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1. Inledning

Jag har valt att titta närmare på ämnet mobbning som kan visa sig i flera former, tanken är att 
det ska vara ur ett ledningsperspektiv. Som egen person har jag ett stort intresse när det gäller 
hur människor mår på sin arbetsplats och jag vill veta vad man gör för att förbättra situationen 
om den är infekterad. Samtidigt tycker jag att det är ett viktigt ämne där jag vill lära mig så 
mycket som möjligt för att kunna använda det vid ett senare tillfälle. 

När man pratar om mobbning så tycker många personer att konflikter mellan människor ligger 
väldigt nära vararandra, det gör att jag kommer in även på detta ämne under arbetets gång.

När jag nu har gjort intervjuer med personer som har varit vänliga att avsätta sin tid för mig så 
vill jag passa på att tacka, trots att jag inte kan namnge personerna. Jag får lämna ett stort tack 
till min handledare Dr Lars Ekstrand som jag har samarbetat med. 

1.1 Bakgrund

”Kan vi inte lära barnen att den största faran för dem är att själva bli mobbare och offra 
andra människors fysiska och psykiska välbefinnande? Att vänja sig vid att ta ifrån andras 

deras trygghet och livsglädje genom hån, våld eller någon annan form av övergrepp, är lika 
destruktivt för dem själva som för deras offer.

-Lewis P. Lipsitt,
Children and Adolescent Behavior Letter,

Brown University, maj 1995”1

Det finns självmordstankar generellt hos personer som är hårt drabbad av mobbning, det visar 
sig vara hela 40%. Det innebär att självmordstankar förekommer sex gånger mer hos en utsatt 
person än mot personer i allmänhet. Antalet personer som utför ett självmord på grund av att 
man är ett mobbningsoffer vet man emellertid inget om i dagsläget.2  

”Hon undviker att försätta sig i konflikter, får ångest av andras aggression och hennes 
främsta ambition är att ställa upp och förstå sina arbetskamrater. Hon försöker i alla 
situationer att undvika bråk. Hon vill förstå vad medarbetarna gör och känner och varför de 
gör och känner som de gör, och när hon väl har förstått så har hon svårt att sätta gränser. 
Hon själv förstår inte att man både kan förstå en person och ändå vara tvungen att avvisa och 
stoppa vederbörandes destruktiva beteende”.3

                                                
1 Coloroso 2004, s 34
2 Einarsen, Raknes, Berge Matthiesen  & Hellesöy 1998 
3 Engquist 1997, s 15
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1.2 Problemformulering

Den frågeställningen som jag har i uppsatsen är. 

 Finns det mobbning på Högskolan i Gävle? 
 Hur ser det i så fall ut? 
 Vad gör man åt problemet? (och finns det någon skriftlig handlingsplan som man 

arbetar efter)

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur man kan gå tillväga när man har upptäckt 
en mobbningssituation och hur man kan upptäcka att det förekommer mobbning på 
arbetsplatsen. Jag vill öka förståelsen för vad mobbning kan vara utifrån ledningens 
perspektiv både när det gäller offret och utövaren. Jag delar upp mitt arbete i ett huvudmål 
och ett delmål.  

Huvudsyfte är att uppmärksamma om det förekommer någon slags mobbning bland 
personalen på de olika institutionerna, vid Högskolan i Gävle. Jag har varit i kontakt med en 
representant från Skatteverket för att se om situationerna behandlas på samma sätt eller om 
man kan se någon skillnad mellan åtgärderna. Valet av Skatteverket gjorde jag med tanke på 
att de är en stor organisation med olika avdelningar.  

Om det skulle framgå att det finns någon form av mobbning kommer jag att undersöka vilken 
typ av mobbning det är och vad man konkret gör för de inblandade parterna, det gäller både 
Högskolan i Gävle och Skatteverket. Framkommer det att det inte finns någon form av 
mobbning så vill jag ta reda på vad man gör för att förebygga om/när det uppdagas en sådan 
situation.

Delsyfte är att jag vill undersöka anledningen till att en handlingsplan inte finns om det skulle 
framkomma. Sedan vill jag undersöka olikheterna mellan företagen som jag har gjort intervju 
med. Finns det skillnader i mobbningsform eller i åtgärdsform?

1.4 Avgränsning

Jag skriver för Institutionen för ekonomi vid Högskolan i Gävle, jag har valt att inte 
undersöka den institutionen därför att man är inne i en process med eventuella uppsägningar i 
dagsläget. Det medför en risk att jag ska framstå som en ”lejd representant” i detta känsliga 
läge så avstår jag från den institutionen. 

Om jag finner att tiden inte räcker till, eftersom det är många som ska intervjuas och tider ska 
passa, så kommer mitt delmål att krympas i omfång. 
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1.5 Disposition

Den här uppsatsen är indelad i sju kapitel. Jag har skrivit en kort 
bakgrund om mobbning/konflikt och nu när jag är i slutet av det 
förberedande kapitlet tänker jag göra en kort presentation av 
återstående kapitel här i dispositionen.

När man forskar utgår man från att undersöka allt i kvalitet. Det är 
trotts detta möjligt att använda sig av flera olika metoder vilket jag 
kommer att redovisa i kapitel två. Där framgår vilken eller vilka 
metoder som jag har valt och även en motivering till varför..

I kapitel tre skriver jag en presentation av tidigare litterär 
forskning. Jag tar även upp vad det finns för myter i ämnet. Jag har 
hämtat information från Internet som jag kommer att placera i det 
här kapitlet.

Fjärde kapitlet består i mina intervjuer med de olika institutionerna 
och Skatteverket. Jag har valt att inte dela in kapitlet efter de olika 
intervjuerna eftersom jag anser att det då blir för lätt för vissa 
personer att lista ut vem som har sagt vad. Skatteverket redovisas 
separat för att ni som läsare ska kunna se en eventuell skillnad 
mellan arbetsplatserna.  

Kapitel fem skriver jag om olika åtgärder som man kan använda 
sig av. Här tar jag upp hur man borde göra och inte borde göra. Jag 
vill med detta påvisa en ökad förståelse för ämnet i sin helhet.

Sjätte kapitlet analyseras uppsatsens material som har hämtats in 
genom empiri och teori. Det innebär att jag redovisar de svar som 
har framkommit utifrån problemformuleringen i kapitel ett. 

I det avslutande kapitlet, sju, drar jag slutsatsen av arbetet i sin 
helhet. Jag kommer även att skriva om mina egna reflektioner 
under detta kapitel.

1
Inledning

6
Analys

7
Slutsatser

3
Teori

2
Metod

5
Åtgärder

4
Empiri
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2. Metod

I det här kapitlet vill jag ge läsarna en förståelse för vilka metoder som det finns att välja på 
när man skriver en uppsats och vad de olika metoderna står för. Det finns olika metoder att 
använda sig av när det gäller att samla in material, som man arbetar med i sin uppsats. Det är 
bland annat kvalitativ metod, kvantitativ metod, litteraturstudier och pilotundersökningar. Jag 
kommer att redogöra för vilka val som jag har gjort och varför jag har valt mina 
tillvägagångssätt.

2.1 Kvalitativ metod

Med kvalitativ metod menas att man undersöker få men man försöker att gå djupt i ämnet, 
gärna genom någon form av intervju. När man använder sig av personliga intervjuer så brukar 
det kategoriseras till en kvalitativ metod. Fördelen med att göra en personlig intervju är att 
man kan både tolka orden och kroppsspråket. Man kan läsa av kroppsspråkets nyanser i en 
personlig intervju, vilket inte kan göras om man väljer att använda sig av en telefon intervju. 
Sedan kan man ställa följdfrågor på ett annat sätt om du träffar personen i fråga mot i en enkät 
undersökning, det gör att man på så sätt kan klara ut olika begrepp så att missförstånd inte 
uppstår. När man gör en undersökning av denna typ så förväntas man att försöka intervjua 
åtta-tio personer, antalet personer har med trovärdigheten för arbetet att göra. Det är inte ett 
måste med så många personer utan det är mer en rekommendation.4

2.2 Kvantitativ metod

En kvantitativ metod består oftast i en enkätundersökning av många personer, det blir på så 
sätt en undersökning med många personer men relativt få frågor, det gör att man inte kan gå 
så djupt i ämnet. När man väl har gjort en enkät så är det ganska lätt att göra en datainsamling 
av en större mängd personer som kan bestå i över fyrtio personer. Om man vill göra en 
undersökning där man använder sig av olika grupper ur ett statistiskt perspektiv så borde man 
ha minst femtio-åttio svar från grupperna, men då kan man förväntas svar från ca femton-
tjugo personer från vardera grupperna.5  

 2.3 Litteraturstudier

Man studera befintlig litteratur i ämnet för att få så stor förståelse som möjligt för sitt valda 
ämne, vilket är mobbning i mitt fall och det är både för ”offret” och utövaren som jag 
studerar. Att studera befintlig litteratur innebär flera steg, man börjar med att samla in data 
sedan måste man ordna upp informationen och omstrukturerar den till en sammanställning av 
materialet som blir användbar för din uppsats6. Litteraturen är den översikt som även kan 
kallas för teoridel. Uppsatsen kan alltså bestå i endast en omfattande teoridel den kallas då för 
teoretiskt arbete. I en sådan uppsats ingår inga egna empiriska data utan den blir på så sätt en 
ren litteraturundersökning. Vissa tycker att det kan vara en nackdel för att skribenten att 

                                                
4 Nyberg 2000
5 Ibid
6 Ibid
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endast göra en litteraturundersökning eftersom man får på så vis inte får någon erfarenhet i en 
empirisk metod.7   

2.4 Pilotundersökningar

Den här typen av undersökningar innebär att man gör en förberedande typ som brukar består i 
en mindre skala personer. Personer som svarar på frågorna kan vara några få, man kan säga 
att när du gör en pilotundersökning så är det ett slags hjälpmedel, för att du ska kunna ställa 
rätt frågor i din ”stora” undersökning.8

Som jag uppfattar en pilotundersökning så är det en variant av förstudie där jag har chansen 
att rätta till eller ändra mina frågor inför den slutgiltige intervjun. 

2.5 Mitt val av metod

De metoder som jag använder mig av i den här uppsatsen är kvalitativ metod, där jag 
intervjuar personer med någon form av högre befattning vid institutionerna. Jag har valt ut 
dessa personer eftersom jag tycker att typen av frågor är till någon som har ansvar för 
personalen vid arbetsplatsen och personerna har den kunskapen anser jag. Jag har sedan 
använt mig av litteraturstudier för att själv veta vad och hur frågorna kan ställas och att jag 
måste ha mer kunskap i ämnet för att eventuellt kunna ställa några följdfrågor. Valet av frågor 
som har använts kommer från litteraturen och genom en diskussion med min handledare Dr 
Lars Ekstrand som gav olika tips och råd. 

Personerna som jag valt att intervjua har ett ansvar för hur individerna mår på sin arbetsplats, 
tycker jag, eftersom dessa personer har en position i ledarställning. Jag har medvetet låtit bli 
att använda mig av en bandspelare vid mina intervjuer, det på grund av att jag tror att 
personen i fråga skulle känna sig hämmad när det gäller svaren. Eftersom ämnet är så känsligt 
så kan trovärdigheten i svaren vara något mindre än om det skulle gälla något ämne som inte 
är lika känsloladdat, det får man ta med i beräkningarna under arbetets gång.

Jag har inte använt mig av pilotundersökningar eftersom jag inte har haft någon möjlighet att 
intervjuat någon person vid någon annan högskola där jag har kunnat ställa liknande frågor. 
Pilotundersökningen skulle ha gett mig svar på exempelvis om jag har ställt rätt eller om jag 
skulle ha gjort på något annat vis gällande frågeformen. Jag har inte heller använt mig av 
kvantitativ metod eftersom jag inte syftar till att undersöka varje individ vid personalen på 
Högskolan eller vid Skatteverket.

Alternativet till en annan metod är att jag skulle göra denna undersökning genom att vara på 
plats och varit en deltagande observatör där jag inte skulle utgöra något hot för ”lärarna”. 
Exempelvis som städerska, matpersonal, vaktmästare etc., det skulle kanske vara någonting 
istället för intervjuer med personer i ”ledande” position. Att göra intervjuer med personer som 
har eller är utsatta för mobbning skulle vara ett mål med synliggörandet av att mobbing 
förekommer. Om jag har valt detta tillvägagångssätt kanske jag har kommit fram till en helt 
annan slutsats.  

                                                
7 Nyberg 2000 
8 Ibid
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3 Teori

I kapitel tre redovisas vad jag har hittat om mobbning, konflikter och jag berör ämnet 
organisationsfunktioner. Eftersom jag vill belysa så mycket som möjligt om mobbning så 
väljer jag att inte lägga någon stor del i organisationsfunktioner trots att det är en viktig del 
i arbetet med mobbning. Informationen har jag hämtat från litteraturen men även från 
Internet. Jag tar upp om vilka myter som hittats i ämnet.  

”Trots att mobbning är ett växande problem på arbetsplatserna runt om i Sverige, så är det 
ont om forskning på området och mörkertalet är stort.”9

3.1 Begreppet mobbning 

Definition av mobbning är när en eller flera personer utsätter någon/några för upprepade 
destruktiva handlingar, medvetet. Det sker under en längre tidsperiod och det sker med en viss 
systematik i företeelserna. Mobbningen riktas mot en eller flera speciella personer.10 Det 
handlar om att den drabbade känner att han/hon har svårigheter med att försvara sig mot 
handlingarna11.

En del forskare vill inte använda sig av ordet mobbning eftersom det innefattar så många olika 
händelser. Under 1920-talet uppstod en förklaring till ordet ”mobb”, det betyder en grupp 
människor som oprovocerat gick på ett offer med ett genomarbetat organiserat överfall. 
Eftersom man i dagsläget har många olika händelser som faller under mobbning så vill vissa 
forskare ersätta ordet mobbning med andra begrepp.12 Vissa av forskarna kan tänka sig att 
man hellre använder sig av ord som: ”plågsamma handlingar, trakasserier, livsfarligt 
ledarskap, psykiskt våld, utstötning av syndabockar, sexuella trakasserier, allvarliga 
personmotsättningar, individrelaterade konflikter”13.

Under tiden som jag har arbetat med uppsatsen har jag kommit fram till att man kan som en 
arbetsmetod skapa tre kategorier när det gäller andras och även mina uppfattningar av vad 
mobbning är. Det blir på så sätt något lättare att skapa sig en uppfattning av hur många olika 
definitioner som passar in på ordet mobbning genom den här uppdelningen. Samtidigt får man 
en förståelse i hur stort och känsloladdat bara själva ordet mobbning är.

                                                
9 Nyberg 2000, s 103
10 Höistad 2001
11 Einarsen, Raknes, Berge Matthiesen & Hellesöy 1998
12 Ibid
13 Ibid 1998, s 18
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 Verbal mobbning14

”Verbal mobbning är att viska, sprida rykten, ”snacka skit”, retas, trakassera, håna, härma, 
hota, anmärka på t.ex. frisyr eller kläder, kommentera allt den utsatte gör eller säger, fnittra, 
hånskratta, skämta”. Händelser som gör att den utsatte blir påmind om sina eventuella 
misstag och därmed kommer att bemötas med fientliga attityder. Det kan uppstå en situation 
där den utsatte känner sig hotad och även smädelser kan förekomma. Det kan vara ”glåpord, 
öknamn, grym kritik, nedvärdering och rasistiska eller sexistiska tillmälen, utpressning, 
kränkande telefonsamtal eller e-post, hotbrev, skvaller, falska anklagelser, anonyma lappar”.
Eller någon form av ”utfrysning, trakasserier, mobbning, kränkande särbehandling, 
utslagning, utstötning och det finns psykiskt våld”.  Den här kategorin av mobbning utförs i 
princip av lika stor utsträckning mellan könen (man/kvinna).  

 Tyst mobbning15

”Exempel på tyst mobbning är att himla med ögonen, titta insinuant (insinuation16) på någon, 
kasta menande blickar mellan varandra, göra miner, sucka, tystna, vända ryggen till, inte 
svara på tilltal, behandla någon som luft”. Andra mobbningsmetoder i den här kategorin kan 
vara att undanhålla information, den utsattes åsikter nonchaleras. Händelser som innehåller 
grimaser, sårande gester, irriterande gester, isolering eller utfrysning. Den här typen av 
mobbning kan man även kalla social mobbning och den används i något större utsträckning av 
kvinnor.  

 Fysisk mobbning17

När det gäller den fysiska mobbningen som kan förekomma på arbetsplatsen så visas det 
oftast genom sönderrivna kläder eller blåmärken. Det kan var handlingar som utförs mot den 
utsattes vilja så som slag, sparkar, knuffar, fasthållningar och nypningar. Eller ”örfilar, 
stryptag, bett, att rivas och att vrida om armar eller ben, spottningar”. Den här kategorin av 
mobbning är lite vanligare bland män när man ser till det stora hela.  

Om man ska rangordna dessa tre olika typer av mobbning så kommer verbal mobbning först, 
den utgör ungefär 70% av den rapporterade mobbningen bland barn. Den här varianten av 
mobbning är inte någonting som är lätt att upptäcka eftersom detta sker med exempelvis 
viskningar, skickandet av anonyma lappar, glåpord, etc.18

När man ser till vuxna under den här kategorin så svarar 4% av kvinnorna och 4,7% av 
männen på arbetarskyddsstyrelsens undersökning om att man har varit utsatt för mobbning 
minst en dag varje månad, det framkommer att det är var tjugonde sysselsatt person i 
undersökningen som är drabbad. När det gäller sexuella trakasserier i undersökningen som 
arbetarskyddsstyrelsen gjorde så har endast 2% av kvinnorna och 1% av männen upplevt att 
de har varit utsatta19.

                                                
14 Höistad 2001, s 76, Berlin & Enqvist 1998, Eriksson, Lindberg, Flygare, Daneback 2002, Coloroso 2004, s 39,      
Thylefors 1999, s 21 och Coloroso 2004.
15 Höistad 2001, s 74, Berlin & Enqvist 1998, Eriksson, Lindberg, Flygare, Daneback 2002 och Coloroso 2004
16 Insinuation betyder antydan med kränkande innebörd
17 Höistad 2001, Eriksson, Lindberg, Flygare, Daneback 2002, Coloroso 2004
18 Coloroso 2004
19 Thylefors 1999
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Sedan har vi den tysta mobbningen, även kallad för den sociala mobbningen, den är också 
svår att upptäcka. När det gäller barn så brukar den här typen av mobbning förekomma under 
den känsliga pubertetsåldern, där ungdomarna redan har kämpigt med sin egen utveckling. 
Den här typen av mobbning trycker ner personens självkänsla.20 När det gäller dom vuxna så 
anser jag att vi har med osynliggörandet att göra under den här kategorin eftersom det är av 
samma typ där man trycker ner personers självkänsla.

Den slutliga kategorin, fysisk mobbning har en rapportering som är mindre än en tredjedel 
bland barn. Den tillhör den farligaste typen ju större och kraftigare mobbaren är. Avsikten 
från mobbarens sida behöver inte vara att man ska bryta sönder en kroppsdel men i all hast 
kan detta ske. Mobbaren vill oftast ”bara” skrämmas.21

3.2 Myter om mobbning

Det som hittats om olika myter angående mobbning kan vara att man antar att det finns 
mobbning inom olika storlekar på städer eller i olika stora klasser. Eller att det förekommer på 
skolvägen och att en yttre avvikelse kan vara en orsaksfaktor som är viktig. Man nämner även 
att prestationsjakt kan vara en avgörande faktor till mobbning. Det finns myter om mobbaren 
som skulle kunna visa sig i att han/hon kan vara ängslig såväl som osäker. Beteendet hos 
mobbaren kan vara reaktionen på vantrivsel och misslyckande.22

En annan myt är att den utsatte är ensamma och socialt isolerade och att personerna är 
avvikande som presterar uselt på sin arbetsplats och i och med detta ”får skylla sig själv”. Det 
har gjorts en undersökning av tjugotvå personer där det visade sig att det endast var en som 
saknade familj och vänner. De övriga personerna hade ett bra stöd runt sig. Man kunde visa 
att det var oftast starka och kompetenta personer med stora ambitioner som drabbades. Vissa 
personer är inte mer benägna att bli drabbad av mobbning utan vem som helst kan drabbas.23  

                                                
20 Coloroso 2004
21 Ibid 
22 http://www.k.lst.se/NR/rdonlyres/CEA141BF-C036-4F92-897F-627335C4194B/0/Olweusprogrammet.ppt
2008-04-21
23 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page____10018.aspx 2008-05-08 



13

3.3 Motion angående vuxenmobbning24

I Riksdagen har Christer Winbäck (fp) lagt fram en motion angående vuxenmobbning. 
Christer tar upp i sin motivering att vardagen på en arbetsplats idag kan bestå av trakasserier, 
utfrysning och mobbning. Det blir på så sätt ett arbetsmiljöproblem, personalen kan hamna i 
sjukskrivningar på grund av olika slags stressrelaterade upplevelser och trakasserier, detta kan 
medföra en lång sjukskrivning som till följd blir en tragedi för personen och deras 
familjemedlemmar. Som arbetsgivare har man ett ansvar att försöka få tillbaka en sjukskriven 
anställd till sin post, detta görs genom rehabilitering.   

Man har kunnat ge visshet i att ungefär 300 personer årligen begår självmord där man har 
konstaterat att skälet har varit en mobbningsbakgrund. Man kan förvissa sig om att det är få 
som har mod att ta tag i problemet. Som arbetsgivare har man en skyldighet att ordna 
arbetsmiljön för de anställda så att de känner sig trygga och om problem uppstår måste man 
reda ut detta.     

Sjukvården, Försäkringskassan och arbetsgivarna har inte någon gemensam syn på hur man 
ska bemöta människor som känner sig mobbade, det gör att personerna i fråga inte kommer 
att bli professionellt omhändertagna utan dessa kommer istället att hamna mellan de olika 
ansvarsområdena. 

Mobbning sker systematiskt och för det mesta så ligger det ett övertag i makt mellan utövaren 
och offret, men det kan naturligtvis även gälla arbetskamrater på samma nivå. Det är mycket 
vanligt att chefen på avdelningen utövar någon slags mobbning mot sina underordnade. ”Den 
offentliga sektorn har en överrepresentation av vuxenmobbning och där är också 
arbetsledare den vanligaste utövaren.” Christer vill med denna motion påverka så att det blir 
åtgärder som frambringar en handlingsplan med nollvision när det gäller mobbning.

3.4 Några olika mobbningsmetoder

Metoderna som utövarna använder sig av idag är många men här tar jag upp några av 
beteendena och tillvägagångssätten som man kan se att utövarna brukar använda sig av.

3.4.1 De sju härskarteknikerna25

1. Projiceringsmetoden. Du får skulden för det du klagar på. Exempel: "Vad tråkigt att 
du tar det så."

2. Komplimangmetoden. Den vänliga härskartekniken. Den inleds med en serie 
komplimanger, men i slutet kommer en uppmaning om något du egentligen inte vill 
göra. Exempel: "Du som är så duktig kan väl ta dig an det här projektet." 

3. Stereotypmetoden. Härskaren behandlar en person utifrån de fördomar som finns. 
Exempel: Man utgår från att chefen bara är intresserad av pengar och makt.

                                                
24 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GV02Xfp1462 2008-04-11 
25 http://www.chef.se/dynamisk/index.php/ur_chef/senaste_numret_details/sa-hanterar-du-skitsnack/  2008-03-
18 
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4. Uteslutningsmetoden. Du blir inte sedd i en situation där du borde bli sedd. Exempel: 
Du blir inte medbjuden på fredagsölen efter jobbet.

5. Hierarkimetoden. Härskaren definierar dig med olika påhopp. Exempel: En kvinna 
kan bli definierad som 'lilla gumman', och en man som 'gubbslem'.

6. Tidsmetoden. Härskaren jämställer tidsaspekt eller ålder med kompetens. Exempel: 
'Jag har varit på arbetsplatsen längre än du, så jag vet hur det här ska skötas.'

7. Självförvållad härskarteknik. Du förminskar dig själv. Exempel: Du avslutar 
meningar med 'eller jag vet inte'.

3.4.2 Kränkningar

Exempel på kränkningar kan vara att man behandlas annorlunda på grund av sitt kön, sin 
hudfärg, eller ett handikapp. Man utesluter personen från gemenskapen som finns på en 
arbetsplats. En sådan händelse definieras till kränkande särbehandling.26

Det ansvaret som arbetsgivaren och cheferna har enligt AFS 1993:17 är att arbeta 
förebyggande för arbetstagaren så att denne inte utsätts för kränkande särbehandlingar på 
arbetsplatsen. Man ska även arbeta för att i slutändan förebygga för arbetstagaren så att 
han/hon inte drabbas av ohälsa och sjukdom. Enligt AFS 1993:17 §§2 – 4 har arbetsgivaren i 
princip en skyldighet att upprätthålla en arbetsmiljöpolicy mot kränkande särbehandling.27

Enligt AFS (1993:17 1 §), är kränkande särbehandling ”återkommande klandervärda eller 
negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan 
leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”.28

I arbetsmiljölagen står: ”3 kapitel 2§, Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs 
för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.3 kapitel 2a§,
Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 
leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven i denna lag och i de föreskrifter som har 
meddelats med stöd lagen”.29

3.4.3 Misshandel

När det gäller fysisk misshandel då kan vissa av utövarna sakna förmågor som exempelvis att 
kunna hoppas, känna empati, motivera sig själv, hantera frustration, anpassa sitt humör, 
kontrollera impulser eller helt enkelt vara hoppfull. Avsaknaden av de förmågorna kan betyda 
att man kan vara i riskzonen för att kunna utöva våldshandlingar.30

                                                
26 http://www.av.se/teman/skolan/mobbning/index.aspx?print=true 2008-03-04 
27 http://www.foreningenstopp.se/rattslaget.html 2008-05-08
28 Ibid
29 Ibid
30 Coloroso 2004



15

3.4.4 Chefsmobbning

Här kommer ett exempel på hur det kan gå till när det gäller chefsmobbning. Personen som 
sökt chefstjänsten fick den inte, till följd av sitt misstycke mobiliserade personen sina 
medarbetare mot den tillträdde. Chefen från en annan avdelning sinkade produktionen för att 
medarbetarna inte ville ge den nye chefen chans till beröm. Chefsmobbning är kostsamt och 
det kan få förödande konsekvenser eftersom det troligtvis ökar personalomsättningen både vid 
personalen och/eller på chefsposterna. Vid vissa arbetsplatser kan man märka av att 
medarbetare i princip äter chefer. Vid några arbetsplatser har det förekommit fem olika chefer 
på samma post under sju år.31

3.5 Vem/vilka kan bli utsatt för mobbning

Var går gränsen när det gäller mobbning? När tycker andra personer att man är utsatt? Först 
så måste man förstå när man är utsatt innan man kan gå vidare, här är några rader om när 
andra tycker att man är utsatt eller inte. Alla kan känna sig utsatt vare sig man är chef eller en 
medarbetare med en lägre position i företaget. 

Den här personen kategoriseras som INTE MOBBAD

 Har inte blivit utsatt på arbetsplatsen de sista månaderna.
 Har blivit utsatt endast ett fåtal gånger.32

Så här kan det se ut när man kategoriserar till att det är MOBBNING

 Man utsätts två till tre gånger i månaden.
 Det händer ungefär en gång i veckan.
 Man utsätts under flera gånger i veckan.33

Bara för att man har en chefs position så blir man inte immun mot mobbning utan det drabbar 
alla. Temo har kartlagt ca ettusen chefers känsla för om dessa känner sig utsatta eller inte. Det 
är så pass som fyra av tio som säger sig vara utsatt för ryktesspridning, lögner om dig, sårande 
jargong, eller förnedrande omdömen. Det är endast 1% som svara ja på om man känner sig 
mobbad. Birgitta Ahltorp är ledarutvecklare och psykolog som har handlett utsatta chefer. 
Hon beskriver att cheferna har struntat i att fatta obehagliga beslut på grund av att man helt 
enkelt har varit rädd för eventuella repressalier, mobbning eller andra sociala konsekvenser. 
På så sätt kan man säga att själva mobbningen leder till att cheferna blir fråntagna sitt 
ledaransvar, vilket kan leda till förödande konsekvenser.34  

Många av personerna vill inte identifiera sig själva som ett mobboffer eftersom det inte är 
någonting som man talar öppet om. Det är få chefer enligt Anita von Schéele (hon har en 
forskningsbakgrund på trettio år) som söker hjälp eftersom ingen vill identifiera sig med att ha 
blivit/blir utsatt för mobbning.35  

                                                
31 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=547&a=650318 2008-05-08 
32 http://www.k.lst.se/NR/rdonlyres/CEA141BF-C036-4F92-897F-627335C4194B/0/Olweusprogrammet.ppt         
2008-04-21 
33 Ibid
34 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=547&a=650318 2008-05-08  
35 Ibid  
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Några andra grupper som tycker att de blir utsatta för mobbning är journalister, informatörer 
och författare.  8,4% har känt sig utsatta för någon form av mobbning det senaste åren och 
man har uppgett att det är från arbetskamrater eller chefer. Mobbningen generellt visas i högre 
grad inom skola, vård och omsorg och något lägre i den privata sysselsättningen som bland 
annat finansföretag, jordbruk, fiske och skogsbruk.36

•”Störst andel mobbade män finner man i kategorin lägre tjänstemän i åldern 30–49 år.
• Störst andel mobbade kvinnor finns i kategorin högre tjänstemän i åldern 50–64 år.”37

3.6 Vad kan hända med individen när denne känner sig utsatt?

Här nedan beskriver jag vad som kan hända om man låter mobbning fortgå på en arbetsplats. 
Det kan naturligtvis likaledes hända på en arbetsplats där man inte har vetskap om att 
mobbning förekommer.

3.6.1 Mobbning som arbetsskada. 

Arbetarskyddsstyrelsen har faktablad som informerar om att arbetsskador med mobbnings 
bakgrund har ökat när det gäller kvinnor och att de andra typerna av arbetsskador har minskat. 
När det gäller kommunalanställda så har anmälningarna fördubblats mellan år 1992 och 1995. 
75% av anmälningarna har gjorts av kvinnor i arbetsområden som omsorg, skola, socialtjänst 
samt hälso- och sjukvård. Vanligaste åldersgrupp som anmäler är 45 – 54 år både män och 
kvinnor fram till 1994.38

I Stockholm räknar försäkringskassan med att 6% av deras rehabiliteringsärenden har en 
bakgrund som handlar om mobbning. När man tittar till kränkande särbehandling så är det ca 
tvåhundra tusen personer som har uppgett till SCB (statistiska centralbyrån) att man har blivit 
utsatt av det. Det redovisas att mobbning slår ut ca tjugotvå tusen personer från arbetslivet 
varje år. Sjukskrivningarna som har anknytning till mobbning kostar en miljon kronor per dag 
och det är enbart för stockholmsområdet.39

3.6.2 Mobbning orsakar självmord.

Så här skriver Svenska Dagbladet 1999-10-28. Det har skett en undersökning av SCB 
(statistiska centralbyrån) där man har konstaterat att det begås två till fem gånger fler 
självmord där orsaken är mobbning på arbetsplatsen. Man jämför med personer som dör på 
grund av olycksfall på arbetsplatsen. Det senaste året har sjukanmälningarna ökat med 54% 
där man anger mobbning som anledning, enligt statistik från Arbetarskyddsstyrelsen. Listan 
toppas av yrkesgrupper som sjukvården, kyrkan, barn- och äldreomsorgen.40   

                                                
36 http://www.so.sekotomteboda.se/mobbning.htm 2008-05-08
37 Ibid 
38 Thylefors 1999
39 http://www.so.sekotomteboda.se/mobbning.htm 2008-05-08 
40 Ibid
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3.6.3 Arbetssjukdomar i siffror41

Här nedan i figuren kan man se den vanligaste orsaken till anmälan i form av arbetssjukdomar 
gällande ett socialt eller organisatoriskt slag. 

(Arbetsskador 2006 
Preliminära uppgifter)

Figur 1. Vanligaste orsaksfaktorer till arbetssjukdomar

Som man ser i figuren ovan kommer ”relationsproblem” i det ingår bland annat trakasserier, 
utfrysning, mobbning och samarbetsproblem. Anmälningar som gäller kvinnor är det ungefär 
var tredje som anger dessa orsaker och var femte generellt, orsakerna som är vanligast när det 
gäller anmälningarna är relationsproblem, samarbetsproblem, utfrysning, mobbning och 
trakasserier. När det är frågan om en manlig anmälan vid typer som relationsproblem så kan 
det avse olika förhållanden till exempelvis elever eller patienter. 

                                                
41 http://www.arbetsmiljoverket.se/dokument/statistik/officiell_stat/STAT2007_04.pdf 2008-04-29  
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Här nedan redovisas de olika näringsgrenarnas grupper som har anmält arbetssjukdomar i 
sociala eller organisatoriska faktorer.

(Arbetsskador 2006 
Preliminära uppgifter)

Figur 2. Arbetssjukdomar efter olika näringsgrenar.

Det framgår av figuren att en stor del av anmälningarna som kommer in är problem med olika 
relationer på arbetsplatsen. ”Med branschgrupperingen Övrig omsorg och sociala tjänster 
förstås andra omsorger och sociala insatser än äldre- och handikappomsorg. Hit räknas 
bland annat heldygnsvård med boende för barn och ungdomar och öppna sociala insatser för 
barn och ungdomar och vuxna.”
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3.7 Mobbningen har minst tre ansikten

Den person som blir utsatt för mobbning får gå igenom flera steg där man ser att utövaren 
också kan ta hjälp av en så kallad medlöpare. Här nedan ser ni hur jargongen kan se ut.

Figur 3. Reaktionsmönster vid mobbning.42

Kort beskrivning av figuren43

Mobbare Den aktiva initiativtagaren.
Medlöpare Tar en aktiv del men personen startar inte upp mobbningen.
Stöttespelare Man stödjer mobbning men är inte aktiv i den.
Passiv stöttespelare Gillar mobbningen men visar inget öppet.
Oengagerad åskådare Tar ställning i att man inte har med saken att göra
Möjlig försvarare Tycker att man borde hjälpa offret, dock görs inget
Försvarar mobb offret Är emot mobbning, hjälper den utsatte.

3.7.1 Beteenden hos mobbaren

Det finns fyra kännetecken hos en mobbare nämligen 1 Maktobalans, som står för att balansen 
mellan offret och utövaren kan vara exempelvis olika åldersskillnader eller olika status mellan 
varandra. 2 Avsikt att skada, det är när utövaren ämnar skada sitt offer med psykisk eller 
fysisk smärta, förväntningarna hos den som utövar en sådan handling räknar med att det ska 
vara smärtsamt för offret. 3 Hot om fortsatt våld, båda parterna vet att det blir en fortsättning 
och att det inte var avsett att det skulle vara en engångsföreteelse. 4 Skräckvälde, det här 
kännetecknet kan uppstå om man låter mobbningen fortgå. Det visar sig i att det nu blir ett 
systematiskt våld för att visa att utövarn har en form av dominans mot offret.44

                                                
42 http://www.fiss.se/doc/2006/Olweus_pa_svenska.pdf 2008-04-21 
43 Coloroso 2004
44 Ibid 
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3.7.2 Varför berättar inte den mobbade

Här är några anledningar till varför en utsatt person inte talar om hur sin situation är. Det här 
är endast några axplock i vad en utsatt person känner.

 Skammen att vara utsatt.
 Rädsla för hämndbegär om man talar om.
 Man tror inte att någon kan hjälpa.
 Rädsla för att andra är med i en komplott.45

3.7.3 Medlöparen 

Det finns inga oskyldiga åskådare, om man inte ingriper i en situation där man ser att en 
person blir utsatt av en annan så kan man säga att denne hjälper och stödjer mobbaren. Om 
man vid ett tillfälle bara tittar bort så kan det uppmuntra mobbaren till att han/hon inte förstår 
att du som åskådare misstycker, alternativet kan bli att du själv hjälper mobbaren och blir en 
utövare själv. Man kan se i figuren ovan hur en medlöpare inte är en oskyldig åskådare utan 
man kan se rollen som denne har.46

3.8 Organisationsfunktion 

När man pratar om konflikter mellan chefer och kollegor så är det viktigt att man 
uppmärksammar maktperspektivet som kan förekomma mellan dessa. Har man en position 
där man äger den formella makten så finns det ett ansvar till att man måste ordna klimatet i en 
konflikt. Man måste vara vaksam att inte ensidigt tolka en situation utan att lyssna till bådas 
versioner av händelsen.47

De relationer som finns på en arbetsplats kan man inte jämföra med ett vakuum eftersom man 
i stället kan kalla det för olika spänningsfält mellan de olika individerna och organisationen. 
Hur kan en konfliktdynamik se ut på arbetsplatsen? Bilden illustrerar tre olika konflikt 
typer.48

                                                
45  Coloroso 2004 
46  Ibid 
47  Norell Beach & Berg - Danielsson 2000
48  Lennéer & Thylefors 1998
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2

             1                 3

Figur 4. En kategorisering av konflikttyper

1. INTERPERSONELLA    
Mellanmänskliga konflikter
Fakta sak innehåll
Värderingar 
Personkemi 2. INTRAPERSONELLA 

Individuella konflikter
Samvetsproblem
Aggressionshämning
Ambivalens 3. APERSONELLA  

Systemkonflikter 
Mål
Roller
Struktur
Resursfördelning

Det som kan förekomma är konflikter som man har inom sig, individuella (Interpersonella) 
mellan varandra, mellanmänskliga (Intrapersonella) och det som är utanför oss, 
systemkonflikter (Apersonella) 49

Individuella konflikter hamnar oftast hos oss själva, det är ingenting som vi ”gärna springer” 
med till andra. En mellanmänsklig konflikt kan vara en händelse som visar sig genom 
exempelvis att en präst vägrar viga en redan frånskild, det kan vara en person som är 
aggressions hämmad eller personen har samvetsbetänkligheter framför vissa typer av 
arbetsuppgifter. (Se vidare på figur fem där mellanmänskligt beteende visas) Systemkonflikter 
kan visa sig på det mellanmänskliga planet först för att sedan gå vidare ur organisationens 
utformning som mål, resurser, syfte och struktur. Det som skapar konflikter i ett sådant här 
läge är osäkerhet och otillräcklighet.50

                                                
49 Lennéer & Thylefors 1998
50 Ibid 
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För att förstå hur man kan gå tillväga med ett problem som det här så anser jag att man måste 
först försöka förstå människors olika beteenden. Desto mer man förstår av människan desto
lättare blir det att sätta sig in i hur personen tänker och fungerar, det blir på så sätt lättare att se 
vad en åtgärdsplan kan eller borde innehålla. 

              MAKT DOMINANS

                                                             H               A

8          1
       G      7                     2       B

                FIENTLIGHET                SAMHÖRIGHET
               6                     3
       F     C
                       5       4

                                                           
                                                                 E           D

              UNDERGIVENHET

Figur 5. Människors beteende.51

”1. STYR, DIRIGERAR, LEDER, UNDERVISAR.
2. HJÄLPER, STÖDER, SYMPATISERAR.
3. SAMTYCKER, SAMARBETAR, VISAR VÄNLIGHET.
4. RESPEKTERAR, LITAR PÅ, BEUNDRAR, SÖKER HJÄLP.
5. AGERAR BLYGT, KÄNSLIGT, PLIKTSKYLDIGT LYDIGT.
6. GÖR UPPROR, VISAR SKEPTICISM OCH MISSTÄNKSAMHET, ÄR OKONVENTIONELL.
7. ATTACKERAR, BESTRAFFAR, ÄR OVÄNLIG. 
8. UTNYTTJAR, AVVISAR, SKRYTER.

A. RESPEKT, LYDNAD.
B. TILLIT, ACCEPTERANDE.
C. TILLGIVENHET, HJÄLP, ÖMHET.
D. RÅD, HJÄLP
E. ARROGANS, LEDARSKAP.
F. BESTRAFFNING, AVVISANDE.
G. FIENTLIGHET, MOTSTÅND.
H. MISSTRO, UNDERLÄGSENHET.”52

Den här figuren visar ”åtta kategorier av mellanmänskligt beteende (inuti cirkeln) tillsammans 
med motsvarande svarsbeteende (utanför cirkeln).53

                                                
51 Thylefors 1999 (Figur 3). s 129 
52 Ibid
53 Maltén 2008
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Man har gjort tusentals observationer av beteenden hos människor mot varandra. Man kunde 
klassificera grundläggande efter två axlar; makt (dominans - undergivenhet) och samhörighet 
(fientlighet - tillgivenhet). De olika beteendena kan på så sätt beskrivas genom positionen på 
axeln mellan makt – eller också samhörighetsaxeln. Man kan säga att det bli en slags grad av 
dominans eller att man visar undergivenhet och även grad av fientlighet eller vänlighet. 
Figuren visar enligt Leary åtta mest typiska gentemot andra människor och det som är viktigt 
i samhörigheten är att de olika beteendena i sig bjuder till ett speciellt svarsbeteende. 
Människors positioner säkras genom att beteendet stärks. Flera av beteendena i den här 
figuren kan karaktäriseras som utfrysning, mobbning eller trakasserier, sektor fem-åtta. Man 
kanske borde ställa sig frågan: ”Vad är beteende och vad är svarsbeteende?”.54

                                                
54 Thylefors 1999
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4. Empiri

Här i empiri delen redovisas mina intervjuer med de institutionerna som hade möjlighet att 
var med och med en representant från Skatteverket. Jag beskriver informationen som jag har 
fått genom intervjuerna utifrån mitt synsätt.

4.1 Intervjuer med några av Institutionerna vid Högskolan i Gävle

Jag har utvecklat mina frågor med hjälp av litteraturen, egna tankar och konsulterande med 
min handledare Dr Lars Ekstrand. Första frågan är om hur länge man har arbetat på sin post, 
den har jag med för att kunna utvärdera hur mycket och hur långt man kan ha utvecklats som 
ledare för sin grupp. Det är både fördelar och nackdelar med var man än är i sin position. Det 
jag menar är om man kommer som en ny ledare så kanske man ser saker på ett annat sätt än 
om man har varit på en plats en längre tid. Men om man har en längre tid bakom sig på 
samma plats så har man byggt upp ett förtroende för sina medarbetare som den nyinkomna 
kan sakna. 

När det gäller intervjuerna så var min tanke att intervjua fem prefekter. För att dessa har 
ansvaret för personalen på sin institution. Av dessa fem har en tackat nej, två av prefekterna 
hade tid med mig samt en proprefekt, en studierektor och en ämnesansvarig. Jag har gjort en 
intervju med personalchefen och SACO ´s ordförande vid Högskolan i Gävle. En intervju 
med Skatteverkets representant som står utom skolvärlden. Det har jag gjort för att se om man 
har ungefär samma slags problem och om man har samma alternativform till åtgärdsplan för 
mobbningshanteringen på arbetsplatsen. En intervju med Previa (företagshälsovården) gick 
tyvärr inte att ordna. Jag ville gärna ha en intervju för att se om man arbetar på det sättet som 
har framkommit under intervjuerna.

Totalt har jag gjort 8 intervjuer varav 7 är från Högskolan i Gävle.

Jag har erbjudit anonymitet till personerna som har blivit intervjuad därför kommer jag att 
göra min sammanställning av dessa intervjuer som har skett på Högskolan i en klump. Det gör 
jag för att det inte ska vara möjligt för personalen på Högskolan i Gävle eller någon annan att 
kunna lista ut vem som har sagt vad. Jag har valt att inte spela in intervjun eftersom jag tror 
att man skulle känna sig hämmad och att svaren inte skulle bli det samma. Jag kommer att 
redovisa intervjun med Skatteverket för sig och det gör jag för att jag anser att det inte ska 
vara någon fara för personen att bli igenkänd eftersom jag inte nämner regionen han/hon 
tillhör.  

Hela frågeformuläret finns med som bilaga, ordningen på frågorna är inte i den ordningen 
som jag har i bilagan. Jag har valt att göra på detta vis för att få ett bättre sammanhang när 
man läser. Jag har valt att ta bort några av frågorna eftersom jag inte har erhållit svar från 
tillräckligt många, men jag väljer att visa frågorna ändå.
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4.1.1 Frågor och svar55

1. Hur länge har du arbetat på denna post?

Personerna som jag har intervjuat har arbetat med den positionen som de har idag mellan ett 
år och sedan skolan startades (1977).

2. Har det kommit någon ny arbetskamrat till institutionen? Presenterades han/hon 
innan arbetet sattes igång? 

 Ja man har introduktion av ny personal dels genom att ge denne en fadder som 
personen har i 1 år (2 terminer) sedan har man ett introduktionsprogram som man 
följer under 3 månader där man ska gå igenom vissa saker. Den första kontakten för
den anställde innebär att  man får gå runt och ”känner” på utrymmena. 

 Vi har rutiner på introduktion av en ny medarbetare, detta har fungerat bra. Men de 
som inte har varit felfritt vid en nyanställning är tekniken med datorer och telefoni, det 
har inte fungerat felfritt utan man har fått väntat någon/några dagar innan allt varit bra.

 Om det kommer vikarier så introduceras inte dessa på samma sätt men om man skulle 
anställa så blir dessa introducerade. 

 Ja när en ny kommer till institutionen så blir det en introduktion, man ger den nye en 
”mentor” som han/hon kan gå till när det gäller vilka frågor som helst inom arbetet. 

3. Hur är kommunikationen mellan dig och dina medarbetare?

 Den är bra, vi har chefs dagar 3ggr/termin där sådana här saker kan komma fram
 Den är öppen och bra, dörren står alltid öppen och är det några problem så försöker 

man lösa det på en gång. Vi har institutionsmöten 4 ggr/år. 
 Den är öppen och bra, någonting som man har arbetat för under en längre period är att 

man skapar en bra vardagsmiljö. Att var rak och öppen, glad och positiv. Man arbetar 
för ett gott arbetsklimat kontinuerligt.   

4. Vad är mobbning för dig? Hur uttrycker det sig? 

Det första som kommer upp är att mobbning är ett starkt ord och att det ligger en tragisk 
händelse bakom. Mobbning är när någon har ett beteende som särbehandlar en annan person 
systematiskt under en tidsperiod och att det finns en tanke bakom handlandet. Orättvis 
behandling, det är någonting som innebär att det är dåligt en längre tid för en person, inte 
smågnabb utan det är någonting som är ihållande en längre period. Kränkning på något sätt, 
när en större grupp fryser ut en ensam person. När en starkare person går på en svagare eller 
när flera trycker ner en, det kan vara en ledare som ger sig på en underordnad. Det är svårt att 
definiera precis. Ibland kanske man håller tyst om ett beröm till det motsatta könet för att man 
inte själv ska bli anklagad för sexuella trakasserier.    

                                                
55 Intervjuer mellan 7 april – 24 april
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5. Vet du om det förekommer någon slags mobbning på din arbetsplats? Mellan 
personalen?

Nej, men lite gruff ibland men ingenting som vi kan kalla mobbning. Ja, kränkande 
särbehandling, lite stress vilket inte är mobbning och lite konflikter när det gäller 
förändringar. Man svarar även, Nej inte på denna avdelning. Ja det finns ett fall med tyst 
variant som är under utredning i dagsläget. Det har förekommit mobbning, men det har vi rett 
ut nu. Någon känner sig orättvist behandlad. Ja ett fall som man arbetar med i dagsläget, 
samtal mellan personerna för att komma fram till en lösning på ett speciellt beteende. Svårt att 
svara på men enligt en undersökning så har det framkommit att några känner sig utsatta men 
man vet i dagsläget inte vilken/a det gäller.

6. Hur vet du att det inte förekommer mobbning på din arbetsplats? Har man gjort 
några undersökningar som styrker detta?

Här hänvisar man till en undersökning som Previa (företagshälsovården) har gjort för ca 1 år 
sedan. På den framkom det inte någonting om mobbning. Samtidigt som någon annan talar 
om att det är genom Previa som man har fått sin vetskap om situationen. Där det är 
dokumenterat.  

7. Vad skulle du göra om du fick vetskap om att det fanns mobbning på 
institutionen?

Först och främst måste man vara klar och tydlig i vad man inte accepterar och vad som gäller. 
Raka besked, kontrollera vad personerna förstår med det man säger. Ta kontakt med den 
utsatte i första hand för att gå vidare därifrån.

8. Vet du vart du kan få hjälp med detta om det skulle komma fram?

Högskolan i Gävle har ett samarbete med Previa (företagshälsovården) där man kan få hjälp. 
Personerna som jag har pratat med är medveten om samarbetet till Previa.   

9. Vet du om det förekommer någon slags mobbning på din arbetsplats? Mot dig?

Alla personer som jag har intervjuat svarar nej på denna fråga. Det är ingen som har känt sig 
mobbad under tiden som man har arbetat på den positionen som man har i dagsläget.  

10. Vad tror du skälen till mobbning kan bero på? 

Svaren som jag fick var att det kunde bero på avundsjuka och/eller missförstånd. Några andra 
förslag framkom inte utan alla har ungefär samma uppfattning när det gäller skälen.
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11. Hur fick du reda på detta?

 Genom god vardagsrelation med sina medarbetare, personen i fråga har talat 
om det själv.

 En enkätundersökning som Previa (företagshälsovården) har utfört, där 
framkom informationen om att det fanns person/er som känner sig utsatt.

 Personen har haft en god relation till sin överordnade det har gjort att man har 
kommit för att tala om själv.

 Även för den sista har det varit personen själv som har talat om hur situationen 
är.

12. Vet du om det är fler eller en mobbare?

I tre av fallen så har det varit flera personer mot en och i ett fall är det en mot en. 

13. Hur har du fått vetskap om detta?

Det har framkommit under deras samtal. Dessa fall är kända och under bearbetning för att 
man ska kunna lösa dessa på bästa sätt.

14. Vad tror du orsaken till mobbningen beror på?

Missunnsamhet över att inte våga ta sig för lika mycket som den utsatte gjort.  Missförstånd, 
kulturella skillnader, att tjänstefördelningen inte känns rättvis där någon känner sig förbisedd i 
sina kvalifikationer. Beteende hos den utsatte, där man kanske skulle vilja att den personen 
vågar stå på sig lite mera. Det kan vara någonting som ligger långt tillbaka i historien som 
dyker upp under vissa omständigheter som gammalt groll exempelvis.   

15. Ser du detta som ett stort problem eller har du det under ”kontroll”?

 Problemet som fanns har man löst, nu i dagsläget finns det inget problem.
 Detta är under ”kontroll” man arbetar aktivt för att läsa denna situation till det bästa 

för alla parter.
 Det är någonting som man arbetar med i dagsläget och vill på så vis skapa sig kontroll.
 Företeelserna har man kontroll på genom sin bearbetning av problemen.

16. Anser du att man borde ta in hjälp i ett tidigt stadium eller borde man försöka 
bearbeta själv i första hand?

Här har alla svarat att man i förstahand försöker ta tag i det på egen hand utan hjälp utifrån. 
Skulle det visa sig att det inte fungerar så kan man tänka sig att vända sig utanför skolvärlden.

17. Vad har du gjort åt problemet? Hur har du gått tillväga?

Pratat med personerna för att diskutera fram någon form av plan till en förbättring. Man pratar 
i de termer om att man inte accepterar en sådan situation som mobbning innebär för den 
utsatte. Man måste vara tydlig i att man inte accepterar ett sådant beteende och att man måste 
vara noga med att lyssna till båda sidorna. Man har nära kontakt till skyddsombudet för ett 
samarbete. Ett bra samarbete med Previa (företagshälsovården)
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18. Har du någon utbildning för denna typ av situation?

Det finns ledarskapsutbildningar och kommunikationsutbildningar som de flesta har gått 
någon gång före sin anställning.

19. Tycker du att man behöver någon utbildning? 

Någon form av ledarskapsutbildning borde man ha skaffat sig. Det borde vara en viss tid av 
övergångsperiod för prefekter när dessa byts, detta för att man ska kunna gå igenom om det 
skulle förkomma vissa saker som ska åtgärdas. (Som prefekt sitter man tre år med chans till 
förlängning på en period). Man borde gå på återkommande utbildningar i ämnet för att vara 
uppdaterad i ämnet mobbning/kommunikation.

20. Vad kommer du att göra för att inte problemet ska fortlöpa?

Öka medvetenheten, skapa en inställning om att problemet finns eller kommer att komma upp 
till ytan. Det är viktigt att man tar itu med problemen omgående när det framkommer att dom 
finns. Öppenhet.

21. Vad gör man för mobbningsoffret?

Ibland så kan det räcka för den drabbade att bara prata och vill man inte gå vidare så gör man 
inte det utan den drabbades godkännande. Att öppna upp den drabbades syn för hur andra ser 
och tolkar situationen, få den drabbade att inte bara se svart men att diskuterar fram en lösning 
som är bäst för den drabbade. Svaret vid en institution blev att man försöker lösa problemet

22. Vad gör man åt (för) mobbaren/mobbarna?

Man börjar med att lyssna och höra vad den drabbade personen har att säga, ibland vill 
personerna bara prata av sig och man vill inte gå vidare. Om den utsatte vill gå vidare så 
samlar man till ett möte med de berörda för att reda ut problemet, man vill att allt ska 
dokumenteras för att man eventuellt skall kunna använda det vid ett senare tillfälle. Det gör 
man för om det skulle upprepas eller om det inte sker någon förändring så finns det då en 
dokumentation på händelsen. Jag fick även till svar att man inte känner att man har gjort 
särskilt mycket utan man skulle kunna ha gjort mer, men samtidigt har man tagit hänsyn till 
offrets vilja.

23. Har ni någon konkret handlingsplan? Om, hur ser den ut?

Alla har svarat nej, det finns ingen handlingsplan när det gäller mobbning. Man har en 
åtgärdsplan mot trakasserier på grund av kön (sexuella trakasserier) vid Högskolan i Gävle 
som man har som mall för tillvägagångssättet om det kommer upp en sådan situation. Sedan 
arbetar man gentemot den skrivna Arbetsmiljöpolicy för Högskolan i Gävle där det står att 
man ska se till alla människors lika värde.
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24. Tänker man ta fram en sådan?

Vet inte men det borde finnas men tid och pengar styr en hel del i dagsläget. Av alla som 
svarade på frågan så tyckte en att det inte behövdes någon speciell handlingsplan för 
mobbning. Personen tror inte att man löser problemet för att man får en skriftlig 
handlingsplan utan man måste bearbeta problemen utifrån de olika situationerna, så någon 
mall tror man inte är lösningen.

25. Vet personalen om var man kan vända sig för att få hjälp?

 All personal vet nog inte vart man kan vända sig om man känner sig utsatt på något 
vis, det har framkommit i en undersökning. Däremot så tror man sig att dom flesta kan 
gissa sig till vart man kan vända sig.

 Ja det är någonting som man tror sig tycka, men det kan möjligtvis vara så att 
personalen inte ”kommer ihåg” men alla har fått informationen någon gång.

 Ja, det tas upp under träffarna som man har, att man kan vända sig till Previa 
(företagshälsovården) för ett första möte som inte kommer på någon faktura och att det 
är anonymt första mötet.

 Ja jag hoppas det.
 Ja, facket, skyddsombudet etc. Previa finns för personalen och första besöket är 

anonymt. Om det skulle framkomma att mobbningen är från prefekten så går fakturan 
till rektorn för godkännande så man inte kan lista ut vem det gäller i första hand.
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4.2 Intervju med en anställd vid Skatteverket56

Här nedan redovisar jag intervjun som jag har haft med en person som i dagsläget är 
teknikansvarig inom sitt distrikt på Skatteverket. Valet som jag har gjort av personen vid 
Skatteverket är en person som har arbetat en längre period och har en position som uppfyller 
mina önskemål jämfört med Högskolan i Gävle. Jag har valt att inte använda bandspelare 
därför att jag har känslan av att man inte skulle svara lika öppet på mina frågor. 
Frågeformuläret finns som bilaga.

4.2.1 Frågor och svar

1. Hur länge har du arbetat på denna post i företaget?

Den här posten har jag haft sedan 1999.

2. Har det kommit någon ny arbetskamrat till er arbetsplats? Presenterades 
han/hon innan arbetet sattes igång? 

När man får en anställning på Skatteverket följer introduktionen i den utbildning som man får 
under den första tiden. Någon ytterligare introduktion sker inte automatiskt utan det sker vid 
raster eller vid våra temadagar som vi har kontinuerligt.

3. Hur är kommunikationen mellan dig och dina medarbetare?

Kommunikationen är bra, vi strävar efter att hålla en rak och öppen kommunikation mellan 
varandra.

4. Vad är mobbning för dig? Hur yttrar det sig? 

Det handlar om fysisk eller psykisk ”terror”, jag tycker även att man kan lägga in 
osynliggörande under kategorin mobbning. Att bli utsatt för mobbning sker mer mot personen 
i sig och följaktligen blir det någonting som sker i tysta. Till skillnad från konflikt som oftast 
är öppen och speglar olika uppfattningar i sakfrågor.

5. Vet du om det förekommer någon slags mobbning på din arbetsplats? Mellan 
personalen?

Nej inte i dagsläget men det har förekommit vid tidigare tillfällen.

                                                
56 Intervju med Skatteverket den 9 maj
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6. Hur vet du att det inte förekommer mobbning på din arbetsplats? Har man gjort 
några undersökningar som styrker detta?

Arbetsklimatet förändras tydligt när det förekommer någon form av mobbning på 
arbetsplatsen. Eftersom jag har varit med om det vid tidigare tillfällen så kan jag känna att 
klimatet nu inte är i fara för en sådan situation. Så öppenheten och lugnet som är i lokalerna 
idag och även blickarna som inte finns idag tyder på att ingen känner sig utsatt. Att mobbning 
inte sker just idag innebär inte att vi har lagt det på is utan man måste vara lyhörd för 
eventuellt nya utmaningar. När någonting inte är bra på arbetsplatsen då känner man av 
klimatförändringarna tydligt.

7. Vad skulle du göra om du fick vetskap om att det fanns mobbning på din 
arbetsplats?

Gå vidare med det till min chef.

8. Vet du vart du kan få hjälp med detta om det skulle komma fram?

Ja, jag kan bland annat vända mig till arbetsplatsombud eller vår enhetschef.

9. Vet du om det förekommer någon slags mobbning på din arbetsplats? Mot dig?

Nej ingenting som jag har känt av.

10. Vad tror du skälen till mobbning kan bero på? 

Mobbaren har egna problem som han/hon kanaliserar på ett sjukt sätt.

11. Hur fick du reda på detta?

Jag har haft en sådan position på arbetet som gör att man har vänt sig till mig, på det viset har 
jag tagit emot informationen.

12. Vet du om det är fler eller en mobbare?

Det var en som kände sig utsatt från början av flera.

13. Hur har du fått vetskap om detta?

Samtal med den berörde.

14. Vad tror du orsaken till mobbningen beror på?

Kärnan i det hela, som jag ser det nu efteråt, är att alla parter kände sig utsatt och ingen 
betraktade sig själv som utföraren av händelserna.
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15. Anser du att man borde ta in hjälp i ett tidigt stadium eller borde man försöka 
bearbeta själv i första hand?

Skatteverket har en tydlig policy hur man ska gå tillväga om det skulle framdagas någonting 
sådant som mobbning. Man har handlingsplan, styrdokument och individuellt verksamhets 
stöd på sin enhet. Man utgår från att lösa saken själv i första hand.

16. Har du någon utbildning för denna typ av situation?

Den utbildningen som handlar om den här typen av problem läggs på chefer, de får någon 
form av utbildning i ledarskap för att man ska klara denna typ av händelser.

17. Tycker du att man behöver någon utbildning? 

Ja, utbildning är bra men det kan inte ersätta ens persons intuition om att någonting är fel. Det 
går inte att läsa sig fram till ett bra och öppet ledarskap utan det är någonting som man 
antingen har medfött eller någonting som arbetas fram efter en längre tids 
arbetslivserfarenhet. 

18. Vad gör man för mobbnings offret och åt (för) mobbaren/mobbarna?

Man samtalar med båda parter för att få slut på mobbingen och försöka komma fram till en 
lösning som är bra för alla parter.

19. Har ni någon konkret handlingsplan? Om, hur ser den ut?

Ja eftersom Skatteverket har en klar och tydlig policy. (se svaret vid fråga 15)

20. Vet personalen om var man kan vända sig för att få hjälp?

Ja det tas upp under våra samtal med personalen.

Jag vill redovisa lite om hur jag uppfattar hur Skatteverket arbetar i sin organisation. Det 
förekommer veckovisa möten där man låter de olika arbetsgrupperna komma med frågor som 
kan ha uppstått under veckans gång. Det kan gälla inom vilket ämne som helst. Vi gör så att 
en ur vardera gruppen är den som lägger fram gruppens fråga, det sker löpande så att alla är 
representanter för gruppen någon gång. Det gör att man kan ta upp frågor som kan kännas 
känsliga utan att ledningen kan peka ut vilken. Det här är tydligen någonting som är ganska 
nytt men det verkar ha fungerat bra. Man arbetar i sin enhet på ett sätt som gör att det är legalt 
att prata om hur man mår på arbetsplatsen utan att någon tittar snett på en. Det jag har kommit 
fram till är att en ledare är så mycket mer än en ledare för sin grupp eller sin enhet. Det 
eftersom personer oftast får agera psykolog för att kunna komma fram till vad den riktiga 
orsaken till beteendet är. 
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5 Vägledning & Åtgärder 

Här kommer jag att ge några förslag på åtgärder som kan göras och vad man kan tänka på om 
en situation med mobbning som bakgrund uppkommer.

5.1 Hur åtgärdas mobbning

För att man ska komma tillrätta med mobbning så krävs det ett bra ledarskap, grunden till en 
lösning på problemet är att man är en god lyssnare. Man måste utgå från att den drabbades 
version är den riktiga och sanna utifrån dennes perspektiv. För att komma åt kärnan måste 
man ställa frågor som kan utlösa aggressivitet hos den utsatte. Det är viktigt att man då inte 
tar åt sig personligen eftersom man måste tänka sig in i den drabbades livssituation, den har 
bytts från trygghet till en kris. Det som händer är en förklaring över vad som kan göras men 
samtidigt får man inte väcka förhoppningar som är orealistiska. En handlingsplan ska 
upprättas i samråd med den utsatte så man vet vad som kommer att hända den närmste tiden 
framöver. För dokument över vad som har sagts och vad som ska göras, regelbundenhet i 
uppföljning är bra. Prata med både den utsatte och utövaren för att skapa en bild över 
händelsen. OBS skapa inte några stormöten!57

Medling mellan parterna är oerhört viktigt eftersom det är ett steg i rätt riktning, man måste 
var tydlig med att påpeka påföljderna om en mobbare inte slutar med mobbningen.58

Någonting som är bra att tänka på är skillnaden mellan konflikt och mobbning, definiera vad 
som är vad för att lägga upp en plan efter det. Det kan hända sig att arbetsgivaren undviker 
själva problemet och försöker lösa det med att ge den mobbade ett avgångsvederlag eller 
någon form av omplacering59. Det kan bli på det viset om ledningen inte har lyckats definiera 
om det är mobbning istället för en konflikt. 

5.2 Förslagsåtgärder när chefen blir utsatt!60

Tips på hur man kan motarbeta härskarteknikerna, Elaines fem tips:

1. För att bli inkluderad i gänget: Poängtera vem du är, utöver din titel som chef. Vilka 
intressen har du? Berätta gärna lite om dig själv! Många ser dig endast som chef och 
glömmer att det finns en individ bakom, eller att det finns olika sorters chefer.

2. För att undvika skitsnack: Var mottaglig för professionell kritik. Men säg ifrån om en 
anställd ger kritik som handlar om din person.

3. Våga inkludera dig själv i evenemang utanför arbetstid som de anställda tar initiativ 
till. Ofta glömmer anställda bort chefen, de tror att han/hon inte vill vara med.

                                                
57 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page____1162.aspx 2008-04-29
58 Lindell & Hartikainen 2001
59 http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=1229515 2008-05-08
60 http://www.chef.se/dynamisk/index.php/ur_chef/senaste_numret_details/sa-hanterar-du-skitsnack/  2008-03-
18
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4. Om någon anställd kommer med omotiverad kritik, fråga: Hur menar du då? När 
personen måste förklara sig blir det uppenbart om det handlar om kritik eller enbart 
fördomar mot dig som chef.  

5. Undvik att använda din position för att förtrycka. Var en god förebild. Då skapar du 
en miljö som motverkar härskartekniker.

5.3 Vad kan man göra för den utsatte61

1. ”Jag hör dig; jag finns här för dig; jag tror på dig; du är inte ensam.

Vi måste börja med att få personen att berätta och då får din egen entusiasm var i ett 
lyssnande stadium. Försök att inte ställa ledande frågor för att få fram så mycket som möjligt. 
Det blir på så vis lättare att känna av hur den utsatte känner sig, skuld, skam, förödmjukad etc. 
Du samlar på så vis in fakta om vem, vad och hur.

2. Det är inte ditt fel.

Utövaren bär skulden, ingen människa förtjänar att bli ett ”offer” för mobbning. Tänk på att 
den utsatte har fått information från utövaren att han/hon inte är respekterad, ingen tycker om 
dig, du har ingen kontroll och så vidare. Hjälpen kan vara ditt sätt att motverka elakheterna. 

3. Det finns något du kan göra.

Tillsammans kommer man långt, att hålla sig undan riskfyllda situationer, ta tillbaka makten 
över livet för att på så vis utveckla sina starka sidor. 

4. Rapportera mobbningen.”

All fakta måste läggas fram. När sker mobbningen, hur den utförs mot dig och vilka är det 
som utövar mobbningen. Gör en uppföljning för att se att det har skett en förbättring.

5.4 Vad borde man undvika62

1. ”Bagatellisera eller bortförklara aldrig mobbarens beteende.

Det smärtar att bli mobbad, ingenting av det hela är ett skämt för den utsatte. Du säger 
omedvetet att den mobbade är ensam om du bagatelliserar händelsen. Om händelsen 
bagatelliseras tystar man ner offrets vilja att berätta.

2. Förhasta dig inte.

Om den utsatte befinner sig i omedelbar fysisk fara kan det bli värre om du ingriper och ”tar 
över” situationen. Det kan bli att mobbaren och medlöparen tycker sig ha rätt i att den 
mobbade är klen, en lipsill eller mindre värd på något vis. Då förvärras situationen för den 

                                                
61 Coloroso 2004, s 165-167
62 Ibid 2004, s 167-169
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mobbade. Alla berörda parter behöver stöd, kunskap och ledning för att kunna förändra
situationen.

3. Säg inte till den mobbade att undvika mobbaren.

Det ger signaler om att fortsätta ”springa” undan och gömma sig, att ytterligare tid leva i 
skräck för mobbaren. Att hålla sig undan löser inget utan det läggs över på det viset på den 
utsatte.  

4. Säg inte till den mobbade att slå tillbaka.

Man löser inte våld med våld, troligtvis är mobbaren fysiskt starkare än den mobbade och det 
är i regel förnuftigare att använda huvudet istället för fötter och nävar. Det som kan sägas är 
att oftast klarar sig den berörda bättre i ett samtal än i ett slagsmål. 

5. Konfrontera inte mobbaren”.

Att konfrontera en mobbare blir oftast en förnekelse från mobbarens sida, det är bättre att ha 
en opartisk person med när man ska samtala. 

Punkterna som är ovan är ett förslag på hur man kan göra eller vad som man bör undvika. 
Genom att ta del i en sådan händelse kan betyda oerhört mycket för den som känner sig 
drabbad, fortsätt med att vara aktiv. 
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5.5 Några funderingar från SACO´s ordförande vid HIG!63

I min intervju med SACO´s ordförande har jag inte följt något frågeformulär utan jag har 
ställt en öppen fråga om vad mobbning innefattar och vad som kan göras åt ämnet. Jag väljer 
att genomföra en intervju för att se hur man tänker på problemet från fackets synvinkel, 
eftersom man har den möjligheten som drabbad att vända sig till sitt fackliga ombud för att få 
hjälp. 

När det gäller konflikt eller mobbning på arbetsplatsen måste man börja med att förklara 
begreppen först för att man ska kunna komma vidare för att hitta en lösning på problemet. 

Konflikt

Kärnan i en konflikt är oftast meningsmotsättningar mellan parterna, det består inte av att det 
är en allmän irritation utan ett frekvent beteende som blir negativt. Förslagsvis kan det se ut 
på följande vis,

Aktiv – passivt                skapar likgiltighet
Aktiv – fysiskt                skapar slagsmål 
             psykiskt             skapar trakasserier 

Det som ska tilläggas här är att det endast är en uppläggning, av vad som kan finnas, eftersom 
detta kräver ett utvecklande resonemang i sin helhet.

En konflikt består ibland av förändringar, det kan vara en liten sak som blir stor eller att man 
gör en omorganisation där förändringen kanske inte är så tydlig som den borde. Själva 
förändringen kan skapa olika grupper i arbetsgruppen som gör att man får en konflikt. Det 
gäller att man kan vara en företrädare där man ger hjälp och kan stötta personerna, ibland så 
löser man saken direkt på plats och om det inte går så brukar lösningen komma vid ett senare 
tillfälle. Ibland kan konflikter vara ett gemensamt problem för hela Högskolan och inte enbart 
i de olika institutionerna.

Att kunna hantera en konflikt innebär för mig att man måste erkänna att det finns och att man 
blir medveten om konflikten för att på så sätt ta itu med det.

”Det finns lika många sanningar som det finns deltagare i en konflikt. Varje deltagare har sin 
upplevelse. Varje deltagare måste få chansen att uttrycka sig – hitta orden, kanske få hjälp att 
hitta dem. Det förutsätter ledarens lyssnande. Har varje deltagare verkligen kunnat uttrycka 
sig och blivit lyssnad på, brukar det finnas förutsättningar till en kompromisslösning. ”64

Mobbning

Mobbning är någon form av psykiskt våld från någon person som utövas under 
regelbundenhet på en eller flera bestämda personer.

När det finns meningsmotsättningar ökar risken att man oftast enbart ser till sin egen 
verksamhets bästa. Som jag kan se det så borde de berörda försöka sätta sig in i varandras 
åsikter och tänkande för att få till en så bra lösning som möjligt för alla parter.

                                                
63 Intervju med SACO´s ordförande den 24 april
64 Norell Beach & Berg-Danielsson 2000, s 73
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5.5.1 Några råd och tips på vägen.65

Konflikter/mobbning

När det handlar om konflikter eller mobbning måste man gå till botten med problemet, man 
kan gärna sätta upp några frågor som man letar svaren på för att komma igång med en 
handlingsplan/åtgärdsplan, frågorna som kan ställas är exempelvis:

 Har du förstått din motpart?
 Har motparten förstått dig?
 Gör en konfliktanalys.
 Synliggör konflikten.
 Vilka är de tänkbara orsakerna?
 Ett individuellt samband mellan hot & dålig kommunikation
 Vad finns det för synsätt?

Organisationsförändring

När det sker en organisationsförändring på arbetsplatsen så kan man förebygga eventuella 
konflikter genom att man är öppen och tänker på alla som individer, man kan här också skriva 
upp saker som man borde tänka på.

 Organisationsförändringar kan förstärka eller försämra!
 Hur ser man förändringen på lång- eller kort sikt?
 Om det är bra för någon kan det vara sämre för någon annan!

Några ord att ta med på vägen

 Tänk på att ord kan förgifta 
 Ordets makt kan förgöra varandra men det kan även stötta varandra.
 Se inte tyckandet som ett hinder
 Arbeta förebyggande
 Skapa mer arbetsglädje 

5.6 Empati66

”Empatin är den mottagarorienterade generositetens mamma. Eller pappa. Det är viktigt att 
vi alla tränar blicken till att se, uppfatta och visa uppskattning för alla slags goda, empatiska 
handlingar”.

”Empatisk förmåga är i sig ingen garanti för drivkraft till omsorg om andra. Man kan välja 
att använda sin inkännande förmåga destruktivt, t ex genom att pejla in någons svaga punkter 
så att man träffsäkert kan sätta in stöten på rätt ställe och bli en effektiv, framgångsrik 
mobbare. Förtryckaren är inte sällan empatiskt begåvad. Det aktiva ställningstagandet för 
omsorg om andra manifesteras genom den goda och konstruktiva handlingen”.

                                                
65 Intervju med SACO´s ordförande den 24 april
66 Norell Beach & Berg-Danielsson 2000, s 38-39
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 6. Analys

När jag började skriva den här uppsatsen ville jag öka förståelsen för hur man går tillväga när 
olika situationer uppstår med mobbning som grund, på arbetsplatsen. Jag satte upp ett 
huvudsyfte och ett delsyfte för att strukturera upp min målsättning. För att jag skulle kunna få 
vetskap om detta så har jag en frågeställning till hjälp där jag först undersöker om det finns 
mobbning, genom intervjuer. Jag har också undersökt om man gör någonting åt situationen 
när/om den uppstår.  Jag har kommit fram till följande. 

Empiri delen, kapitel 4 (med början på sidan 25). 

Vid intervjuerna har det framkommit följande, min tolkning,:

Alla som arbetar vid Högskolan med någon form av ledarposition har allt från en relativ ny 
tjänst till att man arbetar utifrån sin mandatperiod som är tre år. Man kan få den förlängd 
vilket har skett vid flera av institutionerna. Vid Skatteverket har man ingen mandatperiod på 
dennes post så här är det en person som har haft sin position länge. 

När man får en ny kollega på arbetsplatsen så har man någon form av introduktion för att visa 
den nyanlände sin arbetsplats. Här tycker jag att det verkar finnas en slags rutin som följs 
både vid Högskolan och Skatteverket.

Personerna vid de institutioner som jag intervjuade tycker att kommunikationen är bra, trots 
att man vid något tillfälle fick reda på att någon ur personalen känner av någon slags 
mobbning genom Previa. Det tyder på enligt min mening att alla kanske inte känner av den 
öppna och raka kommunikationen som man vill påvisa utåt. Som jag kan se det känner inte 
alla av att kommunikationen är öppen för alla typer av ärenden. Det betyder inte i övrigt att 
man har svårt med kommunikationen i andra sammanhang. Vid Skatteverket har man ett 
inarbetat team där man har lärt sig att känna av stämningen på arbetsplatsen. 

När jag ställer frågan om mobbning och vad det står för eller hur det kan uttrycka sig så 
tycker jag att svaren blir ytterst tunna om man ska jämföra med litteraturen. Som jag kan se 
det så är alla införstådda med att det är någonting som pågår under en längre tid. När jag har 
studerat litteratur om vad mobbning är så är det nästan lättare att räkna upp vad som inte ingår 
i begreppet mobbning. Man pratar endast om verbal- och tyst mobbning under alla 
intervjuerna.  

Vid intervjuerna framkom det endast tre fall där man vet om att personer känner sig mobbad 
på något vis. Man har vetskap om att det har funnits någon form av mobbning tidigare och det 
som har gjort åt detta är samtal med den utsatte som avgör om man ska gå vidare eller inte. 
Man pratar om konflikter hellre än mobbning, som jag uppfattar det, eftersom det inte anses 
vara lika allvarligt men en konflikt kan leda till mobbning, som jag ser det, om man inte tar 
itu med situationen. När man får vetskap om en mobbningssituation då vet alla som jag har 
intervjuat att man måste vidta vissa åtgärder. Det gör att jag tvivlar på att alla verkligen kan se 
och bedöma att det är en mobbningssituation jämfört med en svår konflikt. Jag tycker att man 
verkar vilja hänvisa till Previas undersökning när det gäller vetskapen om det förekommer
mobbning. Det gör att jag inte riktigt förstår vissas resonemang med att man har en bra och 
öppen kommunikation. Man hänvisar även till att arbetsklimatet är någonting som gör att man 
kan avgöra om någonting inte stämmer på arbetsplatsen. Jag håller med om att man kan känna 



39

av hur stämningen är, men man måste vara en väl medveten ledare för att kunna avgöra vad
felet är. Kan det vara osämja, meningsskiljaktighet, humörsvängningar eller kanske en 
mobbningssituation! Ingen av mina intervjuer har påvisat att någon känner av mobbning mot 
dom själva. 

Skälen eller orsaken till att det förekommer mobbning är väldigt svaga, tycker jag, eftersom 
man i princip kan säga att alla ”skyller” på missförstånd och avundsjuka vid Högskolan. Vem 
är det som avgör hur mobbaren känner i ett sådant läge som när det handlar om avundsjuka 
kan jag undra då. Det finns en annan bild från Skatteverket och det innebär att vi ser mer på 
varför utövaren gör som han/hon gör. Ser man till figuren på sidan 22 så ser man att olika 
beteenden frammanar olika svarsbeteenden.

Skulle det framkomma någon typ av mobbning vid Högskolan i Gävle. Då arbetar man utifrån 
att lösa problemet själv, i första hand. När det gäller utbildning för sådana här former av 
problem så är alla öppen till att det borde finnas någon form av utbildning. Personer i ledande 
positioner på Högskolan i Gävle har någon form av ledarskapsutbildning dock är den inte 
”färsk” hos alla. Man kan kanske ställa sig frågan om hur aktuell och hur mycket av 
kunskapen i den utbildningen som kan hjälpa till för parterna. Det kan kanske vara det som är 
avgörandet om de berörda vet när det är dags att vända sig till någon utomstående för att få 
hjälp med situationen. Det är inte mer än en tanke från min sida, jag kan inte avgöra eftersom 
jag inte vet exakt när och vilken utbildning alla personer har och vad innehållet var i 
utbildningarna då!   

Previa blir omnämnd vid flera tillfällen men det verkar inte som om man använder sig av 
deras kompetens förutom när det görs någon undersökning i hur personalen mår. Det går att 
besöka Previa en gång anonymt för personalen vilket jag tycker är bra, det kan vara den 
avgörande faktorn i att man ”vågar” prata om problemet.

Vad som görs för den utsatte är samtal som han/hon får avgöra om man ska gå vidare med 
eller inte. Om den utsatte bestämmer sig för att inte vilja kontakta utövaren så kommer detta 
inte heller att ske. I det här läget ser man först och främst på offrets vilja när det gäller kontakt 
med utövaren vid Högskolan i Gävle och Skatteverket, vilket är bra. 

Skatteverket har en handlingsplan som man arbetar efter. Högskolan har ingen som gäller för 
mobbning, endast vid sexuella trakasserier. Personalen vid Högskolan vet troligtvis vart man 
ska vända sig om man utsätts för en mobbningshändelse svarar man mig. Skatteverket har en 
klar och tydlig policy som alla anställda tar del av, där informeras man och även vid 
individuellt verksamhetsstöd. 

Teori delen, kapitel 3 (med början på sidan 10).

Litteraturen och all information som jag har hämtat från Internet har någon form av likhet i 
varandra. Trots detta så märks det att det inte är lika stor forskning om vuxenmobbning som 
barnmobbning. Därför har jag lagt in lite statistik som innefattar barn för att kunna visa på att 
typen av mobbning inte skiljer sig speciellt mycket åt. Det är den verbala mobbningen som är 
störst vare sig du är ung eller gammal. Det kan även vara så att det inte finns lika många 
studier där det framkommer att fysisk mobbning orsakar en stor skada. Hur man hjälper den 
utsatte är avgörande för resultatet.
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Att skapa en åtgärdsplan kan vara en bra lösning men den kanske inte passar alla eftersom vi 
människor är olika och vi beter oss olika i olika situationer. Därför är det viktigt att förstå 
människors olika beteende. Det är viktigt att alla har i åtanke om att det finns olika kategorier 
på konflikt typer som naturligtvis spelar in i hur man tolkar och löser olika problem. 

Vägledning & Åtgärder, kapitel 5 (med början på sidan 33).

När man ger råd i hur man kan gå tillväga i en ansträngd situation borde man först ta reda på 
vilken typ av mobbning som offret blir utsatt för. Det gör man eftersom det finns olika teorier 
i hur man kan hjälpa till vid olika mobbningsmetoder. 

Om det görs en organisationsförändring måste man vara medveten om att alla inte kommer att 
tycka att det är en bra lösning. Samtidigt som det sker en omorganisation så måste man visa 
sin förståelse för de personer som inte tycker att det är bra, men samtidigt förklara varför det 
måste ske en omorganisering. Allting handlar om att var klar och tydlig i det som händer gör.

Hur ser ledarskapsutbildningar och utbildningar inom kommunikation ut? Personligen tycker 
jag att man borde ha en återkommande information/utbildningar i det här ämnet eftersom det 
är ett oerhört stort område där kunskap kan vara den avgörande faktorn för den utsatte.
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7. Slutsats

Mina tankar, funderingar och slutsatser av informationen jag har samlat in blir:

Mobbning skapar kaos i livet för den som känner sig utsatt det kan gå så långt som till 
självmord. Men för att få människor att förstå att mobbning är någonting fruktansvärt för 
personen som blir utsatt måste man göra den mindre tabubelagd; varför är ämnet så oerhört 
känsligt när det handlar om liv? 

När det pratas om skolungdomar så har man infört faddrar där större barn får ansvaret att tala 
om för oss vuxna när dom ser om någon är ”taskig” eller utsätter någon för mobbning. Frågan 
som jag ställer mig är varför och när går det över till att bli ett känsligt ämne för oss vuxna 
och inte för barnen? Det måste pratas öppet om sådana här saker och vägra göra dessa till 
någonting känsligt, ju mer man pratar om saken desto lättare blir det för parterna att reda ut 
saker. Nu menar jag inte att man ska hänga ut varandra men att ämnet ska följa med vid varje 
träff för att göra det lättare att ta upp om någonting händer. 

Det som har framkommit under mina intervjuer är att den mobbning som är erkänt finns under 
kategorin verbal- och tyst mobbning. Barns mobbningsmetoder utgörs även dessa av verbal 
mobbning till största del. Vilket jag drar slutsatsen i att den kategorin följer med från barns 
ålder och uppåt. Någonting som jag funderar över när man har pratat om mobbning och det 
som har framkommit om de få typer av mobbning som man har nämnt. Det gör att jag 
funderar på om alla har kunskap om vad som ingår i begreppet mobbning eller är det 
någonting som man bara antar sig veta?

Intervjuerna som jag har haft med personer från Högskolan skulle få en större trovärdighet om 
jag hade kunnat göra egna observationer där jag har kunnat styrka företeelserna. Jag är 
medveten om att trovärdigheten i intervjuerna inte är helt hundra procent vilket jag nämner i 
arbetet. 

Skatteverket enligt min mening verkar ha kommit lite längre i dessa situationer man har en 
handlingsplan och man arbetar aktivt fast det inte finns mobbning i dagsläget på arbetsplatsen. 

Figur nr 5 (sidan 22) visar olika beteenden och svarsbeteenden och när vi pratar Högskolan i 
Gävle tycker jag att de vill visa fram och hålla sig till den högra sidan i figuren. Jag tror att det 
beror på att den sidan visar att man tillhör samhörighet och det är vad Högskolan i Gävle vill 
påvisa. Att institutionerna arbetar för att beteendet hos personalen ska vara samarbetsvilja, 
hjälpsamhet, sympati etc. att svarsbeteendet ska vara respekt, accepterande, rådande och 
hjälpande, 1-4 är bra saker medan 5-8 är mindre bra beteenden. Som jag tolkar situationen vid 
Högskolan så ligger man även på den vänstra sidan där det kan ske olika bestraffningar (som 
bl. a. osynliggörande) som följs med fientlighet mot varandra. 

Man pratar om att orsaken till mobbning beror på avundsjuka och missförstånd vilket gör att 
jag inte tror att hela sanningen kommer fram. För mig så låter det som en ursäkt till att ha 
någonting att säga, det låter mer som om man inte tror att det förekommer mobbning. Eller är 
det en osäker bedömning i varför mobbningen har uppstått, har man lyssnat tillräckligt på 
parten/parterna? Kan det vara så att det är en enkel sak att ”slänga” ur sig om vad som kan var 
orsak till situationen. 
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När man pratar om utövarna så framkommer det inte speciellt mycket förutom att man för en 
diskussion med denne om offret vill. Visst ska man respektera offrets vilja men hur ska man 
kunna få till en förändring om man inte talar om att någonting är fel? Jag tycker att man borde 
lägga mera tid på utövaren eftersom informationen som har kommit fram visar på att man inte 
gör mycket för utövaren. Man kan ta en allmän diskussion och man behöver inte peka på 
utövaren för att denne ska förstå att man menar allvar, med att ta till vissa åtgärder, om man 
tar för vana att alltid föra sådana diskussioner. Att prata med utövaren behöver inte betyda att 
denne vet vilken som känner sig utsatt men han/hon får chansen att ändra sitt beteende. Jag 
personligen tycker att man ska ge utövaren en chans till bättring man vet inte om han/hon vet 
om att någon känner sig utsatt av denne.   

Det kan vara att den utsatte har lagt alla krafter på att tala om att denne blir utsatt. Det gör att 
situationen där han/hon ska bestämma om man ska prata med utövaren kan var hämmande 
och göra att ingenting blir utrett. Man måste tänka sig in i varje individs behov och vad man 
kan eller inte borde kräva av den utsatte. Allt handlar om situationen i sig, tycker jag.

Jag tror att man måste ha en organisation som är medveten om att mobbning förekommer 
kanske inte idag men utsattheten kommer att förekomma någon gång på arbetsplatsen. Jag 
uppfattar att de flesta pratar om några få sorter av verbal- och tyst mobbning när det finns så 
många flera sorter som ingår i dessa kategorier. Jag vet inte vad det beror på men ingen 
pratade någonsin om fysisk mobbning, även om det inte förekommer sådant på arbetsplatsen 
så borde man ändå ha det i åtanken att det finns och på så sätt medvetandegöra problematiken.  

Det pratas om att kommunikationen är bra men hur vet vi det egentligen? Det finns inga 
studier eller någonting annat som kan visa att det verkligen är så. Som jag tycker så borde 
man undersöka liter mer i hur kommunikationen är mellan parterna. Eftersom den inte verkar 
vara som man säger, jag syftar till information som man har fått av Previa där det tyder på att 
någon form av utsatthet finns trots att man hävdar att det finns en öppen och bra 
kommunikation.   

Känslan som jag fick var att konflikter verkar vara lättare att prata om, det kan vara för att 
man inte har samma anmälningsskyldighet. En konflikt verkar vara lättare att bena ut och 
framförallt så handlar det inte om att personer är anonyma. Konflikter kan var hemska men 
det är fortfarande legala, vilket inte mobbning är. Man pratar mer om konflikter därför är detta 
inte ett tabuämne.  

Information om vad som ingår i mobbning och hur man kan gå tillväga för att lösa problemet 
är en viktig uppgift att informera om. En handlingsplan för hur man kan gå tillväga för att 
underlätta för parterna borde finnas. Men det borde även finnas information om vad utövaren 
kan ta till för metoder. Desto mer information om ämnet som går ut till all personal gör att 
man kanske kan få bort tabustämpeln, inte på kort men på lång sikt.  

Svaren på problemformuleringen blir:

 Finns det mobbning på Högskolan i Gävle? 

Ja det förekommer några fall där personer känner sig utsatt.

 Hur ser det i så fall ut? 
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Det framkommer att det är verbal- och tystmobbning som förekommer på Högskolan i Gävle. 

 Vad gör man åt problemet och finns det någon skriftlig handlingsplan som man 
arbetar efter?

Det som görs är att man samtalar och försöker lösa situationen på bästa sätt, nej det finns 
ingen skriftlig handlingsplan som man arbetar efter.

Huvudsyftet var att uppmärksamma mobbning vilket jag har gjort. Skatteverket har en 
handlingsplan som man arbetar efter, tillvägagångssättet är liknande varandra eftersom man 
ingår i samtal med de berörda när man upptäcker att mobbning existerar. Mobbningen som 
förekommer på Högskolan i Gävle kategoriserar jag till verbal- och tystmobbning.

Delsyftet var att kontrollera varför det inte fanns någon konkret handlingsplan vid Högskolan 
i Gävle och det som framkommit där är att det borde prioriteras annorlunda för att skapa tid 
och pengar till en handlingsplan. Det finns ingen handlingsplan i dagsläget vid Högskolan. 
Olikheterna mellan företagen när det gäller mobbning kan jag inte se någon större skillnad på 
inte heller åtgärderna när man väl tar itu med problemen. Men man pratar lite mer om 
utövaren vid Skatteverket.  

Förslag på fortsatta studier

 Att undersöka hur det ser ut i våra nordiska länder när det gäller mobbning.

 Att undersöka hur hela organisationen fungera (relationsmässigt) på Högskolan i 
Gävle, med tanke på att institutionerna arbetar självständigt. 

 Att undersöka vad personalen (lärarna) har för syn på mobbning vid Högskolan i 
Gävle. 
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Intervju:

Fyra av sex Institutioner vid Högskolan I Gävle
Representant från Skatteverket

Bilaga:

Bilaga A Förslag på vart man kan vända sig om man är utsatt
Bilaga B Journummer att ringa
Bilaga C Frågeformulär till institutionerna
Bilaga D Frågeformulär till Skatteverket 

Internet

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se
http://www.arbetsmiljoverket.se
http://www.av.se
http://www.chef.se
http://www.dn.se
http://www.fiss.se
http://www.foreningenstopp.se
http://www.k.lst.se
http://www.riksdagen.se  
http://www.so.sekotomteboda.se
http://www.sr.se
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Bilaga A Förslag på vart man kan vända sig om man är utsatt

Förslag på vart man kan vända sig om man är utsatt

Skriften under den här underrubriken är information som jag har hittat på Internet. Jag 
kommer att skriva av helt vad dom har lagt ut på Internet och någon kursiv stil kommer inte 
att användas. Däremot så skrivs länken ut direkt under.

Välkommen till

STOPP
Föreningen mot kränkande särbehandling i arbetslivet

Är du utsatt, anhörig eller en av dem som fått nog av att se på när detta sker på våra 
arbetsplatser? Bli medlem och stöd rätten till en god arbetsmiljö. Tillsammans blir vi 
starka och kan säga ifrån. Allt i syfte för att få slut på dessa utbredda och vanligt 
förekommande trakasserier på arbetsplatser som ofta slutar för den enskilde 
arbetstagaren och dess familjer i en fullständig tragedi.

Om du behöver råd och vägledning ring oss på stödtelefon. 

08 – 770 03 17

http://www.foreningenstopp.se/  2008-05-08
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Bilaga B Journummer att ringa

Journummer att ringa till om man är utsatt

Jourhavande medmänniska   Telefon: 08-702 16 80. 
                                              Alla kvällar mellan 21.00-06.00 

Jourhavande präst                   112 begär att få tala med jourhavande präst.
                                                    Varje natt 22.00-06.00

Nationella hjälplinjen                    Telefon: 020-22 00 60.  
                                                       måndag - torsdag 17.00-22.00,
                                                         fredag - söndag     17.00-24.00.

Röda Korsets telefonjour                  Telefon: 0771-900 800
                                                         Alla dagar kl 14.00 - 22.00

(Observera att det är en direkt länk till vardera jourställe ovan, när man läser via data)

http://www.foreningenstopp.se/journummer.html 2008-05-08
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Bilaga C Frågeformulär till institutionerna

Frågeformulär

1. Hur länge har du arbetat på denna post?

2. Vad är mobbning för dig? Hur uttrycker det sig? 

3. Vet du om det förekommer någon slags mobbning på din arbetsplats? Mellan 
personalen, eller mot dig?

4. Har det kommit någon ny arbetskamrat till institutionen? Presenterades han/hon innan 
arbetet sattes igång? 

Vid JA

1. Vad tror du skälen till mobbning kan bero på? 

2. Hur fick du reda på detta?

3. Vet du om det är fler eller en mobbare?

4. Hur har du fått vetskap om detta?

5. Vad tror du orsaken till mobbningen beror på?

6. Ser du detta som ett stort problem eller har du det under ”kontroll”?

7. Anser du att man borde ta in hjälp i ett tidigt stadium eller borde man försöka bearbeta 
själv i första hand?

8. Vad har du gjort åt problemet? Hur har du gått tillväga?

9. Vad kommer du att göra för att inte det ska fortlöpa?

10. Vad gör man för mobbnings offret?

11. Vad gör man åt (för) mobbaren/mobbarna?

12. Har ni någon konkret handlingsplan? Om, hur ser den ut?

13. Tänker man ta fram en sådan?

14. Har du fått hjälp av någon med detta problem?

15. Vet personalen om var man kan vända sig för att få hjälp?
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Vid NEJ

1. Hur vet du att det inte förekommer mobbning på din arbetsplats? Har man gjort några 
undersökningar som styrker detta?

2. Hur är kommunikationen mellan dig och dina medarbetare?

3. Vad skulle du göra om du fick vetskap om att det fanns mobbning på institutionen?

4. Finns det någon handlingsplan för mobbning? Om, hur skulle den se ut?

5. Kan du tänka dig att konkret ta fram en sådan?

6. Vet du vart du kan få hjälp med detta om det skulle komma fram?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bilaga D Frågeformulär till Skatteverket

Frågor till Skatteverket

1. Hur länge har du arbetat på denna post?

2. Vad är mobbning för dig? Hur yttrar det sig? 

3. Vet du om det förekommer någon slags mobbning på din arbetsplats? Mellan 
personalen, eller mot dig?

4. Har det kommit någon ny arbetskamrat till institutionen? Presenterades han/hon innan 
arbetet sattes igång? 

Vid JA

1. Vad tror du skälen/orsaken till mobbning beror på? 

2. Hur fick du reda på detta?

3. Vet du om det är fler eller en mobbare?

4. Hur har du fått vetskap om detta?

5. Ser du detta som ett stort problem eller har du det under ”kontroll”?

6. Anser du att man borde ta in hjälp i ett tidigt stadium eller borde man försöka bearbeta 
själv i första hand?

7. Vad har du gjort åt problemet? Hur har du gått tillväga?

8. Vad kommer du att göra för att inte det ska fortlöpa?

9. Vad gör man för mobbningsoffret?

10. Vad gör man åt (för) mobbaren/mobbarna?

11. Har ni någon konkret handlingsplan? Om, hur ser den ut?

12. Tänker man ta fram en sådan?

13. Har du fått hjälp av någon med detta problem?

14. Vet personalen om var man kan vända sig för att få hjälp?

Vid NEJ
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1. Hur vet du att det inte förekommer mobbning på din arbetsplats? Har man gjort några 
undersökningar som styrker detta?

2. Hur är kommunikationen mellan dig och dina medarbetare?

3. Vad skulle du göra om du fick vetskap om att det fanns mobbning på institutionen?

4. Finns det någon handlingsplan för mobbning? Om, hur skulle den se ut?

5. Kan du tänka dig att konkret ta fram en sådan?

6. Vet du vart du kan få hjälp med detta om det skulle komma fram?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


