverkas negativt. Einarsen et al. 

(2011) beskriver att en central del i definitionen av mobbning är att det finns en obalans 

i makten mellan den utsatte och förövaren. Maktobalansen uppstår när förövaren står i 

en överlägsen position gentemot den utsatte. Makten kan vara av social, fysisk, 

ekonomiskt eller psykologisk natur. 

Sverige var år 1993 det första landet i världen som lagstadgade en reglering 

(AFS 1993:17) som specifikt riktade sig mot kränkande särbehandling på arbetsplatsen 

(Hoel & Einarsen, 2010). Föreskrifterna (1993:17) fick emellertid mycket kritik och 

SOU (1999:69) menade på att dessa föreskrifter inte uppfyllde sitt syfte. Vidare menade 

SOU (1999:69) att arbetsplatser på ett bristande sätt hanterade kränkande särbehandling 

samt att de utsatta inte fick den hjälp som behövdes. Hoel och Einarsen (2010) 

kritiserade föreskrifterna och menade att de var svårtillämpade i praktiken och att det 

fanns en avsaknad i sanktioner mot arbetsgivare som inte fullföljde sitt arbete mot 

kränkande särbehandling. Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och 

social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft den 31 mars 2016 och ersatte därmed de 

tidigare föreskrifterna gällande kränkande särbehandling. De nya föreskrifterna 

förtydligar hur det systematiska arbetsmiljöarbetet som arbetsgivaren ansvarar för ska 

bedrivas, där kränkande särbehandling är ett av fokusområdena.  

I föreskriftens (AFS 2015:4) 1 § framgår det att ”Syftet med föreskrifterna är att 

främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och 

sociala förhållanden i arbetsmiljön”. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret 

för att dessa föreskrifter efterföljs. Föreskrifterna reglerar att arbetsgivaren ska klargöra 

att kränkande särbehandling inte är acceptabelt inom verksamheten, lämpligen görs 

detta i en policy. Det är också arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder för att motverka 

förhållanden i arbetsmiljön som kan leda till kränkande särbehandling samt att se till att 

det finns rutiner som är kända för alla arbetstagare för hur kränkande särbehandling ska 

hanteras. Rutinerna ska innefatta vem som tar emot information om kränkande 

särbehandling förekommer, vad som händer med informationen och vad mottagaren ska 

göra samt hur och var de utsatta kan få hjälp (AFS 2015:4). Trépanier, Fernet och 

Austin (2015) bekräftar att det är av stor vikt att verksamheter utvecklar, implementerar 

och främjar policys gällande kränkande särbehandling på arbetsplatsen för att tydliggöra 
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att förekomsten av kränkande särbehandling inte är acceptabel. Att verksamheter bör ha 

policys och rutiner gällande kränkande särbehandling styrks också i andra studier 

(Richard & Daley, 2003). Richard och Daley (2003) beskriver att en policy ska 

innehålla ett konstaterande som tydliggör att kränkande särbehandling inte är accepterat 

på arbetsplatsen. Vidare kräver en sådan policy en definition av vad kränkande 

särbehandling är och även ett tydliggörande av vilka beteenden som anses som 

kränkande samt vilka konsekvenser som medföljer vid brytande av policyn. Richard och 

Daley (2003) betonar också att det är viktigt att klargöra vem som bär ansvaret, vem 

som är kontaktperson och att det finns ett tydligt förfarande för hur tillvägagångssättet 

ska se ut om incidenter kring kränkande särbehandling uppstår. 

I en svensk studie (Oxenstierna, Elofsson, Gjerde, Magnusson Hansson & 

Theorell, 2012) undersöktes det vilka faktorer som ökade risken för förekomsten av 

kränkande särbehandling på arbetsplatsen och det visade sig att organisatoriska 

förändringar, brist på möjlighet att ha kontroll i arbetet och oförenliga krav påverkade 

risken. Enligt arbetsmiljöverket (2017) handlar det även om kommunikation, samarbete, 

hur verksamheten är organiserad och hur arbetet leds. En bra grund för att minska risken 

för förekomsten av kränkande särbehandling på arbetsplatsen är att se över de 

organisatoriska förhållandena. Risker som kan påverka att kränkande särbehandling 

uppkommer är exempelvis omorganisation och rationalisering vilket kan leda till 

otrygghet. Konflikter, hög arbetsbelastning, otydlig arbetsfördelning, höga 

förväntningar på arbetssätt och prestation kan också leda till ökad risk för att kränkande 

särbehandling uppstår (Arbetsmiljöverket, 2017).  

I de nya föreskrifterna (AFS 2015:4) finns det också krav på arbetsgivaren att se 

till att alla chefer och arbetsledare inom verksamheten har kunskaper i hur kränkande 

särbehandling förebyggs och hanteras samt att det finns förutsättningar att omsätta dessa 

kunskaper i praktiken. Att ha rätt förutsättningar innebär bland annat tillräckliga 

befogenheter, rimlig arbetsbelastning och möjlighet till stöd i rollen som chef. Det 

framgår också att chefer och arbetsledare har ett särskilt ansvar när det kommer till att 

förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling på arbetsplatsen (AFS 

2015:4). 

Hauge et al. (2011) påvisade i sin studie att förekomsten av mobbning på 

arbetsplatsen har ett tydligt samband med missnöje med ledarskapet. Vidare påvisade en 
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dansk studie att chefernas roll är av stor vikt för att förebygga kränkande särbehandling 

på arbetsplatsen, där kvalitén på ledarskapet är av betydelse för att utforma 

arbetsförhållanden som kan motverka kränkande särbehandling på arbetsplatsen 

(Francioli et al., 2015). Detta bekräftas också av Trépanier, Fernet & Austin (2015) som 

menar på att ett bra ledarskap bör främja en mobbningsfri arbetsmiljö och tillhandahålla 

rätt arbetsresurser. Exempel på rätt arbetsresurser är att ge stöd vid deltagande i 

arbetsuppgifter, återkoppla vid prestation, ge de anställda kontroll över det egna arbetet 

och ge möjlighet till kompetensutveckling. Dessa arbetsresurser kan motverka negativa 

arbetsstressorer som kan leda till kränkande särbehandling (Trépanier, Fernet & Austin, 

2015). Annan forskning har fokuserat mer på vilka typer av ledarskapsstilar som 

sammanfaller med mobbning på arbetsplatsen, där Salin och Hoel (2011) menar på att 

det finns två destruktiva ledarskapsstilar som ökar risken för mobbning på arbetsplatsen. 

Den första destruktiva ledarskapsstilen är laissez-faire ledarskap vilket innebär att 

ledaren är passiv och inte tar sitt ansvar när konflikter uppstår (Salin & Hoel, 2011). 

Den andra destruktiva ledarskapsstilen är tyranniskt ledarskap som beskrivs som 

auktoritärt. Ett auktoritärt ledarskapsbeteende kan skapa ett klimat av rädsla där det är 

liten möjlighet till delaktighet, bristande dialog samt vanligt förekommande med 

sanktioner av olika slag (Salin & Hoel, 2011). Salin (2008) menar på att en viktig del i 

arbetet mot mobbning och kränkningar på arbetsplatsen är att utbilda och informera 

ledare om sambandet mellan olika sätt att leda och förekomsten av kränkande 

särbehandling samt om hur ledare ska hantera situationer där konflikter uppstår. Vidare 

menar Salin (2008) på att alla åtgärder som vidtas för att öka ledarkompetensen kring att 

både identifiera och hantera mobbning är ett steg i rätt riktning för ett bättre 

arbetsklimat. Chefer har en avgörande roll när det kommer till att motverka kränkande 

särbehandling men det är också viktigt att det finns en kunskap och medvetenhet i alla 

nivåer av organisationen (Salin, 2008).  

Syfte 

Chefer har enligt svensk lag ett särskilt ansvar när det kommer till att förebygga, 

uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling på arbetsplatsen (AFS 2015:4). 

Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer inom en offentlig förvaltning 

upplever de krav som kommer med detta särskilda ansvar samt vilket stöd de upplever 

sig behöva i arbetet mot kränkande särbehandling på arbetsplatsen. 
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Metod 

Urval och undersökningsgrupp 

Urvalskriteriet var att respondenterna skulle vara chef i den valda offentliga 

förvaltningen, det vill säga att de skulle ha något slags personalansvar. Chefer som 

uppfyllde dessa kriterier kontaktades med en förfrågan om deltagande i en intervju för 

en studie gällande kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Förvaltningen valde sedan 

ut 10 respondenter med ambitionen om att ha hälften män och hälften kvinnor. En 

deltagare föll bort på grund av sjukdom. Deltagarna som intervjuades bestod av fem 

män och fyra kvinnor. För att upprätthålla konfidentialitetskravet redovisas inte ålders- 

och utbildningsinformation om deltagarna. 

Tillvägagångssätt och intervjuguide 

I studien som genomförts användes en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av 

intervjuer. För att genomföra studien utformades en semistrukturerad intervjuguide (se 

Bilaga 1) och ett missivbrev (se Bilaga 2). Intervjuguiden testades genom en testintervju 

och justerades därefter. Intervjuguiden bestod av fem olika frågeområden: Allmänna 

frågor, arbetssituation, kränkande särbehandling, upplevda krav och stöd. 

Frågeområdena innefattade i huvudsak öppna frågor rörande vad kränkande 

särbehandling innebär i rollen som chef, hur de upplever kraven att arbeta med frågor 

som rör kränkande särbehandling samt vilket stöd de upplever sig behöva för att arbeta 

med dessa frågor. Genomförandet av intervjuerna varierade mellan cirka 30–60 minuter. 

Intervjuerna genomfördes enskilt i ett konferensrum på respondenternas arbetsplats och 

samtliga intervjuer spelades in med en diktafon. Samtliga intervjuer transkriberades till 

text. 

Dataanalys 

Insamlade data analyserades med en induktiv tematisk analys i enlighet med Braun och 

Clarke (2006). Metoden möjliggör identifiering, analysering och rapportering av 

mönster i insamlade data (Braun & Clarke, 2006). Detta innebar i praktiken att all 

insamlade data transkriberades och lästes sedan noggrant igenom var för sig för att få en 

övergripande inblick i materialet. Var för sig noterades sedan allt som ansågs vara 

relevant och av intresse för att svara på studiens syfte och det som mellan 

respondenterna var framträdande och gemensamma ämnen utlästes och färgkodades. 
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Därefter diskuterades gemensamt dessa ämnen och delades in efter likheter. Från dessa 

likheter kunde sedan övergripande huvudteman och underteman ta form. Dessa teman 

namngavs sedan med passande namn och återfinns som rubriker och underrubriker i 

resultatdelen. Lämpliga citat från respondenterna användes för att ge en djupare 

förståelse till de teman som framkom. 

Forskningsetiska övervägande 

Denna studie utgick ifrån att tillgodose det grundläggande individskyddskravet och de 

fyra allmänna huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Samtliga respondenter informerades via ett missivbrev om studiens syfte, att 

deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sitt 

deltagande. Respondenterna informerades om att allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt och att inspelningar och transkriberingar kommer att raderas när studien 

är slutförd. De informerades också om att materialet inte kommer att användas i annat 

syfte än till denna studie. För att identifiering av respondenterna och förvaltningen inte 

skulle vara möjlig uteslöts samtliga namn och annan identifierbar information från 

transkriberingarna. I citaten som återfinns i resultatdelen finns inte heller någon 

numrering på respondenterna då det hade inneburit en risk för att respondenterna skulle 

kunna identifieras. Innan intervjuerna genomfördes informerades respondenterna 

muntligen återigen om ovanstående information.  

Resultat 

Fyra huvudteman identifierades med den tematiska analysen och till dessa fyra 

huvudteman identifierades tillhörande underteman. Det första huvudtemat chefers 

upplevda krav att arbeta med frågor som rör kränkande särbehandling har tillhörande 

underteman ansvar som kommer med chefsrollen, verka för ett öppet klimat och våga 

agera. I det andra huvudtemat utmaningar återfinns underteman tidsbrist, att arbeta 

med människor och känsligt ämne. Under de tredje huvudtemat kommunikation finns 

öppen dialog, diskutera och samsyn som tillhörande underteman. I det fjärde 

huvudtemat stödfunktioner finns tillhörande underteman stöddokument, Human 

Resources, chefskollegor och delaktighet från medarbetare. Nedan redovisas dessa 

huvudteman och underteman mer detaljerat.  
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Chefers upplevda krav att arbeta med frågor som rör kränkande särbehandling. 

Respondenterna menar att de är väl medvetna om att det ställs krav på dem som chefer 

att arbeta med frågor som rör kränkande särbehandling. Hur dessa krav är utformade är 

de dock inte medvetna om. Respondenterna menar att det kan bero på att dessa krav inte 

upplevs som krav utan att de snarare upplevs som ett naturligt ansvar som medföljer i 

chefsrollen. Vidare menar respondenterna att de upplever att kränkande särbehandling 

förekommer i låg utsträckning på arbetsplatsen och att de har ett fungerande arbetssätt 

för att förhindra att kränkande särbehandling uppstår.  

Ansvaret som kommer med chefsrollen. Respondenter upplever att de har ett 

stort ansvar att se till att kränkande särbehandling inte förekommer på arbetsplatsen. 

Respondenterna menar att detta ansvar är en del i ledarskapet och att det faller sig 

naturligt för dem att ta ett sådant ansvar. De menar vidare att detta ansvar inte upplevs 

betungande.  

Som chef med personalansvar upplever jag det ganska naturligt att jag ansvarar 

för att se mina medarbetare, se hur de mår och ha en kontinuerlig dialog liksom 

[…] Det är en del i mitt arbete. 

Respondenterna menar att detta ansvar innebär att vara ständigt uppmärksam på vilket 

tonläge och jargong som används i verksamheten, både inom och utanför den egna 

arbetsgruppen. Det gäller att vara observant och fånga upp signaler om beteenden eller 

kommunikation som kan uppfattas som kränkande vilket av respondenterna upplevs 

som en svår balansgång. Respondenterna menar att olika människor uppfattar saker 

olika samt att det kan vara en utmaning att försöka se situationer ur flera perspektiv och 

inte utgå från vad de själva upplever som kränkande.  

I min arbetsgrupp har vi ett öppet klimat med nära till skratt. Vi kommunicerar 

med varandra väldigt mycket och det är ju i kommunikation kränkningar kan 

uppstå. Därför är det väldigt viktigt för mig att försöka fånga upp saker och 

ting. Någon kan säga något utan att egentligen mena någonting men det kan 

uppfattas som kränkande av någon annan. 

Verka för ett öppet klimat. Flera av respondenterna upplever att de har ett 

ansvar gentemot medarbetarna att verka för ett öppet klimat och delaktighet där det 

finns utrymme att ha en dialog om vilket beteende som är accepterat och inte. 
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Man måste våga prata om kränkande särbehandling i gruppen, vad är det som 

gör att det blir såhär. Vi pratar ju mycket om kultur, värderingar och spelregler, 

vilket oftast brukar vara grunden till att inte bli kränkt. Vad är det som gäller 

här och vad är okej och vad är inte okej, vi har alla olika saker med oss i 

ryggsäcken och det måste ju diskuteras. 

Respondenterna menar att delaktighet inte bara minskar risken för att kränkande 

särbehandling uppstår utan att det också underlättar för dem att arbeta med dessa frågor. 

De understryker vikten av att ha stöd från medarbetarna för att kunna förhindra att 

kränkande särbehandling förekommer på arbetsplatsen.  

Våga agera. Respondenterna upplever att det är viktigt som chef att våga agera 

och säga till om någon gör eller säger något som kan uppfattas som kränkande. Att i ett 

tidigt skede våga agera upplever respondenterna som en del i deras aktiva arbete med att 

förebygga att kränkande särbehandling förekommer på arbetsplatsen.  

Jag jobbar mycket med mina medarbetare att sätta gränsen så tidigt som möjligt 

[…] Som chef eller ledare kan du ju inte darra inför sådana frågor utan du 

måste agera och tydligt visa vad som inte är okej. 

Respondenterna anser också att det är viktigt att agera även i andra situationer såsom 

om de märker att en medarbetare drar sig undan eller på något sätt verkar nedstämd. Det 

var emellertid några respondenter som menade på att de inte tycker att det är helt 

okomplicerat att veta när och vad de ska agera på då vissa fall kan vara av känslig 

karaktär. 

Visst finns det utmaningar, så fort man ska prata med någon om något 

personligt så känns det ju som att jag är där och tassar på något som jag kanske 

inte ska lägga mig i. 

Utmaningar 

Respondenterna upplever att det finns en del utmaningar när det kommer till att vara 

ansvarig för att arbeta med frågor gällande kränkande särbehandling på arbetsplatsen. 

De upplevda utmaningarna varierar något men främst nämner respondenterna tidsbrist 

och arbetet med människor som särskilda utmaningar. 

Tidsbrist. Respondenterna upplever att chefsrollen är väldigt bred och kan 

också ofta innebära en överbelastning av arbetsuppgifter. De menar att periodvis kan 
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arbetet vara väldigt stressigt och en konsekvens av detta kan vara att de inte har samma 

möjlighet att vara delaktiga i medarbetarna och vad som händer på arbetsplatsen. 

Mindre delaktighet kan vara en bidragande faktor till att signaler om kränkande 

särbehandling inte uppmärksammas vilket respondenterna upplever som en risk.  

Att arbeta med kränkande särbehandling är ju liksom ett levande material. Det 

är ju inte bara att göra det en gång och sen stoppa det i en byrålåda och tro att 

det ska funka. Och det är väl just det här med att hitta tiden att arbeta med 

frågorna som är utmanande, för vi har ju så mycket annat som måste göras. 

Vidare menar respondenterna att tidsbrist bidrar till att det förebyggande arbetet mot 

kränkande särbehandling ofta prioriteras bort. De menar att anledningen till varför det 

lätt prioriteraras bort är för att de upplever otydligheter i hur de ska arbeta förebyggande 

mot kränkande särbehandling. Några av respondenterna menar dock att de i sitt dagliga 

arbete fokuserar mycket på det förebyggande arbetet mot kränkande särbehandling men 

medger samtidigt att alla chefer arbetar olika med dessa frågor eftersom de upplever att 

det är otydliga riktlinjer gällande detta. 

Det här är ju en sån där typisk fråga som man inte jobbar förebyggande med 

utan man tar tag i det när det väl händer något. Jag tycker att det är jätteotydligt 

hur jag ska arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling, jag vet faktiskt 

inte hur man ska göra liksom. 

Att arbeta med människor. Respondenterna menar att en av de mest givande 

sakerna med deras arbete är att få arbeta med människor. Även om arbetet med 

människor är givande upplever dock respondenterna att det finns vissa utmaningar med 

detta. Alla människor är olika och de reagerar och känner på olika sätt. Detta innebär att 

det ställs krav på chefen att ha en förståelse för att olika personer tolkar och förstår 

situationer på olika sätt vilket respondenterna upplever kan vara mycket utmanande och 

ibland svårhanterligt.  

Man måste förstå att alla upplever situationer olika. Det som jag inte alls tycker 

är någonting kan vara jättestort för någon annan och för mig handlar det om att 

förstå skillnaden. Förstå att det verkligen är olika för alla och förstå att inte utgå 

från mig själv, men det är svårt. 

Känsligt ämne. Även om respondenterna upplever att de känner sig trygga i att 

hantera frågor som rör kränkande särbehandling så medger de att det är ett ämne som i 
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många fall kan vara både svårt och känsligt. Detta kan medföra att det känns jobbigt att 

föra ämnet på tal för både chefer och medarbetare. 

Jag tror att vi är rädda för de här frågorna. Ingen vill prata om rasism, ingen vill 

prata om mobbning, ingen vill prata om kränkning, våldtäkter och usch såna 

hemska saker utan det är roligare att diskutera att det regnar idag igen och sen 

blir det kanske sol imorgon. 

Respondenterna påtalar att även om ämnet är svårt så måste de som chef våga prata om 

kränkande särbehandling. Desto mer frågan aktualiseras desto lättare är det att få 

medarbetarna att känna sig trygga i att vilja prata om det. Respondenterna menar att det 

inte handlar om att alla ska vara insatt i alla processer utan mer om att våga diskutera 

ämnet som en del i det förebyggande arbetet. 

Det är bra när frågan aktualiseras liksom. Det har ju blivit en samhällsfråga, så 

vi måste kunna sitta på fikarasten och diskutera såna här frågor så det blir en del 

av vardagen. Samtidigt är det en balansgång, någon kan ju tycka det är 

jättejobbigt men man kan inte heller stänga ner såna samtalsämnen. 

Ett par av respondenterna menar emellertid att aktualiseringen av ämnet har bidragit till 

att de agerar med större försiktighet och upplever att de ständigt måste tänka på vad de 

säger och gör och menar därför att aktualiseringen även kan ha fått en oönskad effekt.  

Kommunikation  

Respondenterna framförde vikten av en tydlig kommunikation i deras arbete mot 

kränkande särbehandling. De ser kommunikation som en nyckel till att få en samsyn på 

hur deras arbetet mot kränkande särbehandling ska se ut. Då en policy i verksamheten 

kan tolkas olika av både chefer och medarbetare påtalade de vikten av att diskutera och 

prata om dessa frågor så att det finns en samstämmighet gällande vad kränkande 

särbehandling är, hur det kan förebyggas, hur agerandet ska se ut samt vilka 

konsekvenser som medföljer om detta inte efterlevs. Vidare upplevde respondenterna att 

det är av stor vikt att det är ett öppet klimat på arbetsplatsen. Där medarbetarna har ett 

förtroende för cheferna och känner sig trygga i att anförtro sig till dem om kränkande 

särbehandling skulle förekomma.  

Öppen dialog. Respondenterna eftersträvar att ha ett öppet klimat på 

arbetsplatsen och poängterade vikten av att medarbetare ska känna sig trygga i att prata 
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med dem om de har något som de vill dela med sig av. Respondenterna menar att det är 

viktigt att ha en öppen och förtroendeingivande dialog med medarbetarna som en del i 

det förebyggande arbetet mot kränkande särbehandling.  

Jag försöker ju ha ett öppet klimat med mina medarbetare så att de ska känna att 

de kan komma till mig, det ger ju mig en möjlighet att få lite inblick i vad som 

händer också. 

En del av respondenterna menade dock på att detta kan vara utmanande och att det är 

svårt att veta om samtliga medarbetare känner ett förtroende gentemot dem som chef. 

Om förtroendet mellan medarbetare och chef har bristningar menar de att det finns en 

risk att de inte upptäcker att något är fel i ett tidigt skede. Som chef har de inte 

möjlighet att se och vara överallt och därför kan en god dialog med medarbetarna vara 

helt avgörande för att upptäcka om kränkande särbehandling förekommer. 

Det är det små subtila som är svårt för mig att märka och det finns alltid en risk 

att man inte går till chefen om något är fel, ibland får man veta bakvägen från 

en kollega och då är det sämre, det är bättre när de kommer direkt till mig. För 

som chef så märker man inte alltid det här. 

Diskutera. Respondenterna påtalade flertalet gånger vikten av att diskutera 

frågor kring kränkande särbehandling för att lyfta fram och medvetandegöra ämnet, 

både hos chefer och medarbetare. Respondenterna var eniga om att det i dagsläget talas 

alldeles för lite om kränkande särbehandling på arbetsplatsen. 

Det finns jättemycket att prata om här så det är väl något rent praktiskt som jag 

tycker man gör alldeles för lite av. Man trycker gärna på hur viktig frågan är, 

men vi pratar aldrig om den. Det är första gången jag pratar med någon om den 

här frågan och då är det med dig och du jobbar inte ens här. 

Respondenterna påpekade att alla människor är olika och tänker olika i dessa frågor 

utifrån deras egna erfarenheter. Respondenterna upplever därför att det är viktigt att 

diskutera ämnet för att få en samstämmighet i hur cheferna ska arbeta med frågor 

gällande kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Respondenterna menar att det i 

dagsläget kan upplevas som svårt att förmedla en enhetlig bild till medarbetarna 

eftersom det finns en avsaknad av samstämmighet gällande ämnet kränkande 

särbehandling bland chefer i förvaltningen. 
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Det är en väldigt viktig fråga och man skulle diskutera den mer. För har jag en 

tydlig bild så kan jag förmedla det på ett bra sätt till mina medarbetare också. 

Så det är väl verktyget. För mig är ett policydokument bra, men att diskutera det 

är så mycket bättre då det är mer lärande. 

Samsyn. Respondenterna upplever att det i dagsläget inte finns en samsyn inom 

förvaltningen gällande varken begreppet kränkande särbehandling eller för hur 

kränkande särbehandling ska förebyggas och hanteras. Respondenterna hänvisar istället 

till sunt förnuft och att de agerar efter sina egna värderingar. Vidare menar 

respondenterna att för att skapa en samsyn och en förståelse så krävs åsiktsutbyte och 

öppna samtal kring ämnet. 

Jag tror inte vi har en samsyn gällande kränkande särbehandling. Det är nog 

väldigt mycket ens egna värderingar och det känns inte som att det är 

jättetydligt vilka värderingar vi har här […] Jag skulle gärna vilja ha något mer 

än de riktlinjer och policys som finns, gärna någon form av utbildning och mera 

samtal kring det här för oss chefer, det tror jag skulle vara bra. 

Respondenterna menar att olika chefer kan tolka policys och dokument utifrån dem 

själva och vad de själva tycker. Individer lägger olika vikt vid olika saker och ord 

beroende på egna erfarenheter och vad som är viktigt för just den personen.  

Alla är ju olika, man uppfattar saker på olika sätt, man är olika känslig, ja allt. 

Jag skulle säga att man jobbar med kränkande särbehandling på lika många 

olika sätt som det finns chefer. Så det hade varit bra om det finns någon form av 

grund eller utgångspunkt. Man skulle haft en utbildning och diskuterat och 

prata om det så vart det ju mer lika. 

Respondenterna upplever därför att det finns ett stort behov av samsyn gällande 

kränkande särbehandling på arbetsplatsen då det skulle underlätta för dem att arbeta 

med dessa frågor på ett enhetligt sätt. Respondenterna menar att det skulle behövas 

tydligare direktiv från ledningen för hur de ska arbeta med frågor som rör kränkande 

särbehandling. 

Men som chef borde det vara mer tydligt vad som förväntas av en, det är det 

inte just nu. Ja vi har en policy men en policy kan du ju läsa och tolka som du 

vill. Jag kan ju läsa den som jag vill och någon annan på sitt sätt. Alltså måste 

vi prata om den för att det ska fungera. 
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Stödfunktioner 

Respondenterna ger uttryck för att de upplever en trygghet i hur de ska agera rörande 

kränkande särbehandling. Respondenterna menar att den huvudsakliga anledningen till 

varför de upplever sig trygga i frågorna är för att det finns ett gott stöd i verksamheten. 

Med stöd syftar respondenterna huvudsakligen till avdelningen för Human Resources 

och deras kunskap men också till andra chefskollegor samt medarbetarna.  

             Stöddokument. Respondenterna menar att det finns stöd i deras arbete med 

kränkande särbehandling i form av olika dokument, däribland riktlinjer, policys och en 

likabehandlingsplan. En del av respondenterna är dock inte helt medvetna om dessa och 

dess innehåll och det är delade meningar gällande i vilken utsträckning dessa 

stöddokument hjälper dem i deras arbete mot kränkande särbehandling på arbetsplatsen. 

Till stor del anser respondenterna att stöddokumenten inte tydligt anvisar för hur de ska 

föra arbetet mot kränkande särbehandling på ett förebyggande sätt. De allra flesta av 

respondenterna anser att stöddokumenten i dagsläget inte är till någon nytta för dem 

som chefer. De menar att det visserligen är bra att verksamheten har stöddokument men 

om de fungerar i praktiken är den största delen av respondenterna tveksamma till. Dessa 

respondenterna upplever en viss problematik när det kommer till stöddokument och 

menar på att dokumenten ofta är långa och svårlästa och därmed svåra att applicera i 

rollen som chef. 

Jag tycker att policys är ett jättefint dokument och man måste ju naturligtvis ha 

dom för att kunna hänvisa till något när det verkligen blir något […] Men jag 

själv ser ju inte annars något stöd i dem som att: “oj undra hur jag ska göra nu, 

jag ska nog kolla någon checklista.”[…] Det blir så fyrkantigt. Det här är ju 

ganska mjuka frågor som du måste känna in väldigt mycket. 

Enstaka respondenter upplever dock att riktlinjerna är tydligt utformade och ger en bra 

bild av vad som förväntas av dem som chefer.  

Det finns ju ganska tydligt, vad ska jag säga, dokumenterat eller det finns ju 

tydliga riktlinjer eller policys för hur vi ska agera. Och det är egentligen bara att 

titta på dem och avviker det från dom så får man ta upp det och prata om det. 

Human Resources. Respondenterna menar att det finns viss osäkerhet i 

förfarande av processen när ett ärende gällande kränkande särbehandling uppstår. 

Likväl så menar respondenterna på att de känner sig trygga och säkra i att hantera ett 
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ärende gällande kränkande särbehandling eftersom de kan vända sig till Human 

Resources för att få stöd och hjälp. En del av respondenterna påpekar att de som chefer 

inte har all kunskap kring lagar och dylikt och menar att Human Resources därför är ett 

viktigt stöd.   

Sen är det viktigt att HR är tillgängliga och hjälpsamma när något inträffar för 

det är ändå där jag tycker att expertkunskaperna finns. Vi chefer kan inte allt. 

Vi kan uppmärksamma och vi kan veta vilka vi ska prata med och ta hjälp av 

för att hantera det men jag förväntar mig att HR tar tag i saken och stöttar 

cheferna.   

Vidare upplever respondenterna att Human Resources är ett bra stöd rent 

erfarenhetsmässigt då de besitter en annan kunskaps- och erfarenhetsbank som cheferna 

inte har tillgång till. De agerar över hela verksamheten och stöter på situationer gällande 

kränkande särbehandling oftare än en chef på en särskild avdelning. Därav menar 

respondenterna att de känner sig trygga och säkra på att de får rätt hjälp och råd vid 

kontakt med Human Resources.   

Jag har inte koll eftersom jag inte varit med om en situation någon gång och då 

tror jag inte man skaffar sig den kunskapen. Även om jag läst det någon gång så 

tar man ju det när man kommer i en sån situation. Och då finns ju HR som kan 

stödja mig i den frågan.            

Chefskollegor. Respondenterna menar att ett annat viktigt stöd för att kunna 

hantera frågor som rör kränkande särbehandling kommer från att diskutera med andra 

chefskollegor. Att bolla sina idéer med andra med samma arbetsroll är något som 

samtliga respondenter upplever som nödvändigt för att kunna känna sig trygga i att de 

gör rätt när en situation uppstår.          

Behöver jag stöd så har jag ju mina chefskollegor också. Och vi har ju våra 

möten och ledningsgruppsmöten där det är väldigt högt i tak och vi kan prata 

om sånt som vi behöver ventilera. Så man är ju inte helt isolerad som chef 

heller utan man har ju stöd från varandra.  

Respondenterna ser mötena mellan cheferna som ett bra forum för att kunna samtala 

och ser gärna mer diskussioner kring detta ämne under dessa möten för att lära och dra 

nytta från varandras erfarenheter.  
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Vi har ett jättebra chefsnätverk, man vet ju vem som är bra på olika frågor och 

vet kanske vem som har haft olika problem. För vi har ju kränkande 

särbehandling på våran arbetsplats också naturligtvis och då kan man ju fråga 

dem som varit med om det och dra nytta av varandras erfarenhet. 

Delaktighet från medarbetarna. Respondenterna upplever att det är viktigt att 

ha stöd från medarbetarna för att kunna arbeta med frågor som rör kränkande 

särbehandling. Utan medarbetarnas delaktighet i dessa frågor menar respondenterna att 

arbetet blir omöjligt. De menar på att chefer kan sätta upp spelregler och riktlinjer men 

om inte medarbetarna är engagerade och delaktiga i dessa så uteblir också syftet med 

dessa spelregler. Respondenterna upplever därför att det är viktigt att föra en ömsesidig 

dialog om vilket beteende som är accepterat och inte för att det ska kunna förankras.  

Stödet från medarbetarna i dessa frågor är A och O. Jag utan medarbetarna vore 

ju ingenting utan det är ju dom som gör jobbet. Då måste ju dom tycka att det är 

en viktig fråga och de måste vara engagerad för att det ska bli något av det. Så 

det är superviktigt med deras stöd. 

Respondenterna menar att ansvaret gällande frågor som rör kränkande särbehandling 

lätt kan läggas helt på cheferna men påpekar att medarbetarna också har ett stort ansvar 

i att det ska finnas ett fungerande arbetet kring kränkande särbehandling. Om inte 

medarbetarna tar sitt ansvar i frågan är en stor del av arbetet mot kränkande 

särbehandling förgäves för cheferna.  

Vi behöver ju hjälpas åt, det är ju inte bara mitt ansvar utan medarbetarnas 

ansvar också. De har ju också en uppgift i det här, att följa de riktlinjer och 

spelregler som finns på arbetsplatsen och dom som vi tillsammans satt upp. 

Diskussion  

Enligt svensk lag har chefer ett särskilt ansvar när det kommer till att förebygga, 

uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling på arbetsplatsen (AFS 2015:4). 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur chefer inom en offentlig förvaltning 

upplever de krav som kommer med detta särskilda ansvar. Studien undersökte även 

vilket stöd chefer upplever sig behöva i sitt arbete mot kränkande särbehandling på 

arbetsplatsen. Sammanfattningsvis visade resultatet att respondenterna är väl medvetna 

om att det ställs krav på dem som chef att arbeta med frågor som rör kränkande 

särbehandling men att de anser att dessa krav inte upplevs som krav utan mer som ett 
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naturligt ansvar som medföljer i chefsrollen. De menar emellertid på att de står inför 

vissa utmaningar och poängterar vikten av en tydlig kommunikation för ett 

välfungerande arbete. Det påvisas också att respondenterna upplever att de har bra 

stödfunktioner som underlättar i deras roll som chef när det kommer till att arbeta med 

frågor gällande kränkande särbehandling. 

 Chefer har enligt lag ett särskilt ansvar när det kommer till att arbeta med frågor 

som rör kränkande särbehandling (AFS 2015:4). Det var därför något oväntat att 

resultatet i föreliggande studie visade att respondenterna inte upplever de krav som 

ställs på dem att arbeta med frågor som rör kränkande särbehandling som särskilt 

betungande. Att respondenterna inte upplever kraven som betungande kan bero på att de 

upplever kraven som sociala i större utsträckning än lagstadgade då de ser kraven som 

ställs på dem som ett naturligt ansvar som medföljer i chefsrollen. Det kan också bero 

på att de upplever hög grad av kontroll och att de har ett bra stöd vilket enligt Karasek 

och Thoerell (1990) kan bidra till att en person upplever de krav som ställs på dem som 

mer hanterbara. Karasek och Thoerells (1990) krav-kontrollmodell i tre delar förklarar 

hur stress kan uppkomma och upplevas i samband med krav. Krav-kontrollmodellen 

identifierar tre grundläggande aspekter av arbetsmiljö, vilka är krav, kontroll och socialt 

stöd. Kraven handlar om de krav som ställs på en person och kan både vara av fysisk 

och psykologisk karaktär. Kontroll, som är den andra delen i Karasek och Thoerells 

(1990) modell syftar till vilka möjligheter en person har att fatta beslut samt möjligheten 

till att använda sin kompetens och sina färdigheter i arbetet. Respondenterna upplever 

att de har hög grad av kontroll och känner en trygghet i att de har ett fungerande 

arbetssätt som minskar risken för att kränkande särbehandling förekommer. Den tredje 

delen i modellen är stöd. Karasek och Thoerell (1990) menar på att om en person 

upplever sig ha stöd från andra i sitt arbete så kan stressnivåerna minska. Samtliga 

respondenter angav att de upplever sig ha ett gott stöd inom förvaltningen och syftar 

främst till avdelningen för Human Resources och till andra chefskollegor.  Krav, 

kontroll och stöd är kopplade till stress där Karasek och Thoerell (1990) menar på att en 

balans mellan dessa faktorer minskar risken för upplevd stress som påföljd av krav, där 

kontroll och stöd fungerar som faktorer som ökar möjligheten att klara av de krav som 

ställs på personer i arbetslivet. Krav-kontrollmodellen skulle också vidare kunna 

förklara varför respondenterna upplever att kränkande särbehandling förekommer i låg 

utsträckning på arbetsplatsen. I en studie gjord av Goodboy, Martin, Knight och Long 

(2015) tillämpades krav-kontrollmodellen för att undersöka arbetsplatsmobbning och 
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dess konsekvenser. I studien framkom det att på arbetsplatser där det ställs höga krav 

och där möjligheter till kontroll och stöd är bristfälliga är risken för att kränkande 

särbehandling förekommer större (Goodboy et al., 2015). Föreliggande studie visade på 

att respondenterna upplever en balans mellan krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen 

vilket enligt Goodboy et al. (2015) minskar risken för att kränkande särbehandling 

förekommer.   

Resultatet visar att respondenterna upplever att deras huvudansvar när det 

kommer till att förebygga och hantera kränkande särbehandling på arbetsplatsen är att 

verka för ett öppet klimat och delaktighet samt att våga agera om något som kan 

uppfattas som kränkande uppstår på arbetsplatsen. Att chefens roll, ansvarstagande och 

ledarskapsstil är av stor betydelse för att minska risken för att kränkande särbehandling 

på arbetsplatsen uppstår bekräftas i tidigare studier (Francioli et al., 2015; Salin, 2008; 

Salin & Hoel, 2011). Salin och Hoel (2011) beskriver delaktighet som en faktor som i 

betydande utsträckning minskar risken för att kränkande särbehandling uppstår. Salin 

och Hoel (2011) skriver också om laissez-faire ledarskap som ett destruktivt ledarskap 

som har starka samband med kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Laissez-faire 

ledarskap innebär enligt Salin och Hoel (2011) att ledaren är passiv och inte tar ansvar 

vid konflikter. Att respondenterna upplever att en viktig del i deras arbete mot 

kränkande särbehandling är att de vågar agera om konflikter uppstår kan tyda på att de 

inte har en ledarskapsstil som sammanfaller med laissez-faire. 

I studiens resultat framkom det att respondenterna trots att de inte upplever 

arbetet med frågor som rör kränkande särbehandling som betungande ändå upplever att 

det finns ett antal olika utmaningar. Främsta utmaningen som respondenterna upplevde 

var tidsbrist och överbelastning. Att chefer ofta upplever stress på grund av för hög 

arbetsbelastning är vanligt förekommande då de har en komplex roll (Holden & 

Roberts, 2004). Respondenterna upplevde att tidsbristen minskade deras möjlighet att 

vara uppmärksamma och de såg detta som en riskfaktor för att kränkande särbehandling 

skulle kunna förekomma. Hög arbetsbelastning, otydlig arbetsfördelning och höga 

förväntningar på arbetssätt och prestation kan öka risken för att kränkande 

särbehandling förekommer på arbetsplatser (Arbetsmiljöverket, 2017). Tidsbrist kan 

också vara en bidragande faktor till varför en del av respondenterna upplever att det 

förebyggande arbetet mot kränkande särbehandling många gånger prioriteras bort men 

det kan också bero på att ämnet mycket sällan diskuteras inom förvaltningen. För att 
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ämnet kränkande särbehandling ska lyftas upp och aktualiseras behöver direktiven och 

informationen kommuniceras ut från ledningen till chefer och medarbetare för att skapa 

en kunskap och medvetenhet i alla nivåer av organisationen (Salin, 2008). 

Resultatet visade vidare på att kommunikation är av stor betydelse för att ha ett 

välfungerande arbete mot kränkande särbehandling där respondenterna efterfrågar 

diskussionsforum för att få en samsyn på frågor som rör kränkande särbehandling inom 

förvaltningen. Att respondenterna efterfrågar diskussion och samsyn kan tyda på att 

nuvarande policys och riktlinjer som berör kränkande särbehandling har implementerats 

på ett bristfälligt sätt. En annan indikation på att implementeringen kan ha varit 

bristfällig är att det finns meningsskiljaktigheter hos respondenterna om vilka policys 

och riktlinjer som finns gällande kränkande särbehandling inom förvaltningen. En del 

av respondenterna är antingen omedvetna om att de finns medan andra menar på att de 

inte vet vad som står i dessa. En konsekvens av detta kan vara det faktum att 

respondenterna upplever att de är utelämnade till att använda eget sunt förnuft och att de 

lutar sig mot sina egna värderingar. Tidigare studier bekräftar vikten av att ha en väl 

implementerad policy gällande kränkande särbehandling på arbetsplatsen (Trépanier, 

Fernet & Austin, 2016; Richard & Daley, 2003). För att lyckas med en policy menar 

Richard och Daley (2003) att själva processen med att skapa och implementera den är 

av lika stor vikt som det faktiska innehållet. Det är viktigt att medarbetare från alla 

nivåer i organisationen är en del av processen för att skapa en medvetenhet och 

acceptans av policyn i organisationens alla delar. De vanligaste misstagen vid 

implementeringen av en policy är att den inte når ut till alla i organisationen och därför 

inte heller tas på allvar (Rayner & Lewis, 2011). Det kan därför vara av vikt att chefer 

får utbildningar gällande policys så att de i sin tur kan kommunicera ut en enhetlig bild 

av dessa till sina medarbetare. Att kraven att arbeta med frågor som rör kränkande 

särbehandling hos respondenterna upplevs som sociala i större utsträckning än 

lagmässiga kan också vidare förklara varför policys och riktlinjer inte används i större 

utsträckning av respondenterna.  

Att respondenterna i låg utsträckning använder sig av policys och riktlinjer kan 

också bero på att de förlitar sig på att avdelningen för Human Resources ska finnas där 

som stöd och vara behjälpliga om en situation som innefattar kränkande särbehandling 

skulle förekomma. Respondenterna upplever att de känner sig trygga i sitt sätt att 

hantera ärenden gällande kränkande särbehandling men menar samtidigt på att de 
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vänder sig till avdelningen för Human Resources som första instans för att få reda på 

hur de ska gå tillväga. Detta kan ses som motsägelsefullt och tyda på att respondenterna 

upplever en falsk trygghet i att de själva kan hantera ärenden som innefattar kränkande 

särbehandling. Det kan därför vara av vikt att vidareutbilda cheferna på förvaltningen i 

hur de ska arbeta med frågor som rör kränkande särbehandling för att de ska känna sig 

genuint trygga i sin roll som chef när de arbetar med frågor som rör kränkande 

särbehandling. Att utbildning i frågor som rör kränkande särbehandling är viktigt 

bekräftas också i tidigare studier där Salin (2008) menar på att en viktig del i arbetet 

mot mobbning och kränkningar på arbetsplatsen är att utbilda och informera chefer om 

vilket sorts ledarskap som minskar risken för att kränkande särbehandling uppstår samt 

om hur chefer ska hantera situationer om konflikter uppstår. Salin (2008) menar på att 

alla åtgärder som vidtas för att öka ledarkompetensen kring att både identifiera och 

hantera kränkande särbehandling är ett steg i rätt riktning för ett bättre arbetsklimat.  

Resultatet i denna studie visade på att respondenternas svar varit homogena på 

de allra flesta av frågeområdena. Detta kan tyda på att det finns en stark 

organisationskultur på förvaltningen. En organisationskultur beskrivs oftast som 

värderingar, övertygelser, normer och antaganden som delas av samtliga medlemmar i 

en organisation (Plakhotnik & Rocco, 2011). 

Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur chefer upplever de krav som 

kommer med det särskilda ansvaret de innehar att arbeta med frågor som rör kränkande 

särbehandling samt vilket stöd de upplever sig behöva i arbetet mot kränkande 

särbehandling på arbetsplatsen. För att få svar på dessa frågor intervjuades nio chefer på 

en offentlig förvaltning. Urvalet var strategiskt och gjordes med hänsyn för att 

urvalsgruppen skulle kunna bidra med användbar information till studien. Ambitionen 

av att ha en jämn könsfördelning som resulterade i att urvalsgruppen bestod av fem män 

och fyra kvinnor kan förhoppningsvis ha bidragit till en mer mångfacetterad bild av 

chefernas upplevelse av att arbeta med frågor som rör kränkande särbehandling. För att 

få en djupare förståelse för ämnet så valdes en kvalitativ metod då ambitionen var att 

komma åt respondenternas subjektiva upplevelser. Kvalitativa metoder möjliggör för att 

ge en komplex och nyanserad bild av det som studeras (Holloway & Todres, 2003). 

Respondenterna intervjuades baserat på en semistrukturerad intervjuguide. Valet att 
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använda en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) gjordes främst för att kunna 

säkerställa att samma frågor ställdes till samtliga respondenter samt för att kunna ställa 

följdfrågor utefter vad respondenterna svarade.  

            En viktig aspekt vilken kan ha påverkat resultatet är att tidigare erfarenhet från 

att genomföra intervjuer saknades. Detta kan ha bidragit till att relevanta följdfrågor inte 

ställdes och viktiga inslag kan därav ha missats. För att undvika detta borde fler 

testintervjuer genomförts för att skapa en större trygghet vid genomförandet av 

intervjuerna med respondenterna. En annan risk är att materialet kan ha tolkats utifrån 

egen subjektivitet. Bakgrund och tidigare erfarenheter kan påverka hur något tolkas 

(Merriam, 2009). I försök att motverka subjektivitet har en selektiv aktsamhet för bias 

ständigt varit verksam under processen av analysen. Ännu en aspekt som möjligen kan 

ha påverkat resultatets utfall är det faktum att förvaltningen själva valde ut de chefer 

som intervjuades vilket kan ha skapat en viss förbehållsamhet i svaren hos 

respondenterna. Då respondenterna valdes ut på detta sätt förekommer ingen ålder, kön, 

befattning eller numrering i citaten som finns med i resultatdelen för att deltagarna inte 

ska kunna identifieras. En av styrkorna i föreliggande studie var att respondenternas 

svar på de flesta av frågeområdena var homogena. Detta har medfört att resultatet har 

gett en tydlig bild av hur chefer på vald förvaltning upplever de krav som ställs på dem 

att arbeta med frågor som rör kränkande särbehandling samt vilket stöd de anser sig 

behöva. Då svaren var homogena upplevdes en mättnadskänsla och att det insamlade 

materialet väl besvarade studiens syfte och bidrog med en djupare förståelse. 

Förslag till vidare forskning och slutsatser 

Ungefär 10–15% av medarbetare på en arbetsplats drabbas av kränkande särbehandling 

(Zapf et al., 2011). Även om förekomsten av kränkande särbehandling på arbetsplatser 

uppmärksammats sedan 80-talet (Leymann & Gustavsson, 1984, refererad i Leymann, 

1996) och Sverige var det första landet i världen att lagstifta om det (Hoel & Einarsen, 

2010) är det först i och med de nya föreskrifterna (AFS 2015:4) som riktlinjer för hur 

arbetet mot kränkande särbehandling ska bedrivas blivit tydligare. Ämnet kränkande 

särbehandling upplevs ofta som känsligt och svårt. Emellertid estimeras det att mellan 

100 - 300 personer i Sverige årligen tar sitt liv till följd av kränkande särbehandling på 

arbetsplatsen (SOU 1999:69), vilket kan tyckas vara en stark anledning för vidare 

forskning inom ämnet. Det finns åtskillig forskning som skildrar kränkande 
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särbehandling på arbetsplatsen (Einarsen et al., 2011; Salin & Hoel, 2011; Zapf et al., 

2011) men det finns en avsaknad av tidigare forskning som behandlar chefers 

upplevelser kring att arbeta med frågor som rör kränkande särbehandling.  

             Föreliggande studie bidrar med en ökad förståelse för hur chefer inom en 

offentlig förvaltning upplever de krav som ställs på dem att arbeta med frågor som rör 

kränkande särbehandling på arbetsplatsen, vilka utmaningar de står inför, vikten av 

kommunikation samt vilket stöd de anser sig behöva. Denna förståelse kan 

förhoppningsvis bidra till att arbetsgivare inser vikten av ett bra ledarskap samt att de 

ser till att chefer har rätt förutsättningar i arbetet mot kränkande särbehandling. För 

fortsatt forskning inom området hade det varit av intresse att i större utsträckning 

undersöka hur chefer upplever de krav som ställs på dem att arbeta med frågor som rör 

kränkande särbehandling samt vilket stöd de anser sig behöva. Då föreliggande studie 

enbart riktat in sig på upplevelsen hos chefer inom en viss organisation hade det även 

varit av intresse att undersöka om dessa upplevelser skiljer sig hos chefer mellan olika 

organisationer.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 
Namn:                                                   Ålder:                              Kön: 

 

Inledande frågor 

 
* Kan du berätta lite om dig själv? 

● Ålder? 

● Utbildning? 

● Tidigare yrkeserfarenhet? 

 

Arbetssituation 

 
* Vilken tjänst har du idag? 

● Vad innebär den rollen? 

● Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

● Hur länge har du haft den rollen? 

● Har du varit chef tidigare? 

● Hur många medarbetare har du personalansvar över? 

 

Kränkande särbehandling 

 
“Vad innebär kränkande särbehandling för dig?” 

● Vad innebär det för dig i rollen som chef? 

● Kan du utveckla det? 

 

Krav 

 
*Hur upplever du de krav som ställs på dig som chef när det kommer till arbetet 

med kränkande särbehandling? 

● Hur kan dessa krav se ut?  

● Varifrån kommer dessa krav?  

● Skiljer sig kraven beroende på varifrån de kommer? 

● Hur upplever du att dessa krav har förändrats under din tid som chef? 

 

*Hur upplever du att du hanterar de krav som medföljer med det särskilda 

ansvaret som chef när det kommer till kränkande särbehandling? 

● Är det någon del som är lättare eller svårare att hantera? 

● Upplever du att det finns några utmaningar? 

● Hur upplever du dina möjligheter att uppfylla dessa krav? 

 



 

30 

 

*Har du varit med om ett personalärende gällande kränkande särbehandling? 

JA 

● Hur upplevde du den situationen? 

● Kände du dig trygg med hur du skulle hantera den situationen?  

● Fanns det några utmaningar? 

NEJ 

● Hur tror du att du skulle uppleva en sådan situation? 

● Hade du känt dig trygg med att hantera en sådan situation? 

● Vad tror du att det skulle kunna finnas för utmaningar? 

 

Stöd 

 

*Vilket praktiskt stöd upplever du att du behöver i ditt arbete gällande kränkande 

särbehandling? (Utbildningar, riktlinjer, policys) 

● Kan du utveckla det? Varför? 

● Hur upplever du att det fungerar med det praktiska stödet idag? 

● Är det något som funkar särskilt bra? 

● Finns det något du upplever hade kunnat förbättras? 

 

* Vilket socialt stöd upplever du att du behöver i ditt arbete med kränkande 

särbehandling? (Ledning, HR, medarbetare) 

● Hur viktigt upplever du att det är med stöd från ledning/HR? 

● Hur viktigt upplever du att det är med stöd från medarbetare och andra chefer? 

 

 *Känner du att du kan bemöta de krav som ställs på dig som chef när det kommer 

till att arbeta aktivt med kränkande särbehandling? 

● Har du några önskemål för det framtida arbetet med kränkande särbehandling på 

arbetsplatsen? (mer utbildning, tydligare riktlinjer) 

 

*Finns det något mer du skulle vilja tillägga som inte nämnts under intervjun? 

  

Tack för din medverkan och för att du tog dig tiden att ställa upp! 
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Bilaga 2: Missivbrev 

 
Deltagandet i en studie som undersöker chefers upplevelser av arbetet mot 

kränkande särbehandling på arbetsplatsen. 

 

Kränkande särbehandling på arbetsplatsen har blivit mer och mer uppmärksammat 

under de senaste åren. Tidigare forskning gällande kränkande särbehandling på 

arbetsplatsen har främst fokuserat på vilka faktorer som kan orsaka kränkande 

särbehandling och vilka åtgärder som kan minska risken för kränkande särbehandling. 

Med denna studie vill vi istället fokusera på att öka förståelsen kring hur chefer 

upplever arbetet mot kränkande särbehandling på arbetsplatsen. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur chefer inom en offentlig förvaltning upplever de 

krav som kommer med det särskilda ansvaret chefer har när det kommer till kränkande 

särbehandling på arbetsplatsen. Vi undersöker också vilket stöd chefer upplever sig 

behöva i arbetet mot kränkande särbehandling på arbetsplatsen.  

 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen Personal- och 

arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Studien kommer att genomföras med 

intervjuer på förvaltningens kontor under vecka 14 och 15, 2018. Intervjun kommer att 

beröra din upplevelse kring arbetet mot kränkande särbehandling på arbetsplatsen. 

Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och den kommer att spelas in och skrivas ut i 

text.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras så att ingen 

obehörig kan ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 

individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig 

presentation till andra studerande samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet 

är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Gävle. 

Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att raderas när examensarbetet är 

godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av 

arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering.  

 

Ansvariga för studien är Sofie Lennartsson och Tina Rabnell och handledare är Johan 

Willander.  

 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss! 

 

Sofie Lennartsson, student. Mail: Ofk15slt@student.hig.se Telefon: 073-817 98 24 

Tina Rabnell, student. Mail: Ofk15tre@student.hig.se Telefon: 072-315 97 34 

Johan Willander, handledare. Mail: Johan.Willander@hig.se Telefon: 026-64 50 81
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