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Louise Svensson är verksam vid sociologiämnet vid 
Örebro universitet där hon undervisar bland annat på Per-
sonalvetarprogrammet. Hon har tidigare medverkat i en 
rapport om Svenska kyrkans arbetsmiljö: Arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan: en fallstudie (2005) 
(Örebro univ., Inst. för samhällsvetenskap) tillsammans 
med Anders Bruhn och Martin Lind.

I denna avhandling riktas intresset mot mobbning i arbetslivet. Mobbning 
definieras här som när en eller flera personer utför negativa handlingar mot 
en eller ett fåtal personer upprepade gånger över tid och där den som utsätts 
blir eller riskerar att bli socialt exkluderad från en social gemenskap. Olika 
parter i mobbningsprocessen analyseras; mobbaren, den utsatte personen, 
medlöparen och personer som öppet eller slutet stödjer den mobbade. Analysen 
grundas på intervjuer av 20 personer som har erfarenhet av arbetsplatsmobb-
ning. Arbetsplatserna avgränsas till sådana som har nära kontakt med tredje 
part såsom studenter, vårdtagare och klienter. I analysen hämtas influenser 
från organisationsteorier om mötet mellan det formella och det informella, 
från teorier om avvikare men även från arbetslivsforskningen. I avhandlingen 
utvecklas begreppet handlingsutrymme. Distinktioner görs mellan formellt, 
informellt och reellt handlingsutrymme. 

Generellt visar avhandlingen att en person som blir mobbad ges ett mindre 
reellt handlingsutrymme än den eller de som mobbar honom eller henne. Ett 
reellt handlingsutrymme är det utrymme individen ges att agera inom utan att 
få repressalier för det. Det reella handlingsutrymmet kan minska och mobb-
ning börja av en rad olika skäl. Här talar vi särskilt om tre skäl, nämligen 
avvikelse från normen, byte av formell position och konfrontationer. Det 
framkommer att det är långt ifrån bara formella regler och bestämmelser 
som utgör ramarna för hur individer får agera inom en arbetsorganisation. 
En grundsyn är att arbetsorganisationen har benägenheten att utveckla 
mobbning. En rad olika egenskaper inom arbetsorganisationen och krafter i 
interaktionen inom den kan dock på olika sätt inverka på mobbningsproces-
sen, både motverka den och underblåsa den. Dessa egenskaper och krafter 
belyses i denna avhandling. 
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