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Abstract 
 
Louise Svensson (2010): Mobbning i arbete. Arbetsorganiseringens inver-
kan på handlingsutrymmet och mobbningsprocessen. (Mobbing at work – 
The impact of workplace organization on employee discretion and the 
mobbing process.) Örebro Studies in Sociology 12.      
 
The aim of this dissertation is to identify and analyze organizational cha-
racteristics and interactional forces within the workplace organization that 
may affect the mobbing process. The empirical basis comprises 20 semi-
structured interviews with victims, observers, and bullies. Organizational 
theory and workplace studies are theoretical influences, as are the concepts 
of negotiations and outsiders. A central concept is employee discretion: 
formal, informal, and real discretion.  

Different parties in the mobbing process are identified and analyzed. It is 
confirmed that bullies create a negative perception of their victim and try 
to cause others to share this perception. Collaborators are those whom 
bullies potentially can recruit, and may include anyone who does not show 
open support for the victim. People who give open support to the victim 
are more likely to be bullied themselves, unless they have a strong position 
in the group. The mobbing process can begin for a large number of rea-
sons. In this study, three main reasons are identified and discussed. First, 
mobbing can begin because the victim is seen as an outsider. Second, the 
mobbing process can begin with a change of position. The third main rea-
son for a mobbing process to begin is a confrontation.  

Mobbing occurs only in contexts where people meet regularly and often 
and hence can only leave at high cost. Regular interaction and proximity to 
the same people are the only conditions necessary for mobbing to occur in 
a context. There are, however, a number of aggravating and mitigating 
latent characteristics or qualities that have been raised in this dissertation 
that may affect the mobbing process. These are cooperation and coexis-
tence, existence of a place of retreat, distribution of bureaucratic authority 
and employer participation, the double belongings within the organization 
(formal and informal), reorganization and changing workload, and the 
organization’s relations to stakeholders. The same quality may be an ob-
stacle to mobbing in one situation and facilitate it in another. 

Keywords: mobbing, bullying, exclusion, workplace, organization, 
discretion, negotiation, formal/informal, norms, outsiders. 
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Förord 
 
Mobbning är ett ämne som berör. Det är ett ämne som engagerar och upp-
rör. Sedan 2001 då jag skrev min D-uppsats i sociologi om mobbning, och 
under arbetet med denna avhandling som har pågått sedan våren 2003, har 
jag drivits av att försöka förstå vad mobbing är och hur det kan påverka 
människor så grundläggande. Än idag är jag inte trött på ämnet. Det berör, 
engagerar och upprör fortfarande. En aspekt av fenomenet mobbning som 
diskuteras i avhandlingen är betydelsen av stöd. Det är naturligtvis inte 
bara viktigt i mobbningssammanhang utan även en doktorand behöver 
stöd för att klara av att skriva en avhandling. Även om jag själv står ansva-
rig för varje skrivet ord, vill jag tacka alla de personer som direkt och indi-
rekt har bidragit till att avhandlingen nu är klar.  

Ett varmt tack vill jag först rikta till de personer som låtit sig intervjuas 
om sina erfarenheter om mobbning och kränkning. Ni har velat bidra till 
att kunskap om mobbning ökar och sprids. Ni har berättat om ofta jobbi-
ga erfarenheter på enastående sätt. Tack återigen.    

Utan handledarskapet av Anders Bruhn hade avhandlingsarbetet inte va-
rit detsamma. Du har med stor lyhördhet, noggrannhet och med en stän-
digt positiv anda läst, kommenterat, utmanat och diskuterat. Du har tål-
modigt hjälpt mig med språket. Många var de gånger som jag kom till 
handledningen med frågetecken och tvivel men gick därifrån med förnyad 
optimism. Din insats är ovärderlig, tusen tack!  

Björn Eriksson har agerat handledare sedan jag antogs som doktorand. 
Tack för att du trodde på mig från början och för dina klarsynta kommen-
tarer genom åren. Jag är glad att du ville hänga med ”till slutet” trots att 
du blivit emeritus under resans gång!  

Min doktorandkollega och vän Helena Blomberg har betytt mycket un-
der doktorandtiden. Vi har båda skrivit om mobbning och gjort flera inter-
vjuer tillsammans. Att ha en och samma person att diskutera såväl avhand-
lingar som livet utanför med, har varit mycket värdefullt. Det är till dig jag 
har ringt de där dagarna när jag har fastnat, och vi har alltid lyckats kom-
ma fram till att det bara är att fortsätta och ta nya tag. Ditt stöd och din 
uppmuntran har haft stor betydelse! Ett otroligt stöd har också Therese 
Skoog varit, både privat och arbetsmässigt. Med dig har doktorandtiden 
och livet i stort blivit rikare. Tack båda för att ni finns!  

Ämnesgruppen i sociologi vid Örebro universitet och människor i dess 
närhet har utgjort en fin miljö för doktorandutbildningen. Alla har där 



bidragit på olika sätt, direkt eller indirekt. Vårt högre seminarium har varit 
ett bra forum för sociologiska diskussioner. Tack till er alla: Jenny Ahl-
berg, Martin Alm, Rúna I Baianstovu, Helena Blomberg, Thomas Brante, 
Anders Bruhn, Mikael Carleheden, Emma Engdahl, Björn Eriksson, Jenny 
Gustafsson, Karin Gustafsson, Karin Hellfeldt, Irja Holtter, Jan-Magnus 
Jansson, Stefan Jerkeby, Monica Johansson, Anders Jonsson, Jan-Inge Jön-
hill, Jofen Kihlström, Melker Labory, Susanna Larsson, Kerstin Lekare, 
Rolf Lidskog, Maja Lilja, Martin Lind, Helen Lindberg, Susanna Lund-
berg, Anders Petersen, Anders Ramsay, David Redmalm, Christine Roman, 
Linda Soneryd, Elin Thunman, Ylva Uggla och Marie Öhman. Ett extra 
tack vill jag ge till Kerstin Lekare, vår studierektor, som har stöttat och 
uppmuntrat på alla tänkbara sätt. Tack också till Odd Lindberg, Erik Fly-
gare, Björn Johansson samt till Magdalena Yttergren, Anne-Marie Johans-
son och Mia Fogel. Mina tankar går fortfarande till kollegan Fuat Deniz, 
vars tragiska bortgång 2007 berörde oss alla djupt.  

På våra doktorandseminarier har vi diskuterat och kommenterat texter 
under årens lopp utan prestige men med skärpa, kreativitet och stort hjär-
ta. Tack till er alla: Anders, David, Helena, Irja, Jan-Magnus, Jenny, Jenny, 
Jofen, Karin, Karin, Maja, Marie, Martin, Melker, Monica, Rúna, Susanna 
och Susanna!    

Tack till Michael Allvin för mycket värdefulla kommentarer vid slutse-
minariet. Till stor hjälp var också dubbelläsaren Ylva Ugglas konstruktiva 
kritik, tack! Helge Hoel och David Wästerfors har kommenterat tidiga 
avhandlingstexter vid några tillfällen som hjälpte mig på vägen. Camilla 
Dahlberg har språkgranskat texten och alltid uppmuntrat och visat stort 
intresse. Tusen tack till dig. 

Stort stöd har även Åsa Berglind, Helen Stockhult, Maria Tillfors, Karin 
Thoresson och Martti Nevalainen varit, som medmänniskor och uppmunt-
rare. Tack! Tack Marianne för värdefulla kommentarer samt roligt och 
givande sällskap, bland annat vid fotbollsplanen. Tack också till alla stu-
denter, vänner och bekanta genom åren som ställt frågor och berättat om 
erfarenheter vilka fått mig att utmana mina tankar.  

Mina föräldrar Gun-Britt och Per-Inge och min syster Karin har stöttat 
mig på många tänkbara sätt, särskilt under avhandlingsarbetets sista må-
nader. Tack för att ni alltid finns där! Siw och Sören, tack för lugnet i Hult 
och för allt stöd och all värme ni ger. Lisa (friends forever!) och Janne, 
Camilla och Jonathan: ni har stöttat mig men också fått mig att tänka på 



annat än avhandlingen vilket var välbehövligt. Ni betyder mycket för mig. 
Tack också till Christina och Erik med flera för det där med sargen… 

Slutligen ett varmt TACK till Torbjörn och Amanda, minna (!) viktigaste 
stödjare i livet. Jag hoppas nu kunna ta igen de stunder som du Amanda 
ville ha mig närvarande i, men som i stället gick till att avsluta detta arbete. 
Jag är så stolt över dig!  

 

Linköping sommaren 2010 

 

Louise Svensson 
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KAPITEL ETT 
 

1. Inledning 
 

Hillevi hade arbetat som lärare i nästan sju år. Hon tyckte om sitt arbete men 
ville utvecklas och sökte därför en tjänst som specialpedagog på samma skola. 
Den nya tjänsten innebar att hon skulle få arbeta med barn med särskilda be-
hov, och ha tätare kontakt med föräldrar och andra berörda parter. Tjänsten 
blev hennes. Hon satte igång med de nya arbetsuppgifterna, men började snart 
känna att något var fel. Kollegor som hon hade haft en bra relation till innan 
betedde sig annorlunda, rektorn på skolan beskyllde henne för tjänstefel och 
personalen kallades till möten om de elever som Hillevi arbetade med, utan att 
Hillevi fick närvara. Utfrysningen av Hillevi började vid tillsättningen av den 
nya tjänsten, och kulminerade något år senare med att rektorn sa att hon borde 
söka hjälp, sjukskriva sig eller säga upp sig från tjänsten. Hon förbjöds strax 
därefter att komma tillbaka till skolan.  

 

Hillevis historia handlar om mobbning i arbetslivet. Mobbning inträffar i 
sammanhang där människor träffas och interagerar regelbundet över en 
längre tid. Arbetsorganisationen är ett sådant sammanhang, eller arena, 
skolan ett annat. Arbetsorganisationen är en viktig arena för gemenskap, 
liksom en arena där olika intressen, utbildningar, yrkestillhörigheter och 
erfarenheter möts. Olika allianser och avståndstaganden uppstår bland 
människor som träffas regelbundet över en längre tid. Ibland uppstår vän-
skap, ibland konflikter. Ibland uppstår förälskelser, ibland rentav mobb-
ning.  

Att bli utsatt för mobbning innebär att under en längre tid bli föremål 
för vad som kallas negativa handlingar från en eller flera andra personer. 
Det kan handla om utfrysning, utskällning, att bli fråntagen sina arbets-
uppgifter; listan kan göras lång. Mobbning handlar om social exkludering, 
det vill säga att någon utesluts från gemenskap med människor som träffas 
regelbundet. Hur inramningen – i detta fall arbetsorganisationen – inverkar 
på mobbningsprocessen står i fokus i denna avhandling. Mobbning bör 
just ses som en process som ändras över tid, och som titeln på denna av-
handling antyder så är mobbningen i arbete hela tiden. Hillevi är en av de 
20 personer som har intervjuats om mobbningserfarenheter i föreliggande 
studie. Förutom personer som har blivit utsatta för mobbning har också 
observatörer till mobbning och mobbare intervjuats. 
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Hillevis upplevelser är långt ifrån unika i sitt slag. Mobbning inträffar 
dagligen på våra arbetsplatser. Ungefär nio procent av arbetskraften i Sve-
rige upplever att de blir utsatta för mobbning eller mobbningsliknande 
processer (Arbetsmiljön 2003; 2005; 2007; 2009). I Sverige finns sedan 
1993 en föreskrift mot mobbning: Kränkande särbehandling i arbetslivet 
(AFS 1993:17). I denna framgår att ingen ska behöva bli utsatt för krän-
kande särbehandling och att arbetsgivaren har skyldighet att förebygga och 
motverka detta. Det är en långt ifrån enkel uppgift.  

Troligtvis är det många som känner sympati för Hillevi. ”Hur kan rek-
torn och kollegor frysa ut Hillevi på det sättet? Så skulle jag aldrig kunna 
göra.” Andra kanske undrar: ”vad har Hillevi gjort för att de ska avvisa 
henne så tydligt? Hon är säkert inte helt oskyldig själv.” Det är lätt att ta 
till förklaringar som att det antingen handlar om Hillevis personlighet eller 
rektorns elakhet och bristfälliga ledarskap. Vems ”fel” är det? Den sociala 
process som mobbning är, är allt för komplex för att fastställa vem som 
har ”rätt” och vem som har ”fel”. Vi inverkar alla på sociala interaktions-
processer med handlingar och icke-handlingar.  

I denna avhandling ställs inte frågor om individuella tillkortakomman-
den. I stället ligger fokus på bland annat följande frågor: Vad i arbetsorga-
nisationen stimulerar eller motverkar mobbningsprocessen? Vilka villkor 
och förutsättningar påverkar parternas handlande? Vad är det till exempel 
som händer vid just positionsbyten, som verkar vara en av upprinnelserna 
till mobbning? Hur sprids mobbningen och hur kan den accepteras?  

Ingela (utsatt): Det var så hemskt så jag hoppas att ingen får uppleva det 
som jag var med om. (…) Jag har mist båda mina föräldrar, jag har mist 
min sons pappa och jag har mist mitt livs stora kärlek men det här med 
mobbningen var värre än det jag har varit med om. Det här var värre.  

Citatet från Ingela får illustrera hur allvarliga konsekvenserna kan bli för 
en person som utsätts för mobbning, något som ofta bekräftas i forskning-
en (t.ex. Leymann & Gustafsson 1996; Vartia 1996; Mikkelsen & Einar-
sen 2002). Den här avhandlingen handlar dock inte om mobbningens kon-
sekvenser, åtminstone inte direkt. Under de år som avhandlingen har skri-
vits har dock min insikt i hur allvarligt mobbning kan påverka en person 
blivit påtaglig, med andra ord vad som händer när gemenskap hindras eller 
uteblir. Det är därför en anledning till varför jag vill identifiera och analy-
sera vad i arbetsorganisationen och interaktionen inom den som inverkar 
på – både motverkar och påskyndar – mobbningsprocessen.  

Fortsättningsvis kommer detta inledande kapitel att ägnas åt grunderna 
för denna avhandlings perspektiv på mobbning inom arbetsorganisationer. 



 LOUISE SVENSSON  Mobbning i arbete I 11 
 

                                                     

Först ska skillnaden mellan mobbning som begrepp och mobbning som 
socialt fenomen skissas, varefter arbetsorganisation och handlingsutrymme 
presenteras. Sedan formuleras syftet. Ett avsnitt som knyter samman några 
moraliska aspekter kring mobbning samt en disposition för avhandlingen 
avslutar kapitlet.  

1.1 Mobbning som begrepp och fenomen 
Begrepp utvecklas och modifieras över tid både i det vardagliga språket 
och inom vetenskapen. De gör begreppsliga karriärer, så också mobbning 
(Agevall 2007:5f). Begreppet mobbning1 kom in i det svenska språket 1969 
genom en tidskriftsartikel av Peter Paul Heinemann och i en efterföljande 
artikelserie om den.2 Användningen av begreppet har sedan dess ökat mar-
kant. I skönlitteraturen är mobbning ett populärt tema, särskilt ur ett barn- 
och ungdomsperspektiv. Antalet artiklar om mobbning i databasen Arti-
kelsök3 var ett fåtal per år i början av 1980-talet men ett 70-tal på 2000-
talet. Inom forskningen började intresset för mobbning att dyka upp i bör-
jan på 1970-talet. I en databas för forskningstidskrifter, PsychInfo, var 
antal sökträffar på ”mobbing” ett fåtal per år från 1970-talet till i början 
av 2000-talet. Därefter blev det plötsligt ett hundratal varje år. Mobb-
ningsbegreppet används således oftare idag än på 1970-talet och troligt är 
att det därmed också har ännu fler betydelser. I det vardagliga språket 
används mobbningsbegreppet brett då det kan åsyfta både vänskapligt 
”smågnabb”, mindre konflikter men också förödelse för enskilda individer. 
I kvällstidningarna kan vi till exempel ibland läsa om ”mobbnings-tv” då 
medverkande i dokusåpor anses bli respektlöst behandlade vid ett tillfälle 
(se t.ex. Andersson 2004, 2 september).  

I vetenskapliga sammanhang finns också variationer i definitionen av 
mobbning. Några kännetecken är emellertid forskarna ganska eniga om, 
som att det handlar om negativa handlingar som utförs upprepat över tid 
och att den eller de som utsätts har svårt att försvara sig (t.ex. Olweus 
1991:4f; Einarsen et al 1998:18; Vartia 2003:11). Negativa handlingar kan 
vara att nekas medarbetarsamtal, få arbetsrum långt bort från andra kolle-
gor eller att göras till åtlöje på fikarasten. Enskilda negativa handlingar 
behöver inte i sig betyda så mycket. Det är när den ena negativa handling-
en läggs till den andra, att de så att säga bildar en kedja och ett handlings-

 
1 Ordet ”mobbning”, som används genomgående i denna avhandling, är en 
försvenskning av engelskans ”mobbing” (Heinemann 1972:7). 
2 Heinemann (1972:9) anger att artikeln publicerades i tidskriften Liberal Debatt, 
och den efterföljande artikelserien i Dagens Nyheter (se även Agevall 2007:10). 
3 Artikelsök innefattar svenska dagstidningar och tidskrifter. 
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mönster från samma person eller personer, som det kan kallas mobbning. 
Mobbning kan således innefatta handlingar som osynliggör individen och 
att detta osynliggörande blir så vanligt att det blir en rutin. Att rutinisera 
handlandet gentemot någon eller något ger förutsägbarhet och också viss 
trygghet (Giddens 1984:xxiii, 50, 64), åtminstone för alla utom den utsatte 
personen. Mobbning kan dock också innefatta handlingar som synliggör 
den mobbade. Bland annat kan han eller hon vara den som alla andra 
skrattar åt. Där kan vi istället tala om en form av ritualisering. Ritualer 
kräver dels en grupp som träffas fysiskt och dels ett symboliskt objekt som 
gruppmedlemmarna kan fokusera på. Ritualen skapar energi åt dem som 
utövar den tillsammans (Collins 1992:32-44). Den utsatte personen kan 
sägas bli objektifierad i mobbningsrelationen, vilket kan uttryckas både 
som rutinisering och som ritualisering. Att objektifiera någon är att inte ge 
denne erkännande och hänsyn. Den objektifierade ses inte som ett subjekt 
(jfr Bauman 1989:151). Det är således inte två jämstarka parter som står 
mot varandra i mobbning, utan mobbningsrelationen är asymmetrisk 
(Eriksson 2001:11). I denna avhandling definieras mobbning som negativa 
handlingar som utförs upprepade gånger över tid, av en eller flera, mot en 
eller ett fåtal som blir eller riskerar att bli socialt exkluderade från social 
gemenskap. Det är därmed inte mobbning om hela grupper blir utsatta för 
negativa handlingar över tid. Det är en stor skillnad mellan att vara ensam 
och utsatt och att vara utsatt tillsammans med flera andra.  

Det finns andra begrepp som ligger nära och ibland sammanblandas 
med mobbning, bland annat diskriminering och trakasserier på grund av 
kategoritillhörighet. Mobbning handlar om exkludering på interaktionsni-
vå – i mötet mellan människor. Exkludering på en samhällsstrukturell nivå 
kan i stället synliggöras via statistiska mönster. Att utlandsfödda har svåra-
re att få arbete, oftare temporära arbeten och lägre medelinkomst än in-
födda svenskar i Sverige är exempel på strukturell diskriminering (Integra-
tionens svarta bok 2006:47; Wallette 2004:73; Dahlstedt et al 2007:12). 
En person med invandrarbakgrund som möter fördomar och negativ sär-
behandling i arbetslivet kan dock sägas bli utsatt för trakasserier på grund 
av kategoritillhörighet, något som svårligen skiljs från mobbning då de i 
sina uttryck blir lika. Denna avhandling handlar inte i första hand om tra-
kasserier på grund av kön, etniskt ursprung eller sexualitet. Mobbning av 
en person kan dock grundas i dennes tillhörighet till en annan social kate-
gori än övriga gruppmedlemmar, men det är långt ifrån alltid fallet.4 Det 
är också svårt att avgöra hur mycket det spelar in i exkluderingsprocessen

 
4 Agevalls (2006) genomgång av barnmobbningsforskning visar att personer som 
tillhör etniska minoriteter inte är överrepresenterade bland mobbningsoffer.  
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går i en större grupp.  

                                                     

Om vi använder begreppet mobbning allt oftare, både i vardagsspråket 
och i vetenskapliga sammanhang, betyder det att mobbning som fenomen 
också blir allt vanligare? Huruvida fenomenet mobbning har ökat i om-
fattning finns det inga tydliga belägg för. Det går inte att sätta likhetsteck-
en mellan mobbningsbegreppets utbredning, eller talet om mobbning, och 
förekomsten av fenomenet mobbning enligt den definition som framförs 
här. I grund och botten handlar den här avhandlingen om fenomenet 
mobbning, ett verkligt händelseförlopp som kan få allvarliga konsekvenser. 
Benägenheten att fenomenet mobbning bryter ut är av allt att döma stadig-
varande över tid. Däremot kan mobbningens uttryck och intensitet variera 
både mellan olika tider och i olika sammanhang.  

 

1.2 Mobbning – ett socialt fenomen 
Utgångspunkten i avhandlingen är att mobbning är ett socialt fenomen. Att 
se mobbning som ett socialt fenomen innebär att se det som något som 
först och främst sker mellan människor. Valet att sätta fokus på vad som 
sker mellan människor skiljer sig från att se på mobbning främst utifrån 
enskilda individer, såsom att mobbningsoffer och mobbare har vissa typer 
av personligheter (t.ex. Olweus 1991)5. Tidigare forskning visar exempel-
vis att det är vanligast att en person blir utsatt för mobbning antingen i 
skolan eller i arbetslivet, eller på en arbetsplats och inte på flera. De flesta 
blir inte utsatta upprepade gånger (Vartia 20016; Smith et al 2003) vilket 
antyder att det långt ifrån alltid är särskilda individer med särskilda per-
sonligheter som blir mobbade eller mobbas. Mobbning bör ses som ett 
socialt fenomen också för att det krävs fler än en person för att det ska 
kunna uppstå. Relationer mellan människor är därför en förutsättning. 
Även om det är en person som upplever sig bli mobbad och att det är en 
annan som utsätter denne för negativa handlingar räcker det inte med två 
isolerade personer för att mobbning ska kunna uppstå. Mobbning handlar 
om social exkludering från gemenskap, och för det krävs ett socialt sam-
manhang som binder aktörer samman. Självklart kan mobbning uttryckas 
då bara två personer är närvarande (Björk 1999:23), om personerna van-
ligtvis in

 
5 För fler kritiker mot individförklaringar, se Lutgen-Sandvik och McDermott 
(2008). 
6 Vartias (2001) undersökning visade att 21 procent hade blivit mobbade förut, 15 
procent en gång tidigare och 6 procent fler än en gång tidigare. Därmed blev hela 
79 procent av de vuxna utsatta för mobbning för första gången. Se även Høgh et al 
(kommande).  
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Fler anledningar finns till att fokus läggs på det sociala i fenomenet 
mobbning snarare än det individuella. Mitt empiriska material visar att 
flera personer från samma arbetsplats ibland slutar på grund av mobbning, 
i några fall till och med från samma position. Utifrån mitt perspektiv blir 
därmed sammanhanget som det kan uppstå i, intressant. Misstankarna är 
också starka om att de handlingar och icke-handlingar som utförs i grup-
pen där mobbning pågår inte skulle utföras av de enskilda individerna var 
och en för sig om de inte hade stöd i gruppen. Ett jämförande exempel är 
en grupp våldsamma fotbollssupportrar, som kan agera aggressivt på 
grund av stödet i gruppen (se t.ex. Lalander 1997:70). Vissa underförståd-
da gemensamma tankemönster – medvetna eller omedvetna – gör att fe-
nomenen accepteras och kan utövas i gruppen.  

Även om underförstådda tankemönster finns i en grupp där mobbning 
förekommer så innefattar fenomenet olika parter. De parter som analyseras 
i denna avhandling är den eller det fåtal som blir utsatta, den eller de som 
mobbar, de som agerar ”medlöpare” och den eller de som öppet eller dolt 
stödjer den utsatte.7 De olika parterna är dock inte så fastlåsta som vi kan 
tro (Thylefors 1999:107). Olika händelser och förhållanden i interaktions-
processen avgör vem som utgör vilken part, och det kan också ändras över 
tid. Samtliga är ändock parter i mobbningsprocessen. Parterna och deras 
agerande i processen bör förstås utifrån sammanhanget de agerar i. Det 
gemensamma sammanhang som samtliga agerar i, i denna avhandling, är 
arbetsorganisationen. Parterna bör också förstås utifrån vilka ramar de ges 
att handla inom i detta sammanhang, det vill säga vilka handlingsutrym-
men de ges.  

1.3 Mobbningens sammanhang:                                             
Arbetsorganisationen 

Mobbningsfenomenet sker inom sociala sammanhang, eller om man så vill, 
på vissa sociala arenor. Dessa är också arenor för gemenskap och umgänge 
och därför också för interaktion mellan människor. För att negativa hand-
lingar ska kunna utföras under en längre tid måste samma personer träffas 
återkommande. Det utesluter att mobbning kan ske i sammanhang där vi 
bara träffas tillfälligt, som i matbutiken, i biosalongen och på tåget. Två av 
de vanligaste sammanhangen där vi träffas regelbundet och ofta är skolan 
och arbetsplatsen. På olika sätt är vi mer eller mindre bundna till dessa 

 
7 Fler aktörer finns, eller snarare andra benämningar på dem, inom barn-
mobbningsforskningen. Salmivalli et al (1997) skriver till exempel om offer, 
mobbare, assistenter till mobbare, förstärkare till mobbare, försvarare av offer och 
utomstående.  
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sammanhang och människorna där (Eriksson 2001). Att arbetet ger för-
sörjning gör att de ekonomiska banden är starka. Även emotionella och 
praktiska band till arbetet kan vara starka, men varierar.  

Det finns en beroenderelation mellan lärare och elever och mellan chefer 
och anställda. För att skilja olika typer av sådana beroenden åt införs di-
stinktionen vertikal och horisontell mobbning. Horisontell mobbning är då 
den egna organisatoriska gruppen mobbar en i samma grupp, när exem-
pelvis mobbning sker bland eleverna eller bland arbetstagare på samma 
hierarkiska nivå. Vertikal mobbning ska hänföras till då lärare är med och 
mobbar elever eller då arbetsgivaren mobbar sina anställda eller tvärtom 
(jfr Eriksson et al 2003:44ff). Motsatsen till organisatoriska grupper är 
informella grupper. Dessa grupper bildas på grundval av vänskap, emotio-
ner eller andra sociala band inom, och ibland över, de organisatoriska 
grupperna.  

I denna avhandling är det inte organisationer i allmänhet som studeras 
utan arbetsorganisationen, en organisation som producerar och distribue-
rar varor och tjänster (Orban 2002:89). Vidare är det inte vilka arbetsor-
ganisationer som helst utan de arbetsorganisationer där lönearbete före-
kommer. En arbetsorganisation är ett företag eller en verksamhet, som i sin 
tur kan vara uppdelad på flera fysiska arbetsplatser. Arbetsorganisationens 
uppdrag kan till exempel vara att tillverka rör, utbilda elever eller att vårda 
i livets slutskede. För att göra detta behövs anställda som vanligen har 
olika formella positioner. Ur organisationens synvinkel är de anställda 
utbytbara för att säkerställa dess fortlevnad (Ahrne 1994:18f). Formalise-
ring används för att reglera individers beteende och tjänsteutövning inom 
arbetsorganisationen (Mintzberg 1979:82). De formella reglerna ska ge de 
anställda riktlinjer och förutsägbarhet. Det är framför allt chefer som kan 
påverka hur de formella reglerna ser ut och hur de ska tillämpas och tolkas 
(Crozier & Friedberg 1980:53), även om chefens roll inte bör överskattas 
(Czarniawska 2005:65f; Clegg et al 2007: kap 7). Samtliga dessa förhål-
landen och processer innefattas i arbetsorganiseringen och påverkar de 
anställda. En arbetsorganisation sedd endast utifrån den formellt strukture-
rade sidan finns bara på pappret. Den består reellt av en uppsättning män-
niskor, som inte enbart är i arbetsorganisationen i egenskap av sin formella 
position. Arbetsorganisationen består också av en informell sida som be-
folkas av unika individer som möter andra unika individer som gemensamt 
utvecklar en kultur och vissa normer (jfr Lysgaard 1985; Roetlisberger & 
Dickson 1934). Arbetsorganisationen är också en viktig källa till gemen-
skap och tillhörighet. Vissa fikar tillsammans, andra inte. Vissa blir vänner, 
andra inte.  
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1.4 Handlingsutrymme 
Traditionellt sett har arbetslivsforskningen använt begreppet handlingsut-
rymme för att beskriva anställdas rörelsefrihet och valmöjligheter i arbets-
situationen (se t.ex. Allvin et al 2006:71; Projektgrupp Automation 1983; 
Aronsson 1990). Begreppet handlingsutrymme har funnits med som en 
teoretisk utgångspunkt redan från början i denna studie. Vartefter arbetet 
med denna studie fortskridit har det framstått som nödvändigt att göra 
distinktioner mellan olika typer av handlingsutrymme. Åtskillnad görs 
mellan formellt, informellt och reellt handlingsutrymme.  

Den typ av handlingsutrymme som vanligen avhandlas i studier av yrken 
och arbetsorganisation är det formella handlingsutrymmet. Det är det ut-
rymme organisationen ger och kräver av positionsinnehavaren för att utfö-
ra sitt arbete (jfr Bazerman 1982:472). Det är de anställdas inträdesbiljett 
in i arbetsorganisationen och innefattar skyldigheter, rättigheter och de 
medel som ställs till den anställdes förfogande. Rimligtvis ges ett större 
formellt handlingsutrymme ju mer komplexa arbetsuppgifterna som den 
anställde ska utföra är, och ju högre upp i hierarkin den anställde befinner 
sig. Flera formella positioner och uppdrag är tänkbara samtidigt. Ett vård-
biträde har positionen vårdbiträde med de arbetsuppgifter som knyts till 
den, men kan också vara skyddsombud och ansvarig för inköpen på avdel-
ningen. Det formella handlingsutrymmet kan ändras över tid genom byte 
av positioner till sådana med mer ansvar men också genom att erhålla flera 
uppdrag.  

Men, det finns fler aspekter än den formella som bestämmer hur en an-
ställd kan handla. På en arbetsplats kringgärdas det formella handlingsut-
rymmet av informella normer och en kultur med gemensamma tolkningar 
av hur arbetet ”ska” och ”bör” utföras och föreställningar om hur man 
”bör” bete sig som anställd, kollega och medmänniska. Det informella 
handlingsutrymmet är det utrymme gruppen informellt ger till sina med-
lemmar. Det finns inte nedskrivet utan förhandlas fram i interaktion mel-
lan befintliga individer. Det består av sammanhangsbestämda normer som 
varierar i styrka. Starka normer anger hur vi ”bör” bete oss för att vara en 
del av gemenskapen (Simmel 1971:257).8 Vissa övertramp från dessa nor-
mer accepteras, kanske för att många i gruppen gör dem, och vissa bestraf-
fas. Vissa av dessa normer kan naturligtvis gälla i flera sammanhang – vara 
mer allmängiltiga – medan andra är mer sammanhangsspecifika. 

Utsätts alla för repressalier då de gör normöverträdelser? Har alla indi-
vider på en arbetsplats, med samma typ av tjänst som omgärdas av samma 

 
8 Se också Karasek och Theorell (1990:70f) om normer i relation till socialt stöd. 
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normer, samma gränser för sitt handlande? Trots ambitioner att behandla 
anställda och kollegor lika så blir svaret troligtvis ändå nej på frågorna. 
För nog är det väl så att vissa tar för sig mer än andra, syns och hörs mer 
än andra? Somliga lyssnar vi på mer än andra utan att det nödvändigtvis 
har med position att göra. Ofta finns så kallade informella ledare. Dessa 
ges större frihet att överträda normer. Andras reaktioner är det som be-
stämmer vilka normer som ska följas, vilka som utses till normöverträdare 
och vilka som är normgivare (jfr Becker 1963). Det formella och det in-
formella handlingsutrymmet stipulerar tillsammans varje individs reella 
handlingsutrymme. Det är det utrymme den enskilda individen ges att 
handla inom utan att bli tillrättavisad eller utsättas för repressalier på 
andra sätt. Det reella handlingsutrymmet bestäms både av det formella och 
det informella handlingsutrymmet och det handlar således om individens 
handlingsutrymme i praktiken. Det finns naturligtvis grupper där indivi-
dernas reella handlingsutrymmen är tämligen lika fördelat. Det kan å 
andra sidan i andra grupper skilja sig avsevärt mellan olika enskilda 
gruppmedlemmar. Fördomar om sociala kategorier kan starkt påverka 
både gruppens informella handlingsutrymme men också individers reella 
handlingsutrymme. Hur förväntas kvinnor vara? Och vilka fördomar finns 
om en person med utomeuropeisk härkomst? En hög formell position med 
ett stort formellt handlingsutrymme betyder nödvändigtvis inte ett stort 
reellt handlingsutrymme. En låg position betyder nödvändigtvis inte ett 
litet reellt handlingsutrymme. Det formella och det informella påverkar 
men förutbestämmer inte varandra.  

Oavsett var en person befinner sig finns ett handlingsutrymme, men det 
får olika karaktär inom olika sammanhang. Det reella handlingsutrymmet 
förhandlas fram i interaktion, men i denna studie är det inte vilken interak-
tion som helst som är av intresse utan interaktion inom den strukturerade 
ram som arbetsorganisationen ger. Det reella handlingsutrymmet är knutet 
till ett specifikt sammanhang och inte något som nödvändigtvis följer indi-
viden till andra sammanhang, såsom familjen eller fritidsaktiviteten. Ett 
formellt handlingsutrymme skulle däremot kunna bestå på en annan ar-
betsplats. En viktig utgångspunkt i denna studie är således att det långt 
ifrån bara är det formella handlingsutrymmet som bestämmer vilka ramar 
vi ges att handla inom som anställda i en arbetsorganisation.  

1.5 Angreppssätt, syfte och avgränsningar 
Mobbning kan uppstå inom alla arbetsorganisationer som innefattar fler 
än två personer. Arbetsorganisationen har benägenheten att utveckla 
mobbning. Den utgör mobbningens sammanhang och tillhandahåller dess 
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förutsättningar. I arbetsorganisationen finns en rad egenskaper som kan, 
under vissa omständigheter, inverka på mobbningsprocessen. Dessa ska i 
avhandlingen identifieras och analyseras. I interaktionen inom arbetsorga-
nisationen förhandlar individer om handlingsutrymme. De interaktions-
krafter som inverkar på mobbningsprocessen ska i avhandlingen identifie-
ras och analyseras, främst med hjälp av begreppet handlingsutrymme.  

Det övergripande syftet med avhandlingen är att identifiera och analyse-
ra arbetsorganisatoriska egenskaper och interaktionskrafter som kan in-
verka på mobbningsprocessen.  

Avhandlingen anlägger synsättet på mobbningsprocessen som socialt fe-
nomen där sammanhanget spelar stor roll. De frågor som står i fokus är: 
Vilka egenskaper inom arbetsorganisationen kan inverka på mobbnings-
processen och hur? Vad kan tänkas underblåsa eller förhindra mobbnings-
processens framfart? Vilka händelser och krafter gör att mobbningsproces-
sen sätts igång? Vad gör det möjligt för mobbningsprocessen att etableras? 
Vad utmärker de olika mobbningsparterna? Parterna som ska analyseras är 
mobbaren, den utsatte personen, de så kallade medlöparna och stödjarna. 
De mer exakta frågeställningarna presenteras i kapitel 4. 

Olika sociala skeenden och fenomen kan sägas inträffa på olika nivåer 
av den sociala verkligheten. Sociologer talar till exempel ofta om fenomen 
på makro- eller mikronivå. I denna avhandling tillämpas en indelning i fyra 
emergenta nivåer; självets nivå (individen), interaktionsnivån (när männi-
skor möts och interagerar), organisationsnivån och slutligen den samhälle-
liga nivån (makrosociala skeenden). Med emergens menas att en nivås 
egenskaper och krafter skiljer sig kvalitativt åt från andra nivåers egenska-
per och krafter. Skeenden på en nivå kan inte reduceras till en underlig-
gande (eller överliggande) nivå. Skeenden i interaktion kan inte förklaras 
genom en reducering till de interagerande individernas personligheter, även 
om personligheterna även påverkar interaktionsprocesser. Det sker någon-
ting mer när individerna möts då summan är mer än de ingående delarna. 
Mötet inramas också av förhållanden på andra nivåer, såsom den arbets-
organisation inom vilken interaktionen sker (Layder 1993: kap 5; Bhaskar 
1994:73; Sayer 2000:11ff). Att mobbning behöver förstås utifrån flera 
analytiska nivåer håller många, kanske till och med de flesta, mobbnings-
forskare med om idag (t.ex. Heames & Harvey 2006; Zapf 1999; Einarsen 
1996). Här läggs forskningsfokus på interaktions- och organisationsnivå-
erna. I tidigare forskning har generella samband sökts mellan till exempel 
mobbning och parternas personligheter och mellan mobbning och känne-
tecken på organisationen (t.ex. Neuman & Baron 2003; Olweus 1973; 
Vartia 1996; Einarsen et al 1994). Min utgångspunkt är att vi inte kan 
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finna generella förklaringar, så kallade lagbundenheter, till mobbning. 
Olika krafter och händelser i dess komplexa sociala omgivning inverkar 
tillsammans på och utlöser mobbningen i det unika fallet. Den här avhand-
lingen syftar därför till att urskilja och analysera sådana latenta arbetsor-
ganisatoriska egenskaper och interaktionskrafter som under vissa givna 
omständigheter kan komma att aktiveras och därmed stimulera, påskynda, 
eller i andra fall motverka och förhindra, mobbning (Danermark 
2003:102f; Sayer 2000:100).  

Det empiriska underlaget till avhandlingen består av halvstrukturerade 
intervjuer med 20 personer. Elva av dem har blivit utsatta för mobbning 
eller kränkningar, sju har observerat mobbning och två personer har mob-
bat en kollega.9 Vad som händer över tid i mobbningsprocessen ändras. 
Det kan även gälla dess parter. Till exempel framkom att fyra av de som 
blev intervjuade som observatörer också hade blivit utsatta för mobbning-
liknande processer. Grunden för intervjuerna är att alla respondenterna har 
erfarenheter av mobbning och har därför kunnat ge värdefulla bilder av 
mobbningens ansikte inom arbetsorganisationer. En avgränsning för studi-
en är att analysen främst handlar om arbetsorganisationer där de anställda 
har daglig eller nästan daglig kontakt med tredje part, det vill säga kunder, 
klienter, vårdtagare eller studenter. Intervjumaterialet har analyserats kva-
litativt. 

Empirin är hämtad inom Sveriges gränser. Svenska arbetsplatsers lagar, 
föreskrifter och riktlinjer skiljer sig förmodligen mycket åt från andra län-
ders dito, bland annat vad gäller arbetstider och anställdas rättigheter. 
Diskussioner förs också om det finns någon typisk ”svensk” eller nordisk 
mentalitet (Daun 1998) som då skulle skilja sig från andra länders eller 
regioners. I analysen skulle detta kunna ha betydelse för vilka normer som 
anses viktiga för gruppers sammanhållning. Några argument finns därför 
för att resultaten från denna studie främst bör användas för att förstå 
mobbning i en svensk kontext. Analysen leder dock till mer generella teore-
tiska förklaringar av vad mobbning är och vad inom arbetsorganisationen 
som inverkar på mobbningsprocessen där handlingsutrymme spelar stor 
roll. Där finns det anledning att anta att giltigheten i analys och resultat 
sträcker sig längre än enbart till den svenska kontexten.  

 
9 Alla namn på intervjupersonerna är fingerade, och deras historier något omgjorda 
för att minska risken för igenkänning. Citaten är omformulerade något från tal- till 
skriftspråk. I bilaga 1 finns kortare fallbeskrivningar av intervjupersonerna.   
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1.6 Mobbning - ett begrepp                                                   
med moraliskt tyngd 

I början av detta kapitel framgick om fallet Hillevi att det är lätt att söka 
”felet” till mobbning antingen hos henne som utsatt person eller hos rek-
torn som chef och ansvarig. Ett annat exempel om ”rätt” och ”fel” kan 
hämtas från filmen The green mile.10 Ett antal personer arbetar på en fäng-
elseavdelning där de interner bor som kommer att avrättas i elektriska 
stolen. En av fångvaktarna plågar internerna, bryter deras fingrar och tar 
ifrån dem deras enda hopp om glädje, medan de andra fångvaktarna be-
handlar dem respektfullt och rättvist. Plågoanden blir utsatt för diverse 
kränkningar från sina kollegor. Vad är ”rätt” och vad är ”fel”? Vem har 
moralen ”på sin sida”?  

Att mobba räknas inte som idealet för hur vi som människor ”bör” 
handla utifrån någon sort politisk korrekthet. Inte sällan hör jag kommen-
tarer i stil med: ”vad hemskt att vuxna människor gör så mot varandra, jag 
skulle aldrig kunna vara med och mobba någon.” Vi vill helt enkelt inte se 
oss som mobbare då det anses fel att vara det. I en undersökning av Einar-
sen et al (1998:78f) svarade ungefär fem procent ja på frågan om de ansåg 
att de hade varit med om att mobba någon det senaste halvåret. I samma 
undersökning uppgav dock 33 procent att de hade varit med om situatio-
ner då de kunde tänka sig att någon annan kan ha känt sig mobbad. De 
allra flesta håller också med om, på en generell nivå, att mobbning är fel 
och många tycker synd om den mobbade (Einarsen et al 1998:189; Rayner 
1999b). Även när det gäller att ingripa vid mobbning svarar så många som 
80 procent att de vill hjälpa till, medan mycket få av de utsatta anser att 
någon hjälper dem att stoppa mobbningen (Einarsen et al 1998:151). 

En annan föreställning som ibland uppdagas är att många har svårt att 
se det som mobbning om en person ”väljer” att gå emot strömmen eller 
beter sig på ett sätt som ”självklart” upprör andra. Då får man, så att säga, 
skylla sig själv. ”Ja men hon ville ju sticka ut och vara annorlunda, är det 
verkligen mobbning då?” Det tycks som om det endast uppfattas som 
mobbning då den utsatte är ”oskyldig” i så motto att denne inte har gjort 
något ”fel” för att bli utsatt, i betraktarens ögon. Det är inte det som avgör 
om det är mobbning eller inte. Det är inte heller en självklarhet att då nå-
gon använder begreppet mobbning för sin känsla av utsatthet, att det då 
handlar om det särskilda fenomenet mobbning. Mobbning är ett komplext 
fenomen. Individer kan därför vara oense om dess existens. Till skillnad 

 
10 The green mile, 1999, regissör Frank Darabont. Grundad på Stephen King roman 
med samma namn.   
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från vissa mobbningsforskare som ser mobbning som intentionellt – med-
vetet (t.ex. Randall 1997:4) utgår jag från att många, både medvetna och 
omedvetna tankar och känslor är inblandade.  

Föreställningarna om vad som är moraliskt kan hindra oss från att se 
mobbning som socialt fenomen. Mobbningsbegreppet har en stark kopp-
ling till föreställningar om moral vilket gör att vi har svårt att skilja före-
ställningarna från handlingar i praktik. Mobbning är ett fenomen som 
uppstår bland människor under vissa omständigheter oavsett om den utsat-
te anses ha ”valt” det eller ej, och oavsett om de som mobbar kan se det 
själva eller inte. Därmed är det inte sagt att det är enkelt att skilja mobb-
ningsfenomenet från ställningstaganden om moral och intentioner.  

1.7 Disposition 
Avhandlingens kapitel 2 behandlar den tidigare forskningen om mobbning, 
främst i arbetslivet, som har relevans för syftet. Kapitlet innehåller en 
genomgång av vuxenmobbningens förekomst och uttryck, samt forskning 
om dess orsaker på individuell, grupp-, organisations- och samhällsnivå. 
Mobbningens konsekvenser och vad som kan göras åt mobbning presente-
ras. Kapitlet avslutas med en positionering av denna studies bidrag till 
forskningsfältet.  

Den teoretiska och begreppsliga ramen för analysen presenteras i kapitel 
3. Det första temat i kapitlet är en bestämning och problematisering av 
mobbningsdefinitionen, liksom kännetecken på olika mobbningsarenor. 
Det andra temat handlar om handlingsutrymme. Här ges förslag på defini-
tioner av det formella, det informella och det reella handlingsutrymmet. 
Teoretiska inspirationskällor hämtas bland annat från arbetslivsforskning-
ens begrepp krav, kontroll och socialt stöd samt om makt, avvikare och 
grupper. Olika platser för interaktion, såsom front- och backstage, och 
samarbetsformer inom arbetsorganisationen förs också fram och diskute-
ras. Det tredje temat handlar om arbetsorganisationens struktur och for-
malisering, hur såväl fysisk placering som normer och kultur inverkar på 
samvaron på arbetet och på förhandlingar om handlingsutrymme.  

I kapitel 4 tas metodologiska och praktiska frågor och problem kring 
studiens genomförande upp. Vetenskapsteoretiskt vilar studien på synen att 
det finns en underliggande nivå av verkligheten som svårligen kan studeras 
direkt. För att kunna säga något om denna underliggande verklighet krävs 
teori. Analysen är inspirerad av Derek Layders adaptive theory (Layder 
1998). I kapitlet framgår också hur intervjupersonerna har valts, hur inter-
vjuerna har gått till samt etiska ställningstaganden och reflektioner. Här 
preciseras också avhandlingens frågeställningar. 
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Kapitel 5-7 är analyskapitel. I Kapitel 5 står de olika parterna i mobb-
ningen i fokus. Här finns få tidigare studier att luta sig emot. Först fram-
kommer vad som kännetecknar mobbaren. Alla kan mobba men några 
saker underlättar utförandet av mobbningshandlingar, såsom att vara chef, 
att vara en informell ledare och att inneha en arbetsuppgift som underlät-
tar utövandet av mobbning. En annan part i mobbningssammanhang som 
presenteras är personer som visar stöd för den utsatte, antingen öppet eller 
slutet. Vad som krävs för att stöd ska visas förs fram, likaså konsekvenser 
av att visa sådant öppet stöd. Även medlöparens och den utsatta personens 
kännetecken analyseras. Vilken betydelse mobbningen kan ha för de som 
utgör den utsattes motpart diskuteras. Vidare sker en problematisering av 
vad mobbning är och gränsen mellan mobbad och mobbare.  

Frågan om hur och varför någons reella handlingsutrymme minskas och 
mobbning kan börja analyseras i kapitel 6. Tre huvudspår ska följas. 1) 
När mobbning börjar med någon form av normbrott, som både kan inne-
bära att gå emot arbetsmässiga normer eller samspelsnormer men också 
kategoritillhörighet såsom kön och etnicitet. 2) Mobbningens början i 
samband med byte av position. 3) När mobbning börjar med en konfronta-
tion. En diskussion om huruvida mobbningen börjar stegvis eller med en 
tydlig händelse förs också här. Vissa grundläggande krafter till varför 
mobbning kan börja kommer att diskuteras. En tolkning är att mobbning 
kan börja för att gemenskapen och/eller identiteten hotas för någon eller 
några och att mobbningen av en kollega därför kan återupprätta gemen-
skapen.  

Kapitel 7 ägnas åt de genererande och motverkande egenskaper inom 
arbetsorganisationen som i empirin har visat sig inverka på mobbningspro-
cessen. De egenskaper som analyseras är Samarbete och samvaro; Byråkra-
tisk auktoritet och personalinflytande; Organisationsförändring, turbulens 
och arbetsbelastning; Beroende, arbetsmarknadsposition och arbetsorgani-
sationens plats i samhället och; Vår dubbla tillhörighet till arbetsorganisa-
tionen. Hur mobbning sätts i relation till kontroll analyseras också. Kapit-
let avslutas med en analys av olika organisationskulturer utifrån Mary 
Douglas (1996a; 1996b) grid-group-schema där normer kring gemenskap 
men också föreskrifter är centrala.  

I det avslutande kapitel 8 kommer slutsatser att dras och diskussionen 
om studiens resultat och några kringliggande aspekter kommer att fördju-
pas.  
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KAPITEL TVÅ 
 

2. Forskningsfältets bild                                  
av mobbning 

 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om mobbning. Det är natur-
ligtvis mobbning i arbetslivet som står i fokus. Forskning om barnmobb-
ning används dock ibland som jämförelse och komplement. Vissa avsnitt är 
mer utförliga än andra vilket främst beror på om innehållet har direkt eller 
indirekt relevans för avhandlingens syfte. Fokus ligger främst på den euro-
peiska forskningen och främst den i Norden, Tyskland och England, där 
mycket mobbningsforskning har bedrivits. Kapitlet börjar med en historisk 
tillbakablick på dem som kan kallas forskningens pionjärer samt en be-
skrivning av forskningsfältets uppdelning i en dominerande kärna och en 
uppstickargren. Därefter följer en genomgång av mobbningens förekomst, 
aktörer, uttryck, process, orsaker, konsekvenser och åtgärder. I kapitlets 
avslutande avsnitt tydliggörs denna avhandlings bidrag.  

En stor del av forskningen som refereras här har presenterats i interna-
tionella tidskrifter. Ofta används de engelska begreppen ”bullying” och 
”mobbing” synonymt (t.ex. Einarsen 1998), men ibland görs en skillnad 
mellan dem. Leymann (1996) till exempel hänförde ”bullying” till skolans 
värld och ”mobbing” till vuxenvärlden. Andra använder ”mobbing” för 
situationer då enstaka personer blir utsatta av flera andra, och ”bullying” 
när flera personer blir utsatta av en person (Schuster 1996; Zapf 1999). 
Ytterligare en skillnad är att ”bullying” kan handla mer om förövaren, 
medan ”mobbing" mer om offret (Zapf 2001). Generellt är ”bullying” ett 
mer använt begrepp än ”mobbing” på forskningsfältet.11 Det finns alltså 
ingen entydig skillnad mellan begreppen på forskningsfältet varför mobb-
ning ges en vidare innebörd i detta kapitel än i avhandlingen i övrigt.  

2.1 Forskningens pionjärer 
Användning av begreppet ”mob” går tillbaka till 1600-talet. Det användes 
då för att beskriva upplopp mot adeln från ”underordnade massor” (Roos 
1979:5). Den förste som använde begreppet ”mobbing” var Konrad Lo-
renz (196712) gällande djurs beteende. Han använde det för att förklara 

 
11 I databasen PsychINFO, ILLUMINA gav ”bullying” 5469 träffar och 
”mobbing” 795, Örebro universitetsbiblioteks hemsida 2009-03-17. 
12 Originalutgåvan Das sogenannte Böse, Zur Naturgeschichte der Aggression 
utkom dock 1963 (Lorenz 1967). 
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hur en djurflock ibland stöter bort enstaka medlemmar från densamma. 
Peter-Paul Heinemann började i slutet av 1960-talet att använda begreppet 
mobbning13 för att beskriva exkluderande handlande bland människor. 
1969 skrev han några artiklar i svenska tidningar14 som handlade om hur 
hans adopterade son blev behandlad (Heinemann 1972:9; Agevall 
2007:7f). I början på 70-talet kom hans första bok ut i ämnet, Mobbning – 
Gruppvåld bland barn och vuxna (Heinemann 1972). En mer systematisk 
forskning om mobbning bland barn i skolans värld startade vid samma tid. 
Psykologen Dan Olweus är en pionjär inom denna forskningstradition. År 
1973 utkom hans första bok om mobbning: Hackkycklingar och översitta-
re: forskning om skolmobbning. Olweus är en av de mest citerade svens-
karna inom samhällsvetenskap någonsin (Agevall 2007:8). Många använ-
der fortfarande Olweus definition av mobbning som lyder:  

En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss 
tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. (…) För 
att vi ska tala om mobbning bör det vara en viss obalans i styrkeförhållan-
det (Olweus 1991:4f, kursivering i originalet).  

När det gäller forskning om mobbning bland vuxna är Carol Brodskys The 
harassed worker (1976) en viktig källa. Vuxenmobbningsforskningens 
verkliga startskott är annars Heinz Leymanns arbeten. Tillsammans med 
Bo-Göran Gustavsson skrev han Arbetarskyddsstyrelsens rapport Psykiskt 
våld i arbetslivet år 1984 (Gustavsson & Leymann 1984). Det finns få 
vuxenmobbningsforskare, åtminstone i Europa, som inte refererar till Le-
ymans långa lista av publikationer.15 För den engelskspråkiga läsaren tycks 
också journalisten Andrea Adams tillsammans med Neil Crawford ha gjort 
stora intryck då de skrev boken Bullying at work how to confront and 
overcome it (1992).16  

Från och med 1969 kan vi således läsa om begreppet mobbning bland 
människor, och forskningen om ämnet tar sin början på 1970- och 1980-
talen. Svenska forskare hade till en början en framskjuten plats på forsk-
ningsfältet, en plats som emellertid inte har bibehållits under senare år.  

 
13 Heinemann skriver att det var Torsten Steinby i boken Svenska modeord från 
1970 som föreslog att substantivet av verbet mobba ska bli mobbning och inte 
’mobbing’ som används i engelskan (Heinemann 1972:7ff).  
14 Som framkom i not 2 var det tidskriften Liberal debatt och dagstidningen 
Dagens Nyheter (Heinemann 1972:9; se även Agevall 2007:10). 
15 Se t.ex. Gustafsson och Leymann 1984; Leymann 1986; 1988; 1992a; 1992b; 
1992c; 1996; Leymann och Gustafsson 1998.  
16 Boken är dock mer anekdotisk än forskningsmässig. 
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2.2 Forskningen tar fart 
Från mitten av 1990-talet, och särskilt från millennieskiftet, tar forskning-
en om mobbning i arbetslivet fart.17 Den absoluta merparten av denna 
forskning har utförts av psykologer. Sociologisk och sociologiskt inspirerad 
forskning har, så när som på ett fåtal bidrag (Roos 1979; Sjotveit 1992a; 
1992b; Eriksson 2001; Eriksson et al 2002; Lindberg 2007; Agevall 2006; 
2007), varit ytterst frånvarande. Grovt sett kan mobbningsforskningen 
delas in i en relativt homogen dominerande forskningskärna, samt en mer 
heterogen ”uppstickargren”.  

Frågorna som ställs inom den dominerande forskningskärnan är i stora 
drag: Vilka är orsakerna till och konsekvenserna av mobbning? Hur ut-
trycks mobbning? Hur många blir mobbade? Vilka organisatoriska fakto-
rer förklarar mobbning? Sökandet efter svar på den typen av frågor täcker 
en stor del av forskningsfältet från mitten av 1990-talet. Metoden som 
används är statistiska undersökningar och målet är oftast uttalanden om 
mobbning i generell bemärkelse (t.ex. Einarsen 1999; Einarsen et al 1994; 
Zapf 1999; Zapf et al 1996) eller inom en specifik bransch. Exempel på det 
sistnämnda är enkätstudier inom kriminalvårdsanstalter (Vartia & Hyyti 
2002), bland högutbildade tjänstemän inom den privata sektorn (Salin 
2003a) eller bland universitetsanställda (Björkqvist et al 1994). Orsakerna 
till mobbning söks både på samhällelig, organisations-, interaktions-, 
grupp- och individnivå. De teoretiska antagandena som ligger till grund är 
till exempel frustrations-aggressionshypotesen (t.ex. Einarsen 2000) och 
arbetsmiljöhypotesen (t.ex. Hauge et al 2007) vilka förklaras nedan.  

Det som ovan benämndes uppstickargrenen består egentligen av en rad 
olika grenar. Gemensamt är att forskarna här ställer andra typer av frågor 
och/eller har andra metoder och/eller teoretiska utgångspunkter än inom 
den dominerande forskningskärnan. Här används inte enkäter som grund 
utan företrädesvis kvalitativ empiri (t.ex. Lewis 2006). En del arbeten är 
rentav helt teoretiska (t.ex. Kerr & Levine 2008). Hallberg och Strandmark 
(2004) har analyserat intervjuer med utsatta personer utifrån en Grounded 
Theory-ansats. Fokusgrupper har använts i några studier (t.ex. Tracy et al 
2006; Liefooghe & Olafsson 1999). Metaforanalys av narrativa intervjuer 
har utförts (Tracy et al 2006). Pedagoger och psykologer har gjort studier 
med deltagande observationer och/eller intervjuer med flera parter i mobb-

 
17 Som framgick i kapitel 1 så var det ett fåtal sökträffar per år på ”mobbing” från 
1970-talet till i början av 2000-talet varefter det blev ett hundratal. Sökning på 
”bullying” ger enstaka träffar under början av 1980-talet, ett tiotal träffar under 
början av 1990-talet och flera hundra på 2000-talet (PsychINFO, Örebro 
universitetsbibliotek). 
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ningsprocessen bland barn (Björk 1999; Fors 1995; Bliding 2004). En an-
nan gren lyfter fram mobbning utifrån ett normativt, etiskt och moraliskt 
perspektiv (t.ex. LaVan & Martin 2008). Mobbning i relation till det star-
ka mänskliga behovet att få tillhöra en gemenskap och att interagera, har 
analyserats (Olthof & Goossens 2008). Företrädesvis i USA har forskare 
också börjat använda sig av ett organisationskommunikativt perspektiv. 
Till exempel har Lutgen-Sandvik och McDermott (2008) presenterat en 
teori om kommunikationsflöden inom ”employee-abusive organizations” 
där även interaktion på mikronivå har tagits med i beräkningen.18 Studier 
inom den så kallade uppstickargrenen har med tiden blivit allt vanligare. 

Fortsättningsvis kommer detta kapitel att ge en övergripande bild av 
forskningsfältet om mobbning i arbetslivet och då särskilt det som har 
relevans för avhandlingens syfte. Det är framför allt resultat från studier 
inom den dominerande forskningskärnan som presenteras, men även studi-
er från uppstickargrenen. Statistik från Arbetsmiljöundersökningen (Ar-
betsmiljön 2003; 2005; 2007) används för att visa på mobbningsförekomst 
i Sverige.  

2.3 Mobbningsförekomst 

2.3.1 Skattningar av mobbningens generella förekomst 
Skattningar av mobbningsförekomst hos den arbetande befolkningen varie-
rar mellan olika forskare från 3,5 procent (Leymann 1992a, b) upp till 20-
procentsgränsen (Vartia & Hyyti 2002). Vanligast är skattningar som visar 
att ungefär 9 procent av den arbetande befolkningen upplever sig bli mob-
bade (Einarsen & Skogstad 1996; Einarsen et al 1998; Salin 2003a; Ar-
betsmiljön 2003; 2005; 2007; 2009). En liknande siffra framkommer även 
i forskning om mobbning bland barn (Olweus 1991:8). Nämnda variatio-
ner har till stor del att göra med hur mobbning definieras i de olika under-
sökningarna, till exempel hur vanligt förekommande de negativa handling-
arna ska vara för att räknas som mobbning, samt hur långt tillbaka i tid 
man ber de svarande att gå. Högst frekvens framkommer om man frågar 
allmänt om personen någon gång har blivit mobbad. 10-25 procent svarar 
ja på en sådan fråga. Ges en mer exakt definition av mobbning svarar 1-4 
procent att de blir utsatta för det åtminstone en gång i veckan (allvarlig 
mobbning), och 8-10 procent svarar att de råkar ut för det mer sällan än 
en gång i veckan (Leymann 1992a; Einarsen & Skogstad 1996; Einarsen et 
al 1998; Zapf et al 2003; Frånberg 2003: bilaga II). I internationella jämfö-

 
18 För mer forskning utanför forskningskärnan, se också Thylefors (1999); 
Hirigoyen (2000); Liefooghe och Mackenzie Davie (2003). 
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relser förs det ibland fram att Skandinavien har en lägre förekomst av 
mobbning jämfört med USA och England. Lutgen-Sandvik och McDermott 
(2008:316) tror att det beror på att de skandinaviska länderna har lagar 
och föreskrifter mot mobbning. Det har troligtvis också att göra med skill-
nader i begreppsanvändning. Åtminstone i Sverige tycks mobbning i alla 
fall ofta ha betydelsen att en eller ett fåtal blir exkluderade från en grupp, 
medan ”bullying” i England har en vidare betydelse då det även kan inne-
fatta då en chef trakasserar alla sina anställda. Detta ger rimligtvis utslag i 
statistiska undersökningar av fenomenets förekomst.   

Om mobbning har ökat eller inte sedan systematiska undersökningar 
började utföras på 1970-talet finns det inga entydiga svar på. Det beror på 
att undersökningar med identiska frågor riktade till likartade populationer 
sällan görs kontinuerligt över lång tid. Ett undantag är Arbetsmiljöunder-
sökningen som Statistiska Centralbyrån och Arbetsmiljöverket genomför 
vartannat år (Arbetsmiljön 2003; 2005; 2007; 2009). Den bygger på ett 
urval av ca 14 000 personer av den sysselsatta befolkningen i Sverige. Se-
dan 1997 ställs frågan om de svarande har blivit utsatta för personlig för-
följelse på arbetet.19 Siffrorna ser ut som följer: 

 

 
19 För en kritisk diskussion om Arbetsmiljöundersökningen och hur frågan är 
formulerad, se bilaga 2. 
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Siffrorna 
anger % 

To-
talt 

Män Kvin-
nor 

Män 
16-29 

år 

Män 
30-49 

år 

Män 
50-64 

år 

Kvin-
nor 

16-29 
år 

Kvin-
nor 

30-49 
år 

Kvin-
nor 

50-64 
år 

1989*  4,2 4,1   
1991*  4,5 4,0   
1993*  5,3 4,1   
1995 7,9 7,6 8,2 6,5 8,0 7,9 6,9 8,9 8,0 
1997 8,1 8,4 7,8 6,7 9,1 8,2 5,1 8,4 8,5 
1999 8,7 8,8 8,6 6,2 10,1 8,2 6,5 9,1 9,0 
2001 9,0 9,0 8,9 8,1 9,7 8,5 7,4 9,4 9,0 
2003 8,4 8,3 8,6 6,3 9,6 7,5 7,5 9,7 7,4 
2005 9,3 9,3 9,3 8,0 9,6 9,4 9,4 9,6 8,7 
2007** 8 7 8 5 8 8 6 8 10 
2009** 9 9 9 … 9 8 9 10 9 

     

Tabell 1. Mobbningsförekomst i arbetslivet 1989-2009. Procent som svarat ja på 
frågan ”Är du utsatt för personlig förföljelse genom elaka ord och handlingar från 
chefer eller arbetskamrater?” under de senaste 12 månaderna. Källa: Arbetsmiljön 
2003; 2005; 2007; 2009. *: Anger andel som har blivit utsatta för mobbning av 
arbetskamrater eller chefer minst ett par gånger i månaden. Källa: Arbetarskydds-
styrelsen och Statistiska centralbyrån (1995:5) där mer utförliga siffror inte redovi-
sades. År 1995 ändrades frågan i undersökningen, så den stora skillnaden i mobb-
ningsförekomst mellan 1993 och 1995 beror troligtvis på detta. **: Sedan 2007 
används inte längre decimaler i redovisningen. Punkterna anger att underlaget är 
för litet för att kunna redovisas. 

Ungefär var tolfte person anser sig sålunda bli utsatt för mobbning i arbets-
livet, och siffrorna är tämligen konstanta över tid. Yngre tycks mer sällan 
bli utsatta för mobbning än äldre (se även Einarsen & Skogstad 1996). 
Kvinnor och män blir utsatta i ungefär lika stor utsträckning, något som 
gäller i hela Skandinavien (Zapf et al 2003; Leymann 1992a). Studier i till 
exempel USA (Namie 2007) visar på en högre förekomst bland kvinnor. 

2.3.2 Mobbningsförekomst i olika yrkesgrupper,                                
branscher och organisationstyper 

Mobbningsförekomst i olika typer av arbeten varierar, även om det är 
svårt att fastställa variationerna över tid. Några indikationer ska här ges av 
mobbningsförekomst i olika yrkesgrupper, branscher och organisationsty-
per. Till stor del hämtas underlag från ovan nämnda Arbetsmiljöundersök-
ningen (Arbetsmiljön 2003; 2005; 2007, se bilaga 2), men också från andra 
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studier. Det är yrkesgrupper med särskilt låg och särskilt hög förekomst 
som här redovisas, samt sådana där könsskillnader är märkbara.  

Flera studier tyder på en hög mobbningsförekomst inom service-, vård-, 
hälso- och administrationssektorerna (Leymann 1996; 1992b, Zapf et al 
2003; Zapf et al 1996) men skillnader kan skönjas mellan dem. De stora 
yrkesgrupperna vård- och omsorgspersonal, undersköterskor och sjukskö-
terskor ligger runt eller något över genomsnittet i Arbetsmiljöundersök-
ningen (se bilaga 2 tabell A). Läkare (särskilt manliga) och psykologer 
ligger dock mycket över genomsnittet. Serviceyrkena frisör och butiksbi-
träde har dock en lägre mobbningsförekomst än genomsnittet. Hotell- och 
restaurangpersonal visar i Arbetsmiljöundersökningen, liksom i viss tidiga-
re forskning (Einarsen et al 1994), på en hög mobbningsförekomst. Bland 
lärare förekommer mer mobbning än genomsnittet och det ser också ut att 
öka över tid. Ständiga nedskärningar i resurser och omorganisationer inom 
skolans värld kanske kan förklara en del av det förhållandet.  

Assistenter och administratörer ligger över eller mycket över genomsnit-
tet i Arbetsmiljöundersökningen vad gäller mobbningsförekomst (se bilaga 
2 tabell C). Det är yrkesgrupper som knappast har uppmärksammats i 
tidigare forskning om mobbning. Yrkesbeteckningen visar att de assisterar 
någon, så samarbete är en förutsättning för deras arbete. Även vaktmästare 
och fastighetsskötare, som också har högre mobbningsförekomst än ge-
nomsnittet, ska göra saker åt andra.  

Vissa yrken som kan förknippas med industrin, såsom maskinoperatörer 
och svetsare, visar också på hög mobbningsförekomst (se bilaga 2 tabell C; 
Einarsen & Skogstad 1996). Arbete som har med säkerhet och service att 
göra, såsom poliser, säkerhetspersonal och buss- och taxiförare visar också 
på mobbningsförekomst en bit över genomsnittet (se bilaga 2 tabell C). I en 
undersökning bland fängelsepersonal i Finland förklarades den höga 
mobbningsförekomsten på runt 20 procent med den ständigt närvarande 
hotbilden som personalen har (Vartia 2003; se även Hoel & Cooper 
2000:12), något som även kan tänkas stämma för polis och säkerhetsper-
sonal.  

Yrkesgrupper som generellt visar en låg förekomst av mobbning (se bi-
laga 2 tabell D) är sådana som kan röra sig fritt och vara utomhus, och där 
personalen inte arbetar i direkt bemärkelse mot någon tredje part. Särskilt 
djuruppfödare, men över huvud taget arbete i jordbruksbranschen, är ex-
empel på dessa. Hela gruppen dataspecialister har också låg förekomst, 
särskilt manliga sådana. Hantverksyrken, som också innebär en hel del 
arbete på egen hand, har låg förekomst av mobbning totalt sett. Bygg- och 
anläggningsarbeten ligger klart under genomsnittet och allra lägst ligger 
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målarna. Däremot ligger förekomsten av mobbning bland kvinnliga hant-
verkare högt över det generella genomsnittet. Lindroth och Leymann 
(1993) menar att kvinnor i mansdominerade och män i kvinnodominerade 
arbetsgrupper oftare utsätts för mobbning. I flera vård- och serviceyrken, 
som i stället ofta är kvinnodominerade, förekommer mobbning i högre 
utsträckning bland männen, även om könsskillnaderna inte är lika stora 
där som i hantverksyrkena (se bilaga 2 tabell A). 

När det gäller skillnader mellan privat och offentlig sektor tyder vissa 
studier på att mobbning är mer förekommande i offentlig sektor (Zapf et al 
1996; Hoel & Cooper 2000; Leymann 1992a). Det är dock inte entydigt. 
Einarsen och Skogstad (1996) fann högre förekomst i privat sektor. I Ar-
betsmiljöundersökningen framgår att mobbningsförekomsten ligger på 10 
procent för offentlig och 8 procent för privat sektor (Korta sifferfakta Nr. 
13, 2006) så skillnaden är liten. Einarsen et al (1998:64ff), som också fann 
en jämn fördelning mellan sektorerna, menar att eventuella olikheter mel-
lan offentlig och privat sektor endast är relevant som olika förklaringar till 
konflikter men inte för att förklara variation i förekomst.  

Det finns alltid en risk att en tuff jargong i vissa yrken kan ”dölja” viss 
förekomst av mobbning då ingen vill uppge sig bli utsatt för negativa hand-
lingar. En annan aspekt som kan inverka på skillnader mellan yrken är 
särskilt populära sådana med hård konkurrens om tjänster. Sådant varierar 
dock över tid och måste naturligtvis inte heller leda till mobbning. I yrkes-
grupper som är impopulära och där missnöje råder kan det också skapas 
en miljö där mobbning stimuleras, men inte heller en sådan miljö leder 
självklart till mobbning. Frekvensfördelningen av mobbning i tidigare 
forskning, som framgått här, säger inte något om vad det är som inverkar 
på mobbningsprocessen i olika yrkeskategorier, branscher och organisa-
tionstyper. Att slå samman till exempel alla sjuksköterskor eller alla lärare 
i en yrkeskategori kan också vara missvisande då de arbetar under mycket 
varierande omständigheter. Fler analytiska verktyg behöver användas för 
att förstå vad som inverkar på mobbningsprocessen i olika yrken och un-
der olika arbetsförhållanden.  

Mobbning som arbetsskada 
När en arbetstagare har skadats fysiskt eller psykiskt på grund av arbetet 
ska anmälan om arbetsskada lämnas till Försäkringskassan. Vanligtvis är 
det arbetsgivaren som gör arbetsskadeanmälan men då denne av någon 
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anledning inte vill, kan arbetstagaren göra det själv.20 I intervjuerna till 
denna studie framkom att flera av de utsatta personerna själva lämnat in 
arbetsskadeanmälan och inte arbetsgivaren.21  

Mellan 1994 och 2001 ökade anmälningarna om mobbning som arbets-
skada i Sverige från cirka 350 per år till 1200 (Korta sifferfakta Nr. 1, 
2003).22 En anledning till att anmälningarna ökade så drastiskt vid detta 
tillfälle kan vara att föreskriften om kränkande särbehandling kom 1993 
(AFS 1993:17), men också att mobbningsbegreppet fick allt större sprid-
ning i den allmänna debatten under 1990- och 2000-talet. Tre av fyra an-
mälningar kom från kvinnor och de flesta inom yrken där personalen arbe-
tar med människor såsom omsorg, kriminalvård men även administration 
av omsorg och sjukvård (Korta sifferfakta Nr. 1, 2003).23 Flertalet arbets-
skadeanmälningar kommer således från anställda inom offentlig sektor. Ett 
tänkbart skäl till detta är att chefer ofta har stora personalgrupper under 
sig och kan mer sällan ingå i den dagliga samvaron. Det kan uppfattas som 
mindre riskfyllt för en arbetstagare själv att anmäla mobbning då arbetsgi-
varens representant är mer anonym. Det är en stor andel kvinnor som an-
mäler jämfört med män. Om kvinnor är känsligare för samarbetsproblem 
borde de rimligtvis också visa på högre mobbningsförekomst än män, vil-
ket de inte gör (åtminstone inte i Sverige). Kanske upplever kvinnor större 
lidande av mobbningen och har därför större benägenhet att anmäla? Kan-
ske hjälper kvinnor i offentlig sektor varandra att anmäla? Oavsett anled-
ning är det vanligast att anmälan om mobbning som arbetsskada kommer 
från kvinnor inom offentlig sektor. 

 
20 I de fall då arbetsgivaren gör arbetsskadeanmälan ska skyddsombudet skriva 
under och den skadade intyga att han eller hon har tagit del av innehållet. Sedan 
skickas den vidare till Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket 2009; 
Försäkringskassan 2010).   
21 I en uppmärksammad artikelserie i Dagens Nyheter tar Zaremba (t.ex. 2010a, 7 
juni; 2010b, 8 juni) bland annat upp mobbningsoffrens svårighet vid anmälan om 
mobbning som arbetsskada samt deras svåra rättsliga situation generellt sett.  
22 I Arbetsmiljöverkets sammanställning av arbetsskadeanmälan under 2001 stod 
kategorin ”Organisatoriska eller sociala faktorer” för 20 procent av alla 
anmälningar. Inom denna kategori var mobbning, utfrysning och trakasserier den 
tredje största undergruppen, näst efter hög arbetsbelastning och stress 
(Arbetssjukdomar och Arbetsolyckor 2001). 
23 Högst andel anmälda arbetsskador ”på grund av problem i relationer till kollegor 
eller chefer” åren 2004/2005 kom från polis, omsorg, socialtjänst samt från 
religiösa samfund. I denna statistik finns således inte mobbning som särskild 
kategori med (Korta sifferfakta Nr. 13, 2006). 

http://arbetsmilj%C3%B6verket/
http://www.forsakringskassan.se/
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Sammanfattningsvis ligger mobbningsförekomsten i Sverige på runt 9 
procent av den arbetande befolkningen. Den är högre i yrken där man 
arbetar med människor och särskilt sådana där samarbete är ett krav, samt 
i yrken där det kan finnas en hotbild mot personalen. Mobbning före-
kommer i mindre utsträckning där människor arbetar ute och där persona-
len inte arbetar direkt med människor. De flesta arbetsskadeanmälningarna 
om mobbning handlar om kvinnor i offentlig sektor.   

2.4 Mobbningens aktörer 
I skolmobbningsforskningen har många mobbningsaktörer utkristalliserats. 
Salmivalli et al (1997) innefattar följande deltagarroller i mobbningen: 
offer, mobbare, assistent till mobbare, förstärkare till mobbare, försvarare 
till offret och utomstående (outsider). Bland vuxna framgår i den tidigare 
forskningen sällan fler än den utsatte personen, mobbaren och observatö-
ren. I huvudsak ska de sistnämnda och kännetecken på dem i bemärkelser-
na position, antal och kön presenteras här.  

Både utsatta personer och mobbare i arbetslivet kan vara överordnade, 
underordnade och kollegor på samma nivå (Leymann 1986:26f). Vid ar-
betsskadeanmälningar om mobbning i Sverige uppgav 45 procent 1999 att 
de blev mobbade av chefer eller arbetsledare eller att mobbningen hade 
samband med omorganisationer. 55 procent blev mobbade av kollegor 
(Korta arbetsskadefakta Nr. 11, 1999). Liknande förhållande kan anas i 
Norge (Einarsen et al 1998:75). I forskning från Storbritannien och USA 
framträder dock andra siffror. Här uppges att mellan 70 och drygt 80 pro-
cent av mobbningen utförs av chefer (Hoel et al 2001; Rayner 1997; Kohut 
2008; Namie 2007). Skillnader i begreppsanvändning mellan ”bullying” 
och mobbning en möjlig förklaring till de stora skillnaderna, då ”bullying” 
tycks ha en vidare betydelse än svenskans mobbning.  

I några brittiska studier visades att en av sju blev utsatta för mobbning 
tillsammans med alla sina kollegor och ungefär hälften blev utsatta till-
sammans med flera andra kollegor. Var fjärde person var ensam om att bli 
utsatt (Hoel & Cooper 2000:19; Rayner 1997). Leymann (1992a:19) skri-
ver att det är ovanligt att alla i arbetsgruppen mobbar någon (ca 5 procent 
av fallen), utan det är vanligast att en eller ett fåtal personer mobbar. Det 
finns därmed stora variationer i olika studier i fråga om hur många som 
står på varje sida i mobbningsprocessen. I denna avhandling handlar det 
om mobbning när en eller ett fåtal blir socialt exkluderade, varför det inte 
räknas som mobbning när alla eller många blir trakasserade på en arbets-
plats.  
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Åtskillig forskning har påvisat att fler män än kvinnor anses vara mob-
bare. Samma relation mellan könen gäller även bland barn (Einarsen et al 
1998:74; Zapf et al 2003; Olweus 1991:10). Män uppges oftare bli utsatta 
för mobbning av chefer och kvinnor oftare av kollegor (Vartia & Hyyti 
2002). Bland anställda på ledningspositioner i Arbetsmiljöundersökningen 
anger hela 16 procent av de kvinnliga verksamhetscheferna, mot knappt 10 
procent av de manliga, att de har blivit utsatta för personlig förföljelse från 
chefer eller arbetskamrater (se bilaga 2 tabell B; Einarsen et al 1998:77).24 
Brittiska arbetare och arbetsledare uppges oftare bli mobbade än högre 
chefer. Bland arbetare och arbetsledare blir män oftare mobbade, men på 
ledningsnivå blir kvinnor oftare utsatta (Hoel et al 2001). I en del studier 
framgår också att personalen mobbas av tredje part (studenter, kunder, 
klienter eller vårdtagare), exempelvis bland lärare (Einarsen et al 1998:74f; 
Hoel et al 2001).  

Det finns individer som uppger sig vara både mobbare och offer, både 
bland skolelever (Smith et al 2003) och bland vuxna (s.k. bully-victims, se 
Coyne et al 2004). Thylefors (1999:107f) lyfter fram att det finns en fly-
tande gräns mellan mobbningsaktörerna. Hon menar att alla kan bli utsat-
ta, alla kan bli mobbare och att det inte finns någon tydlig gräns mellan de 
båda aktörerna utan en bred repertoar där emellan. Det ger en öppnare syn 
på mobbningsprocessen.  

De två vanligaste beskrivna parterna i mobbningsprocessen som har 
framgått ovan är mobbaren och den utsatte personen. En tredje part är 
observatörer eller vittnen till mobbning. En av fem i en norsk undersökning 
kände till mobbning av en kollega (Einaren et al 1998:56). I Rayners studie 
(1999b) framgår att så gott som alla vittnen till mobbning tycker synd om 
den utsatta personen. Inom skolmobbningsforskningen framträder också 
”henchmen” (medlöpare) som är de som har en indirekt delaktighet i 
mobbningen genom att de inte tar initiativ till negativa handlingar men 
”hänger på” när mobbarna gör det (se Olweus 2003:67; Lutgen-Sandvik 
& McDermott 2008:l). En kategori mobbningsaktörer som sällan förs 
fram är de som stödjer den utsatte personen och vad som får dem att göra 
det. Dessa behandlas i några studier bland barn. Salmivalli (et al 1996) 
menar att de som försvarar utsatta personer har högst status i klassen. Två 
alternativa tolkningar av detta fenomen förs fram. Dessa försvarare, eller 
stödjare, kan redan innan mobbningen ha haft hög status och riskerar där-
för inte att bli utsatta själva då de försvarar, eller så gör de det som andra 

 
24 Leymann (1992b) fann hög förekomst av mobbning bland föreståndare inom 
barnomsorgen, 16,2 procent, där genomsnittet generellt sett låg på 3,5 procent.   
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vill göra, och får hög status på grund av det. En målsättning i avhandlingen 
är att närmare belysa denna aktör då kunskapen här är bristfällig.  

Mobbaren är således oftare man än kvinna och har oftare en högre posi-
tion än den som mobbas. Vanligare är att bli utsatt för mobbning av en 
eller ett fåtal personer på sin arbetsplats och mer sällan alla emot en. För-
utom den utsatte personen och mobbaren har forskningen också uppmärk-
sammat observatörer till mobbning. I analysen kommer den utsatta perso-
nen, mobbaren, medlöparen och de som visar öppet och slutet stöd att 
uppmärksammas. Vad gör till exempel att mobbaren kan mobba? Thyle-
fors tanke om de olika aktörerna på en gråskala mellan utsatt och mobbare 
kommer också att anammas då analysen visar att det är långt ifrån själv-
klart vem som är vilken part.  

2.5 Mobbningens uttryck 
Händelser blir mobbning bland annat då negativa handlingar utförs mot en 
eller ett fåtal personer upprepade gånger över en längre tid. Om detta råder 
stor enighet bland mobbningsforskare. Vad de negativa handlingarna anses 
bestå i varierar emellertid. Vanligt är att den mobbade utsätts för en rad 
olika typer av handlingar (se Zapf et al 2003). Det kan vara såväl direkta 
som indirekta negativa handlingar. Direkta negativa handlingar bland 
skolbarn kan vara att öppet attackera, slå, hota och ta saker. Indirekta 
negativa handlingar kan vara att sprida rykten, ljuga om någon, retas, 
frysa ut och ignorera (Olweus 1991:4f). Pojkar blir i högre utsträckning 
utsatta för de direkta och speciellt fysiska negativa handlingarna än flickor, 
åtminstone upp till högstadiet. Flickor ägnar sig i högre utsträckning eller 
lika mycket som pojkarna åt indirekta negativa handlingar (Salmivalli et al 
2000; Olweus 1991:10-14). Mobbning kan även uttryckas via sms, e-post, 
telefonsamtal och bilder eller videoklipp, så kallat cybermobbning (Slonje 
& Smith 2008).25 Uttrycken för mobbning i arbetslivet kan delas upp i 
personliga och arbetsrelaterade negativa handlingar:  

• Personliga: Handlingar som upplevs personligt nervärderande så-
som att ge kränkande kommentarer, retas, sprida rykten, ge sam-
ma person kritik eller gång på gång påminna om misstag, ignorera, 
skälla ut, utföra ”practical jokes” etc. 

• Arbetsrelaterade: Handlingar som gör det svårt att utföra arbetet 
såsom ouppnåeliga deadlines, orimlig arbetsbörda, ignorera åsik-

 
25 Negativa handlingar som endast utförs elektroniskt bör dock inte klassas som 
mobbning, se Wolak et al (2007).   
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ter, frånta ansvar, hindra informationskanaler, ge arbetsuppgifter 
långt under kompetensnivån etc. (Einarsen & Mikkelsen 2000; Ei-
narsen et al 2003). 

Handlingar som utförs mer sällan är att attackera någons attityder samt 
utövandet av fysiskt våld bland vuxna (Zapf et al 2003; 1996; Einarsen et 
al 1998a). Att lämna ut någons privatliv har visat sig vara det som påver-
kar allra mest negativt (Zapf et al 1996). En del studier har påvisat vissa 
mindre skillnader mellan män och kvinnor vad gäller negativa handlingar. 
Män blir oftare påminda om misstag i arbetet, utskällda och förlöjligade 
än kvinnor. Totalt sett uppges kvinnor bli mer frekvent utsatta för negativa 
handlingar än män (Einarsen et al 1998:60-7526; Rayner 1997). 

Således kan de negativa handlingarna vara av olika slag och mindre 
skillnader finns mellan män och kvinnor i hur de blir utsatta. I enlighet 
med gängse definitioner ska också negativa handlingar utföras upprepade 
gånger över tid mot samma person eller personer för att benämnas som 
mobbning. Leymann (1992a) använde kriteriet minst en gång i veckan 
under minst ett halvår. Andra forskare ställer upp andra kriterier. Avgö-
rande är dock att mobbning inte handlar om tillfälliga motsättningar. Det 
handlar snarare ofta om en långvarig process. I vissa studier hävdas att den 
i genomsnitt varar 15-18 månader (Zapf et al 2003; Einarsen & Skogstad 
1996), i andra studier längre än så, cirka 3 år (Einarsen et al 1998:58). 
Variationerna är stora.  

2.6 Mobbningsprocessen 
Mobbningsprocessen ändras över tid. Den har en början, en fortsättning 
och troliga konsekvenser (Leymann 1996; Lutgen-Sandvik 2003). Proces-
sens olika stadier behandlas dock olika av olika forskare. Beträffande hur 
mobbning (’bullying’) startar så menar  Einarsen (1999) att den kan ha sitt 
ursprung i en konflikt (’dispute-related’) eller så kan upphovet vara ett så 
kallat rovdjursbeteende (’predatory’).  

• Rovdjursmobbning är då den utsatte personen inte har gjort något 
provokativt för att bli utsatt. I rovdjursmobbning kan man bli of-
fer för någon som utövar sin makt eller som försöker utnyttja den-
ne. Som exempel nämns de organisationer där mobbning är en del 

 
26 Einarsen et al (1998a) tog in sexuella trakasserier som en del i mobbningen. 
Kvinnor utsattes i undersökningen för sexuella trakasserier till 8 procent och 
männen till 2 procent. 
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av ledarskapet (s.k. destruktivt ledarskap) eller då den utsatte per-
sonen tillhör en ’ut-grupp’ såsom att vara den enda kvinnan bland 
män.  

• Konfliktrelaterad mobbning utvecklas ur missnöje och innefattar 
reaktioner mot någon som anses ha agerat felaktigt. Konfliktrela-
terad mobbning är då en eskalerande interpersonell konflikt (Ei-
narsen 1999).  

Många utgår ifrån att mobbning börjar med en konflikt (t.ex. Leymann 
1996; Hallberg & Strandmark 2004:109-117; Einarsen et al 1998:97f). 
Förändring i arbetsuppgifter, organisation eller ledning kan också vara 
startskottet för en mobbningsprocess, till exempel en tjänstetillsättning 
(Rayner 1997; Hoel & Cooper 2000:30). Björk (1999) har en annan tolk-
ning av mobbningens början bland elever i skolan. Hon menar att mobb-
ningen växer fram ur en situation där den mobbades bristande handlings-
utrymme utnyttjas av mobbaren. Den mobbade förlorar spelet om makt 
och handlingsutrymme medan den som mobbar vinner i situation efter 
situation och får in den mobbade i ett förutsägbart mönster. Det sistnämn-
da ska återupptas i analysen.  

Mobbning i arbetslivet är en systematisk stigmatiserande process, menar 
Leymann (1996:165). Han skriver att utslagningar från arbetslivet till följd 
av mobbning följer ett visst mönster och delas upp i fyra steg:  

 
A. Kritiska händelser, som oftast triggas igång av en konflikt.  
B. Mobbning och stigmatisering; en rad olika händelser gör att en 

person blir stigmatiserad.  
C. Mobbningen blir ett fall för personalavdelning och ledning.  
D. Utstötning, sjukdom och pensionering (Leymann 1996:171f; 

1992c:13-22).  
 

Det finns naturligtvis också, försäkrar Leymann, många situationer som 
börjar som mobbning men som reds ut innan det leder till utstötning.27 
Lutgen-Sandvik (2003) har utvecklat Leymanns steg till en kommunikativ 

 
27 De fyra stegen från Leymann handlar främst om ”kamratmobbning” (det som i 
avhandlingen benämns horisontell mobbning), men utslagning till följd av konflikt 
med arbetsgivaren (vertikal mobbning) förekommer också. Den vertikala 
mobbningens steg skiljer sig föga åt från den horisontella. Det första steget i den 
vertikala är att en anställd hamnar i konflikt med arbetsgivaren och drar på sig 
ledningens missnöje, och det andra att en oetisk kommunikation från chefen pågår. 
I övrigt är de båda utslagningsprocesserna lika (Leymann 1992c:13-22).  
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cykel i sex delar (”The Communicative Generation and Regeneration of 
Employee Emotional Abuse”):  

 
A. Cykeln genereras av en händelse, till exempel en konflikt, en ny 

chef eller en ny medarbetare.  
B. Progressiv disciplin är då en av parterna (chefen) kontrollerar den 

dominerande diskursen där den andra partens erfarenheter 
förvrängs.  

C. I vändpunkten förvärras och repeteras mobbarens kommunikation 
med den mobbade. Stöd söks.  

D. Den fjärde delen kallas organisatorisk ambivalens. 
Ledningspersonal dras in, som ofta förstärker mobbarens syn på 
verkligheten. Vid det här stadiet kan mobbningen vända, förutsatt 
att ledningspersonalen i stället stödjer den utsatte personen.  

E. Isolering och tystnad. Rädsla och förödmjukelse tystnar den 
utsatte personen mer och mer. Andra tystnar på grund av rädsla 
för att själva bli utsatta.  

F. Utslagning från organisationen för den utsatte personen. Cykeln 
regenereras genom att en annan medarbetare tar dennes plats 
(Lutgen-Sandvik 2003:479).   

 

Mobbningsprocessen ändrar således karaktär under resans gång. Tidigare 
forskning visar som sagt att den ofta börjar med en konflikt. Einarsen et al 
(1998:129-143) menar att mobbning och konflikter inte är något väsens-
skilt. Konflikten går över till mobbning när den intensifieras och då en part 
upplever att han eller hon inte kan försvara sig. Dessutom krävs att detta 
mönster består över tid. Intensifieringen kan bland annat innebära att fler 
personer involveras. Konflikten som blir mobbning går från sak- till per-
sonfråga när det inte längre handlar om vad som är problemet utan vem. 
Interaktionsutvecklingen mellan personer och deras personlighet har stor 
betydelse för om en konflikt eskalerar till mobbning eller inte. Hur de in-
volverade parterna agerar och tolkar den andres handlingar i en konflikt 
och i mobbning har stor betydelse för hur den aktuella processen fortsätter 
(Einarsen et al 1998:132f; Hoel & Cooper 2001a; se även Rayner et al 
2002:109).  

Många olika förhållanden och faktorer inverkar på mobbningsprocessen 
men på olika sätt. Vissa förhållanden bidrar till att motsättningar uppstår 
(såsom strukturella faktorer) och vissa intensifierar eller möjligtvis dämpar 
skeendet (processfaktorer) (Einarsen et al 1998:129). Ett sätt att särskilja 
olika orsaker, menar Einarsen et al (1998:98ff), är att tala om bakomlig-
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gande, upprätthållande, medverkande och utlösande sådana där olika or-
saker inverkar i olika delar av mobbningsprocessen. Organisatoriska 
oklarheter är till exempel ett bakomliggande förhållande som bidrar till 
uppkomsten av konflikter och mobbning. Utlösande förhållanden kan vara 
tjänstetillsättningar. Upprätthållande och förstärkande förhållanden hand-
lar om ledningens agerande, klimatet på arbetet och personfaktorer. Salin 
(2003b) föreslår, i stället för ovanstående, möjliggörande, motiverande och 
igångsättande strukturer och processer för mobbning.28 Grundtanken är 
dock densamma, att olika förhållanden på arbetet inverkar på mobbnings-
processen på olika sätt och under olika delar av förloppet.  

Mobbningsprocessen ändras således över tid. Mobbning kan börja med 
exempelvis konflikter eller fördomar, och eskalerar över tid då den utsatte 
personen stigmatiseras. Tidigare forskning har konstaterat att det finns 
igångsättande och upprätthållande strukturer och processer för mobbning 
men någon djupare analys av det har inte skett. Det hoppas jag att denna 
avhandling ska kunna bidra med. 

2.7 Orsaker till mobbning 
Vad som anses vara mobbningens orsaker, förklaringar eller ursprung (’an-
tecedents’) ska redovisas här. Vad som däremot skiljer orsak, förklaring 
och ursprung från varandra är oklart. Orsaksförklaringar delas ofta upp i 
nivåer, såsom individ-, grupp-, organisations- och samhällelig nivå. Även 
om de flesta forskare idag troligtvis håller med om att mobbning har en 
mångsidig och komplex förklaringsbild och att orsaker till mobbning mås-
te sökas på flera nivåer (se t.ex. Heames & Harvey 2006; Zapf 1999; Ei-
narsen 1996) så läggs tyngdpunkten olika. Leymann (1986; 1996) anser till 
exempel att mobbning inte har med den utsatte personen att göra utan att 
det är ett organisationsproblem. Randall (1997) däremot skriver om 
mobbning som ett personlighetsmöte.  

2.7.1 Individen: offrets och förövarens personligheter 
En vanlig typ av orsaksförklaring tar fasta på mobbarens personlighet. 
Zapf och Einarsen (2003b) menar att mobbning kan ses som ett skydd av 
mobbarens självförtroende. Mobbarens aggressivitet är en annan förklar-
ing, liksom dennes tanklöshet och oförmåga att ta en annan persons per-
spektiv (se även Randall 1997). Frustrations-aggressionshypotesen (Einar-
sen 2000) går ut på att människor som befinner sig i en stressad arbetssitu-
ation blir aggressiva och utvecklar negativa känslor. Mobbning är då en 

 
28 Min översättning av Salins (2003b) begrepp ”enabling, motivating and 
precipitating structures and processes.” 
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typ av aggression som ger maximal påverkan på offret men minimal på-
verkan på den som utför det. Att en särskild individ väljs som måltavla för 
aggression hör samman med att offret är svagt och försvarslöst och inte 
skrämmande (Neuman & Baron 2003). Makt och kontroll är det som 
motiverar en mobbare (Hirigoyen 2000:61).  

Även om vissa forskare menar att den utsatte personens personlighet är 
en av förklaringarna till varför mobbning uppstår, har inte någon generell 
offerbild kunnat fastställas. En mindre grupp av de som blir utsatta är 
ångestfyllda, depressiva och har sämre sociala förmågor. Till exempel anses 
de sämre på att bygga sociala nätverk, vidare att de undviker konflikter 
(Zapf 1999; Schuster 1996). Offren uppges också vara mindre extroverta, 
mindre plikttrogna, mindre öppna för erfarenhet, mer bundna vid regler 
och emotionellt instabila. Det gäller dock långt ifrån alla de utsatta perso-
nerna. I några undersökningar framstod dock samtliga utsatta som mer 
emotionellt instabila (Glaso et al 2007; Coyne et al 2000).  

Olweus (2003; 1973) menar att bland barn i skolan är det typiska 
mobbningsoffret ängsligt, osäkert, känsligt, försiktigt och tystlåtet. Offren 
anses ha dåligt självförtroende och är ofta ensamma i skolan. Pojkar som 
mobbas är fysiskt svagare än sina skolkamrater, och anses vara överbe-
skyddade hemifrån. Det finns, förutom dessa passiva offer som Olweus 
kallar dem, även provocerande offer som skapar oro i gruppen (Olweus 
1991:24). Andra sätt att kategorisera de utsatta barnen är att skilja mellan 
de utstötta och de åsidosatta barnen (Bliding 2004). Den typiske mobbaren 
är däremot aggressiv mot både jämnåriga och vuxna. De har en positiv syn 
på våld, är impulsiva och dominanta. Pojkar som mobbar är också fysiskt 
starkare än sina kamrater. Olweus anser att mobbarna inte är osäkra ”un-
der ytan”, vilket många verkar tro (Olweus 2003; 1973). Vartia (1996) 
skriver att personlighetsfaktorer kan spela roll i olika delar av mobbnings-
processen men att de är svåra att bevisa. Det problematiska i vad som leder 
till vad – vad som är orsak och vad som är effekt – återupptas senare i 
kapitlet.  

Vissa menar att barn som blir retade på dagis löper en större risk att bli 
utsatta för mobbning i skolan (Barker et al 2008). Smith et al (2003) fann 
att de som blev mobbade och de som var ”bully/victims” i skolan oftare 
blev utsatta för mobbning även i vuxen ålder.29 I Vartias studie (2001) 
hade 21 procent av de vuxna utsatta personerna blivit mobbade förut var-
av en liten del fler än en gång tidigare. Därmed blev hela 79 procent av de 

 
29 28 procent av de som blev utsatta i skolan blev utsatta även på sin arbetsplats. 
Det var en retrospektiv studie då personer tillfrågades om sådant som hände 20-30 
år tillbaka i tiden.   
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vuxna utsatta för mobbning för första gången.30 Risken för att bli utsatt 
för mobbning förhöjs således något om man har blivit utsatt tidigare, men 
de allra flesta inte blir utsatta för mobbning fler än en gång under sin livs-
cykel.  

2.7.2 Gruppen och normerna 
Att finna orsaker till mobbning i gruppen har till största del engagerat 
forskare som inte ingår i den dominerande forskningskärnan. Troligtvis 
beror det på att grupprocesser är svåra att fånga med enkätundersökning-
ar. Andra metoder och teoretiska ingångar kan behövas för att se mobb-
ningen från ett grupperspektiv (jfr Zapf 1999).  

Ingela Thylefors (1999) skriver om mobbning som en syndabockspro-
cess, det vill säga att människor i arbetsgrupper söker efter syndabockar att 
lasta över problem på. De som har lätt att bli syndabockar är normöver-
trädare. Exempel på normöverträdare som straffas är de som inte stjäl på 
arbetsplatsen när alla andra gör det, samt de som är starkt engagerade i sitt 
arbete när andra inte är det (Thylefors 1999:71-74). En sanktion som an-
vänds mot just normbrytare är uteslutning (Thylefors 1999:69; Beronius 
1986; Roos 1979:18). Barn kan också bli mobbade av sina jämlikar när de 
beter sig avvikande från gruppen (Sentse et al 2007). Även i mitt empiriska 
material har det visat sig att normöverträdelser har betydelse för mobb-
ningsprocessen. 

Om normbrott ska ses som en orsak till mobbning kan det vara relevant 
att lyfta frågan om huruvida mobbning har någon särskild betydelse eller 
funktion. En av få som har gjort det är Mats Beronius (1986:141). Han 
skriver om ostrakism som åsyftar att bannlysas, avvisas och isoleras (se 
även Williams et al (2005:2).31 Mobbning i arbetslivet är ett exempel på 
ostrakism. Syftet, menar Beronius, oavsett var ostrakism förkommer, är 
normalisering. Gruppen vill normalisera det som i sammanhanget anses 
avvikande, och då kan utfrysning av en som är ”annorlunda” stabilisera 
gruppen. På så sätt blir mobbning en sorts social kontroll över varandra 
och ett anpassningsverktyg. Ostrakism kan ses som en slags medicin för att 
ställa saker och ting tillrätta (Beronius 1986:139). Thylefors kallar det i 
stället ”[m]obbning som uppfostran” (1999:71) men principen är den-
samma. Roos skriver att:  

 
30 Se äv Høgh et al (kommande). 
31 Även Erving Goffman använder begreppet ostracism i Stigma. Den avvikandes 
roll och identitet (1972:41).  
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[g]enom mobbningen kan man avvärja vad man uppfattar som hot mot sin 
egen, gruppens, eller systemets existens eller sociala strukturer (Roos 
1979:75).  

Hirigoyen (2000) menar att när gruppen går samman och skvallrar om en 
syndabock knyter de starkare band till varandra. Var och en för sig behö-
ver inte minska på sina moraliska värderingar men i gruppen blir de okri-
tiska då de följer en ledare (Hirigoyen 2000:70). Hypotesen om tillhörighet 
(”belongingness hypothesis”) går ut på människors starka och fundamen-
tala behov av stabila, interpersonella relationer med andra människor 
(Olthof & Goossens 2008; Baumeister & Leary 1995). Behovet att få till-
höra kan motivera även barn att mobba, menar Olthof och Goossens 
(2008), liksom andra så kallade antisociala beteenden. Vi kan utföra anti-
sociala beteenden för att bli accepterade av andra som också har ett antiso-
cialt beteende. Å ena sidan innebär mobbning att en eller ett fåtal hamnar 
utanför gemenskapen, å andra sidan kan de som inte blir utsatta för 
mobbning i gruppen i stället bilda eller förstärka sin gemenskap. Att ute-
sluta någon kan vara en del av inneslutningsarbetet av andra (Bliding 
2004). Det sistnämnda ger en problematiserande ingång till synen på 
mobbningens intentionalitet då vi inte självklart ska utgå från den utsatte 
personens perspektiv för att fånga fenomenet mobbning.  

2.7.3 Organisationen och samhället 
En fråga som har uppehållit många mobbningsforskare, särskilt i Skandi-
navien, är vilka organisatoriska faktorer som kan förklara mobbning i 
arbetet (Vartia 1996). Leymann var här den förste (Gustafsson & Leymann 
1984; Leymann 1992a; 1992b) men även Einarsen et al (1994) och Vartia 
(1996) har gett värdefulla forskningsbidrag. Beskrivningen av forskning 
om organisatoriska och samhälleliga orsaker till mobbning nedan delas in i 
tre delar; Arbetsmiljön; Ledarskap samt Arbetslivets förändring.  

Arbetsmiljön 
Med hjälp av den så kallade arbetsmiljöhypotesen (Hauge et al 2007) antas 
att en stressig och dåligt organiserad arbetsmiljö kan ge upphov till förhål-
landen som leder till mobbning. Einarsen et al (1994) och Vartia (1996) 
kommer i sina undersökningar fram till att organisatoriska faktorer står 
för 10 respektive 24 procent av förklaringen till mobbningen. Sålunda sätts 
mobbning ibland i samband med en negativ och stressig arbetsmiljö med 
hög arbetsbelastning (t.ex. Zapf 1999; Hauge et al 2007). Under arbetsför-
hållanden då personalen har mycket att göra ökar pressen och konflikter 
och mobbning möjliggörs. Hauge et al (2007) fann ett tydligt samband 
mellan mobbning och då den närmaste chefen inte styr upp stressiga situa-
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tioner. Det finns dock studier på området som inte har kunnat visa att hög 
arbetsbelastning har samband med mobbning (t.ex. Vartia 1996). Andra 
studier har visat att mobbning förekommer när man har tråkigt (Leymann 
1986) eller då arbetet inte ger utmaningar (Einarsen et al 1994). Hoel och 
Salin (2003) menar att det finns få bevis för samband mellan arbetstryck 
eller press och mobbning.  

De utsatta personerna har i ett flertal studier uppgetts ha låg kontroll 
över arbetet (Zapf 1999; et al 1996). Vittnen och utsatta personer upplever 
dessutom höga krav och lågt socialt stöd på arbetet (Tuckey et al 2009). 
En svensk rapport från Arbetslivsinstitutet (Widmark et al 2005:134) visar 
att den enda arbetsmiljöfaktor som minskar risken för mobbning är egen-
kontroll. Både vad gäller stress och låg kontroll så är det dock svårt att 
avgöra vad som är orsak och vad som är verkan (Leymann 1996). Rayner 
(1999a:196f) fann samband mellan att bli utsatt för negativa handlingar 
och uppfattningen att inte ha kontroll över sin situation. Vad som är orsak 
till och effekt av negativa handlingar och ”locus of control” är dock, me-
nar hon, oklart. Kontrollproblematiken kommer, tillsammans med begrep-
pet handlingsutrymme, att ha en viktig position i analysen av mobbning i 
denna avhandling.  

Rollkonflikter och rollförvirring, det vill säga i vilken utsträckning an-
ställda upplever motstridigheter och oklarheter i förväntningar och krav på 
sina arbeten, sätts ofta i samband med mobbning (Hauge et al 2007; Einar-
sen et al 1994; Vartia 1996). Även omorganisationer har visats samvariera 
med mobbning (Vartia 1996; Hoel & Cooper 2000:30; Korta arbetsskade-
fakta Nr. 11, 1999). Mobbning bland kollegor har visat sig förekomma i 
högre utsträckning då det finns krav på samarbete och teamarbete. Kon-
struerade och påtvingade grupper kan då vara en anledning till att mobb-
ning förekommer menar Zapf et al (1996). Alternativa tolkningar till det 
ska framföras i analysen. Vad gäller den fysiska arbetsmiljön har det visat 
sig att högt ljud, värme eller kyla under en hel arbetsdag skapar mer ag-
gression och mer mobbning (Einarsen 1996).  

Hoel och Salin (2003) skriver att organisationer med stark konformi-
tetspress lätt utvecklar mobbning. Arbetsplatsen är vanligtvis en miljö där 
personliga skillnader i värderingar och attityder förekommer naturligt. 
Under stress kan sådana personliga skillnader lätt skapa mobbning (Hea-
mes & Harvey 2006). Hallberg och Strandmark (2004:68, 145) skriver att 
arbetsgrupper som är homogena lättare utvecklar likhetstänkande där be-
straffning av överträdelser mot normerna blir starkare än i heterogent 
sammansatta grupper. De menar att likhetstänkandet inom enkönade ar-
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betsgrupper är en grogrund för mobbning, åtminstone inom vård, skola 
och omsorg som utgjorde deras empiri.  

Salin (2003a), som har gjort sina undersökningar på universitetsutbilda-
de ”business professionals”, fann kopplingar mellan mobbning och vad 
hon kallar organisationspolitik eller mikropolitik. Det står för strategiska 
handlingar för att påverka eller skydda egenintressen inom organisationen. 
Man vill utesluta personer som är hot eller bromsklossar för de egna in-
tressena (Salin 2003a).  

Vissa menar att organisationskultur och klimat kan förklara en viss del 
av mobbningsfenomenet (Lewis 1999). Mer generellt anses mobbning upp-
stå på arbetsplatser där atmosfären är tävlingsinriktad (Vartia 1996; Lut-
gen-Sandvik & McDermott 2008) och där anställda inte är tillfredsställda 
med det sociala klimatet (Einarsen et al 1994). Ett sätt att uttrycka det är 
att mobbning och trakasserier bara uppstår där fenomenen tillåts uppstå 
(Brodsky 1976:83). Några studier om mobbning och organisationskultur 
fokuserar på specifika branscher. Olika arbetsplatser har olika kulturer, 
där mobbningen uttrycks på olika sätt. Archer (1999) skriver om hur 
brandstationens kultur på olika sätt bidrog till mobbningen där. Det som 
kännetecknade den kulturen var: 1) Att man ville bevara en traditionell och 
hierarkisk struktur. Förlöjligande av varandra accepterades för att bevara 
statusen. 2) Bevarandet av den vite mannens dominans gjorde att man 
kunde mobba på grund av hudfärg och kön. 3) Indoktrinering och initie-
ring av nykomlingar på ett våldsamt sätt accepterades. 4) Socialiseringen 
gjorde att konformitetskraven var höga varför sanktioner mot avvikare 
accepterades. Dessa kännetecken på brandstationens kultur är inte direkt 
överförbara på andra arbetsplatsers kulturer men kan ge viktiga insikter 
för förståelsen av normer, kultur och mobbning även i andra arbetsorgani-
sationer.  

Ledarskap 
I många undersökningar visar hög mobbningsförekomst tydligt samband 
med missnöje med ledarskapet. Utsatta personer har angett ledarstil som 
det näst vanligaste skälet till varför de blev mobbade, efter avundssjuka 
och jantelag (Einarsen et al 1998:103, 114). Vissa studier visar att mobb-
ning och vissa ledarskapsstilar har ett tydligt samband (Hauge et al 2007) 
och att mobbning och byte av ledningspersonal ofta sammanfaller (Hoel & 
Cooper 2000:30).  

Det är särskilt passiva och destruktiva former av ledarskap som relateras 
till mobbning på arbetet (Hauge et al 2007). Ett passivt och undflyende 
ledarskap – laissez-faire-ledarskap – har visat sig inverka negativt på de 
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anställdas hälsa och även på samband med mobbningsförekomst. Ett så-
dant passivt ledarskap kan råda då chefen är fysiskt frånvarande, men 
också då han eller hon och inte kan eller vill se att konflikter finns (Einar-
sen et al 1998:104; Leymann 1996). Än tydligare är annars sambandet 
med auktoritära sätt att leda personal och lösa konflikter, eller då chefen 
upplevs agera partiskt (Vartia 1996; Leymann 1996). Detta kallas ibland 
ett destruktivt och aktivt (tyrannisk) ledarskapsbeteende (Einarsen et al 
2007; Hauge et al 2007). I denna avhandling är det främst chefens förut-
sättningar att mobba utifrån sin position som analyseras. I kraft av att 
chefen har ett större formellt handlingsutrymme än de anställda har denne 
också större möjligheter att mobba, även om långt ifrån alla utnyttjar den 
möjligheten.  

Arbetslivets förändring  
En del forskare menar att orsaker till mobbning bör sökas i arbetslivets 
förändring, men även i kontextuella samhällstendenser som påverkar ar-
betsorganisationer (Rayner et al 2002:117). Huruvida mobbning har ökat 
eller inte finns det inga klara bevis för, varför det kan vara problematiskt 
att knyta nya utvecklingstendenser till mobbning. Däremot kan mobbning-
en ha olika förklaringar eller orsaker i olika tidsperioder. Nedanstående 
kan därför sägas handla om utvecklingstendenser som anses ha betydelse 
för hur mobbningen ser ut idag.   

En utvecklingstrend på samhällsnivå som inverkar på arbetslivet32 är 
globalisering i så motto att den innebär ökad konkurrens mellan företag, 
vilket i sin tur kan leda till rationaliseringar och nedskärningar (Sheehan 
1999). Ökad press på ledningspersonal, bland annat på att förändra, kan 
vara en källa till mobbning på arbetsplatsen. Ständiga förändringar av 
organisationer och arbetsvillkor skapar otrygghet och ökad press på indi-
vider (Rayner et al 2002:4f). Andra krafter som tros inverka är osäkerhet i 
anställningsrelationen såsom visstids- och korttidskontrakt (Lewis 1999; 
Sheehan 1999). En brittisk studie visar dock att det snarare förekommer 
mindre mobbning bland korttidsanställda än bland de fast anställda. En 
tolkning av det är att korttidsanställningar snarare är buffertar (skydd) 
mot mobbning då personalen inte är lika involverad i konflikter och lång-
variga problem (Hoel & Cooper 2000:15).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att forskningen inrymmer många 
intressanta men också motstridiga resultat om mobbningens orsaker i ar-

 
32 För översikter om samhälleliga krafter som inverkar på mobbning, se Hoel och 
Salin (2003) och Rayner et al (2002:4-8, 117ff). 
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betslivet på individ-, grupp-, organisatorisk och samhällelig nivå. Många 
olika aspekter synes inverka på mobbningsprocessen. Emellertid finns inga 
entydigt konstaterade orsakssamband mellan olika organisationsegenska-
per och mobbning.  

2.8 Mobbningens konsekvenser 
En fråga som har uppehållit många mobbningsforskare är vilka konse-
kvenser mobbning leder till. Svaren handlar oftast om de utsatta personer-
na men även om arbetsorganisationen och dess kulturella klimat. 

De individer som blir utsatta för mobbning påverkas inte sällan allvar-
ligt. Konsekvenser som framträder är till exempel stressrelaterade besvär, 
låg arbetstillfredsställelse, ångest, depressioner, sömnproblem, dåligt själv-
förtroende, högt blodtryck, koncentrationssvårigheter och psykosomatiska 
besvär (Vartia 1996; Zapf et al 1996; Einarsen et al 1994; UNISON 2003; 
Leymann 1986:25). Mikkelsen och Einarsen (2002) fann att mobbningsof-
fer uppfattade sig som mindre värda, mindre kapabla, olyckligare samt 
hade synen på världen som orättvis och att folk inte brydde sig. Leymann 
(1986:17) har formulerat följande effekter på offren som följd av olika 
typer av mobbningshandlingar:  

• Effekter på offrets möjlighet att kunna kommunicera 
• Effekter på offrets möjlighet att upprätthålla sociala kontakter 
• Effekter på offrets möjlighet bevara sitt anseende 
• Effekter på offrets arbetssituation eller livssituation 
• Effekter på offrets fysiska hälsa (Leymann 1986:17).  

Mobbningsoffer hamnar ibland i sådana tillstånd som kan diagnosticeras 
som Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, en diagnos som annars är vanlig 
på bland annat våldtäktsoffer, krigsdrabbade, och människor som har 
utsatts för tortyr (Leymann & Gustafsson 1996; Björkqvist et al 1994), 
även om det gäller långt ifrån alla utsatta (Einarsen & Mikkelsen 
2003:132). Einarsen et al (1998:86f) menar att chefers mobbning ger all-
varligare hälsomässiga konsekvenser än mobbning från kollegor. Archer 
däremot menar att till skillnad från då chefen mobbar så är mobbning 
inom gruppen ”the most influential, and potentially the most damaging to 
individuals” (Archer 1999:94). Offrens personlighet påverkas av mobbning 
men att det är svårt att avgöra orsak och verkan (Einarsen & Mikkelsen 
2003). Ett annat angreppssätt för att fånga mobbningens påverkan på in-
divider står Tracy et al (2006) för med sin metaforikanalys. Metaforer som 
strid, mardröm och vattentortyr användes för att beskriva mobbningen. 



 
46  I LOUISE SVENSSON Mobbning i arbete 
 

Slavar, djur och fångar är ord som de utsatt personerna använde för att 
beskriva sin situation. 

Ofta leder mobbningen till att den utsatte personen sjukskrivs, slutar sitt 
arbete och rentav kanske inte kommer tillbaka till arbetsmarknaden igen 
(Leymann 1996; Leymann 1986:25; Rayner 1997). Arbetsmiljöverket rap-
porterade 2001 att mobbning och trakasserier i genomsnitt ledde till 250 
sjukdagar för män och 210 för kvinnor (Korta sifferfakta Nr. 1, 2003). Ett 
flertal studier visar att mobbning ger allvarligare konsekvenser än sexuella 
trakasserier, som också har uppmärksammats på senare år (Young 2008; 
Arbetarskyddsstyrelsen & SCB 1995).  

Mobbningens effekter på organisationen är svårare att fastställa. Troli-
gen tänker de flesta att mobbning på arbetsplatsen skapar dålig stämning 
och leder till allvarliga konsekvenser för samarbetet. Organisationens kul-
tur tros påverkas negativt (Heames & Harvey 2006). Om mobbningsfall 
drivs rättsligt kan mycket väl företagens rykte också påverkas (UNISON 
2003). Einarsen et al (1998; även Hoel et al 2003) menar att anställda 
påverkas negativt av mobbning, till exempel i så motto att mobbning redu-
cerar effektiviteten och minskar trivseln i arbetet. Vittnen till mobbning 
uppges i studier uppfatta sin arbetsmiljö som dålig (Einarsen et al 1994), 
upplever stress (Hauge et al 2007; Vartia 2001) och tycker synd om de 
utsatta. Många vittnen tycks också vara rädda för att bli utsatta själva 
(Rayner 1999b). Alla studier kan dock inte framhålla mobbningens konse-
kvenser på arbetsorganisationen.  En svag koppling till allmänt ökad från-
varo har konstaterats i vissa studier (Vartia 2001; Kivimäki et al 2000). 
Det tycks dock främst vara de som utsatts för mobbning som slutar eller 
blir sjukskrivna. De Pedro et al (2008) fann inte något samband mellan 
mobbning och frånvaro eller ökad omsättning på personal. Det är svårt att 
fastställa vilka effekter mobbning har på organisationen, bland annat efter-
som inblandade kan vara oense om ifall det är mobbning som förekommer 
eller inte. 

2.8.1 Orsak eller effekt? 
Ovan har flera frågetecken framförts angående mobbningens orsaker och 
effekter. Leder exempelvis mobbning till stress eller leder stressigt arbete 
till mera mobbning? Blir en introvert person mobbad eller blir en mobbad 
person introvert? För att problematisera detta presenterar Zapf (1999) 
följande modell: 



Causes  Mobbing   Consequence 

   

 
Organisational: 
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Leadership 
Organizational culture Rumours 
Job stressors  Social Isolation 
Work organisation Verbal Aggression  
  Organisational                        Psychosomatic 
    Measures                         Complaints 
Perpetrator      
  Attacking the                        Depression 
    Private Sphere  
Social group:     
Hostility  Physical                        Anxiety 
Envy     Aggression 
Group pressure                          Posttraumatic 
Scapegoat   Attacking one’s                         Stress Disorder 
    Attitudes   
                          Obsession 
Person:     
Personality   
Qualification     
Social skills 
Stigmata 
    
     
  

Modell 1. Orsaker till och konsekvenser av mobbning. Från Zapf (1999:71). 

Zapf (1999) för här fram ett centralt problem gällande orsaker och effekter 
i mobbningsforskningen, nämligen att det är oerhört svårt att avgöra vad 
som är orsak och vad som är effekt (se även Leymann 1996) och därmed 
kan modell 1 ovan läsas både från höger och från vänster. En otydlig orga-
nisation och ett destruktivt ledarskap till exempel kan orsaka mobbning 
som ger en rad konsekvenser för bland andra de utsatta, såsom depression. 
Detta är den mest förekommande förklaringen. Figuren kan emellertid 
också läsas från det andra hållet. Deprimerade personer som uppfattar sig 
mobbade kan ännu lättare få negativa handlingar riktade mot sig vilket 
kan medverka till ett sämre arbetsklimat (Zapf 1999; se även Einarsen et al 
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1998:87). Svårigheten med att göra longitudinella studier kring mobbning 
gör det problematiskt att fastställa några enkelriktade samband.33  

2.9 Åtgärder mot mobbning 
De senaste tio åren har det kommit fler och fler studier om vad man kan 
och bör göra åt mobbningsproblematiken. Till exempel gav sökningen på 
”bullying” tillsammans med ”intervention” i databasen PsychINFO 28 
träffar åren 1995/96 men hela 689 träffar åren 2005/06. De flesta studier 
handlar om interventioner mot mobbningen i skolan.34  

Ett av de åtgärdsprogram som används i skolan har tagits fram av Dan 
Olweus (Olweus 1991; se även Frånberg 2003:55f). Det har visat sig vara 
mest effektivt (Ttofi et al 2008). Insatser görs på olika nivåer i Olweuspro-
grammet. På skolnivå genomförs studiedagar och föräldramöten om 
mobbning, utemiljön görs attraktivare och rastvaktsystemet förbättras. I 
klasserna sätts bland annat regler mot mobbning och gemensamma positi-
va aktiviteter genomförs. På individnivå ordnas samtal med mobbare, ut-
satta och föräldrar. Hjälp ges även av neutrala elever. Eventuellt kan byte 
av klass eller skola för individer bli aktuellt (Olweus 1991:47-84). En an-
nan i Sverige som tidigt skrev om hur man kan arbeta mot mobbning i 
skolan är Anatol Pikas. Hans metod heter Gemensamt-bekymmer-metoden 
och går ut på att se mobbning som just ett gemensamt bekymmer utan att 
utpeka särskilda aktörer, med hjälp av läraren som medlare (Pikas 1998).  

Interventionernas effekt varierar med ålder, klass och skiljer sig åt mel-
lan individer. Lärarens engagemang ses som mycket viktigt, oavsett forsk-
ningsprogram, liksom långsiktighet. Föga förvånande blir effekterna mer 
positiva då implementeringen är högt prioriterad (Salmivalli et al 2005; 
Midthassel et al 2008; Olweus 1991:50; se även Smith 1997). Annan 
forskning tyder på att flera olika mobbningsprogram på skolor ger positiva 
effekter på kort sikt, men att det långsiktiga värdet är mer tveksamt (se 
Midthassel et al 2008; Frånberg 2003).  

Hur och vilka aktörer som hanterar mobbningsfrågor i arbetslivet tycks 
mindre utvecklat och skiljer sig åt mellan olika länder (Sheehan et al 1999). 
Några viktiga aktörer som arbetar för att medvetandegöra, utgöra stöd för 

 
33 Några longitudinella studier har gjorts även om de inte har fastställt vad som är 
orsak och vad som är effekt. Ett exempel är Barker et al (2008) som hävdar att det 
finns en högre risk för att de barn som blir retade på dagis sedan blir mobbade i 
skolan. 
34 Bland de 689 träffarna 2005-2006 hade 89 av dem med ordet ”workplace” och 
633 hade med ordet ”school”. PsychINFO, ILLUMA, Örebro universitetsbibliotek 
2009-02-17.  
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och att sprida information om vuxenmobbningens konsekvenser är före-
ningar och fonder35 fackliga organisationer36 samt ILO (International La-
bour Organization37). I Sverige sprids information om mobbning främst 
via Arbetsmiljöverket, fackliga organisationer, Arbetsmiljöupplysningen38 
och Prevent39. Den ideella Föreningen Stopp – mot kränkande särbehand-
ling i arbetslivet40 är ett exempel på var utsatta personer kan vända sig för 
stöd, såväl praktiskt som emotion

Sverige har varit banbrytande vid framtagandet av en föreskrift mot 
mobbning och andra typer av trakasserier på arbetsplatsen.41 Detta skedde 
1993 då föreskriften Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 
1993:1742) kom. Här fokuseras på arbetsmiljö i arbetet mot mobbning och 
arbetsgivarens arbetsmiljöansvar lyfts särskilt fram. För att förebygga 
mobbning och fånga problemet i ett tidigt skede behöver arbetsgivaren 
arbeta medvetet. Att etablera en policy och att ha handlingsplaner är ett 
steg på vägen (Leymann 1996; AFS 1993:17). En chef behöver kunna läsa 
av de tidiga signalerna om konflikter, samt kunna skydda en utsatt person. 
Flera studier lyfter fram nyttan av att utse en förtroendeperson bland per-
sonalen dit utsatta kan vända sig (Leymann 1996; Rayner et al 2002:168). 
Ett praktiskt råd som ges till den mobbade är att tala med sin chef. De fall 
där chefen är med och mobbar blir det mer komplicerat och färre tips finns 
att ge. Resurser finns dock ofta att tillgå på personalavdelningar, företags-
hälsovård eller hos fackliga ombudsmän (Rayner et al 2002:147-156).   

 
35 I Storbritannien t.ex. Andrea Adams Trust (www.andreaadamstrust.org), på Nya 
Zeeland Beyond Bullying (www.beyondbullying.co.nz). 
36 T.ex. i Storbritannien: UNISON och i Sverige: LO, TCO, Ledarna osv.  
37 www.ilo.org 
38 Arbetsmiljöupplysningen (2010) är en webbplats för ett 30-tal aktörer. Den drivs 
av Prevent, se nedan.  
39 Prevent (2010) är en ideell förening. Huvudmän är Svenskt Näringsliv, LO 
(Landsorganisationen) och PTK (Privattjänstemannakartellen). Prevent ger ut 
tidningen Arbetsliv. Det var Arbetarskyddsnämnden, tidigare namn på Prevent, 
som gav ut boken Mobbning – En arbetsmiljöfråga (von Schéele 1993). 
40 www.foreningenstopp.se 
41 Ett fåtal länder har följt Sverige i spåren med en nationell föreskrift, exempelvis 
Norge. 
42 AFS står för Arbetsmiljöverkets författningssamling, och den har beslutats av 
Arbetsmiljöverket (tidigare Arbetarskyddsstyrelsen). Lagligt sett bestäms 
Arbetsmiljölagen av riksdagen. Arbetsmiljöverket har sedan i uppdrag att mer i 
detalj reglera arbetsmiljön vilket görs genom författningssamlingen 
(Arbetsmiljöverket 2010).  
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Åtgärder mot mobbning tycks vara mer utvecklade i skolans värld. I ar-
betslivet finns dock råd att få från flera håll. Det är min förhoppning att 
denna avhandling kan ge en grund för att vidareutveckla sådana. 

2.10 Sammanfattning och avhandlingens bidrag 
Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen gett svar på många frågor 
om mobbning. Vi har bland annat sett att mobbningsförekomsten ligger på 
runt 9 procent av den arbetande befolkningen. Den är högre i yrken där 
personalen arbetar med människor och särskilt sådana där samarbete är ett 
krav. Mobbning förekommer i mindre utsträckning där personalen inte 
arbetar direkt med människor. De flesta arbetsskadeanmälningarna om 
mobbning handlar om kvinnor i offentlig sektor. En mobbare är oftare 
man än kvinna och har oftare en högre position än den utsatte. Det är 
vanligast att den mobbade blir mobbad av ett fåtal personer. Förutom den 
utsatte personen och mobbaren har forskningen också uppmärksammat 
observatörer till mobbning. De negativa handlingarna kan vara av olika 
slag och mobbningsprocessen ändras över tid. Mobbning kan börja med 
konflikter eller fördomar, och eskalerar över tid. Orsaker till mobbning har 
sökts på individ-, grupp-, organisatorisk och samhällelig nivå. Många av 
resultaten är dock motstridiga och det är svårt att avgöra vad som är orsak 
och vad som är konsekvenser av mobbning.  

Det har genomförts många relevanta forskningsstudier om mobbning i 
arbetslivet. Genomgången ovan är inte fullständig. Fokus har legat på det 
som har direkt eller indirekt relevans för avhandlingens syfte. Nedan följer 
tre synpunkter om forskningen på fältet och om vad denna avhandling kan 
bidra med i relation till den.  

2.10.1 ”Bullying” – Ett begrepp, många fenomen 
Det engelska begreppet ”bullying” innefattar många olika typer av feno-
men på forskningsfältet. Vissa gör skillnad mellan ”bullying” och ”mob-
bing” men långt ifrån alla. Hur skillnaden i sådana fall görs varierar. För 
det första kallas det ibland för ”bullying” då det i princip sammanfaller 
med ett destruktivt ledarskap, det vill säga då alla på arbetsplatsen upple-
ver sig bli mobbade (t.ex. Hoel & Cooper 2000:19). För det andra kan det 
kallas för ”bullying” då en person blir mobbad av alla sina kollegor. Det är 
också ”bullying” när en person blir utsatt av en annan. Det här rör sig 
således om flera olika fenomen. Den enda gemensamma nämnaren är nega-
tiva handlingar över tid och att den utsatte personen upplever sig utsatt. 
Jag ser det som en brist att flera fenomen sammanblandas i tidigare forsk-
ning, och kanske en av anledningarna till de motstridiga resultat som har 
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framkommit. Mobbning i denna avhandling definieras som negativa hand-
lingar som utförs av en eller flera mot en eller ett fåtal upprepade gånger 
över tid – där social exkludering sker eller riskerar att ske. Det utesluter att 
alla kan bli mobbade på en arbetsplats. Det denna studie kan bidra med är 
insikter om det sociala fenomenet mobbning – när någon blir eller riskerar 
att bli socialt exkluderad från social gemenskap.  

2.10.2 Vad som inverkar på mobbningsprocessen 
Orsaker och förklaringar till mobbning har i den tidigare forskningen sökts 
på olika analysnivåer såsom individ-, grupp-, organisations- och samhälls-
nivå. Detta kapitel har påvisat att forskares strävan efter att finna entydiga 
och generella orsakssamband är tämligen fruktlösa. Mobbning uppstår ur 
en komplex problematik. Några enkla lagmässiga generella samband mel-
lan orsak och verkan vad gäller mobbning existerar inte.  

En annan syn på relationen mellan arbetsorganisation och mobbning 
anammas i denna avhandling. Arbetsorganisationen – arbetsplatsen som 
arena – har benägenheten att utveckla mobbning. Det finns en rad egen-
skaper och krafter, på såväl ett arbetsorganisatoriskt som ett interaktions-
plan, som kan inverka på mobbningsprocessen. På vilket sätt är dock ej på 
förhand givet. Sådana egenskaper och krafter har till viss del framkommit i 
detta kapitel, såsom låg kontroll och rollkonflikter. Einarsen et al (1998) 
och Salin (2003b) skriver om möjliggörande och utlösande faktorer för 
mobbning. En sådan distinktion synes viktig och relevant i stället för att 
hänföra till en allmän kategori över mobbningens orsaker. Olika egenska-
per inom arbetsorganisationen och den interaktion som pågår där kan 
inverka - förstärkande eller motverkande - på mobbningsprocessen. De är 
latenta, de finns där oavsett om mobbning bryter ut eller inte. De kan dock 
utlösas, aktiveras, av inverkan från olika tillfälliga händelser. Det är dessa 
latenta organisationsegenskaper och interaktionskrafter jag vill identifiera 
och analysera i avhandlingen liksom de tillfälliga skeenden som kan utlösa 
mobbningsprocessen. Synen på benägenheter (motverkande – inverkande) 
innebär en nytolkning av relationen mellan organisatoriska egenskaper och 
mobbning och skiljer sig åt från en stor del av den tidigare forskningen om 
mobbning.  

2.10.3 Betydelsen av skillnader i metodologisk                                     
och vetenskapsteoretisk grundsyn 

De vetenskapsteoretiska utgångspunkter och metodval som är förhärskan-
de inom den dominerande forskningskärnan har gjort att vissa typer av 
frågor inte har ställts och att vissa svar inte har framkommit. Den domine-
rande forskningskärnan är till stor del empiricistisk, vilket betyder att man 
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där ser på verkligheten enbart utifrån det som direkt kan observeras. Det 
går med en sådan ansats att söka empiriska samband, men komplexiteten 
kan inte fångas. I den dominerande forskningskärnan har inte heller svar 
på forskningsfrågor sökts med hjälp av teoretiska begrepp och kontrafak-
tiskt tänkande.  

 Denna avhandling vilar på en annan vetenskapsteoretisk och teoretisk 
grundsyn än den dominerande forskningskärnan. Den har ändock många 
beröringspunkter med den dominerande forskningskärnan då intresseom-
rådena sammanfaller till stor del. Vad som utmärker mobbningsaktörerna, 
vad i interaktion och organisation som inverkar på mobbningsprocessen 
och processens utveckling har även tagits upp inom den dominerande 
forskningskärnan, även om frågorna ställs och svaren ges på lite annorlun-
da sätt på grund av en annan vetenskapsteoretisk, metodologisk och teore-
tisk grundsyn. Med en nivåindelad syn på verkligheten finns det olika la-
tenta egenskaper och krafter som inverkar på det faktiska fenomenet 
mobbning, vilket inblandade kan ha olika empiriska erfarenheter av. Den-
na syn skiljer sig en del från en empiricistisk syn på verkligheten. Några 
exempel på frågor som inte har ställts tidigare är vilka som är mobbning-
ens nödvändiga villkor och vad som gör att de olika parterna kan agera. 
När det gäller de som mobbar finns statistisk fakta om huruvida det är 
under- eller överordnade som mobbar, existerande könssamband samt hur 
många de som mobbar ofta är, men inte om vad som gör att de kan mob-
ba. Min förhoppning är att synen på verkligheten såsom indelad i olika 
emergenta analytiska nivåer och domäner, som bör analytiskt åtskiljas, och 
med en för forskningsfältet delvis ny begreppsapparat, kan min forskning 
ge nya infallsvinklar på det komplexa fenomenet mobbning.  
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KAPITEL TRE 
 

3. Mobbning, handlingsutrymme  
och arbetsorganisation  

– en begreppslig och teoretisk ram 
 
I detta kapitel ska den begreppsliga och teoretiska ramen för avhandlingen 
presenteras. Innan dispositionen av kapitlet kommer studiens forsknings-
fokus och olika analysnivåer att introduceras.  

3.1 Forskningsfokus och några grundantaganden 
Sociala skeenden och fenomen kan förstås utifrån olika analytiska nivåer. 
Ett sätt att dela upp det är att skilja mellan makro- och mikronivå. Här 
tillämpas i stället fyra emergenta nivåer som benämns självets nivå, inter-
aktionsnivån, organisationsnivån och slutligen den samhälleliga nivån. 
Emergens betyder här att de egenskaper och krafter som utmärker en nivå 
skiljer sig kvalitativt åt från andra nivåers egenskaper och krafter. Skeen-
den på en nivå kan inte reduceras till en underliggande (eller överliggande) 
nivå. Varje nivås egenskaper och krafter bidrar dock till förståelsen och 
förklaringen av ett skeende eller fenomen, så även för mobbning (Heames 
& Harvey 2006; Zapf 1999; Einarsen 1996; Danermark et al 2003:103-6; 
Layder 1993: kap5). Detta resonemang kommer att utvecklas i kapitel 4. 
För att visa denna studies forskningsfokus presenteras Derek Layders 
forskningskarta med olika nivåer av den sociala verkligheten. De olika 
analytiska nivåerna som visas nedan är intimt sammanflätade, menar Lay-
der, men kan i forskningsprocessen separeras från varandra (Layder 
1993:7f, 71). De olika nivåerna benämns self, situated activity, setting, 
context och history.  



 
        Research element          Research focus  
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                                      Macro social forms 
CONTEXT                   (e.g. class, gender,    
                                      ethnic relations) 
                                              

                   Immediate environ-    
                                                            SETTING                     ment of social  

                   activity (schools,     
                   family, factory)                        

                    HISTORY 
                                                                                                  Dynamics of 
                                                            SITUATED                    face-to-face 
                                                            ACTIVITY                     interaction 
                                                                                                         
                                     Biographical 
                                                            SELF                              experience and 
                                                                                                  social involvements  
                                                             
                                                                                      
                              

 Modell 2. Forskningskarta. Ursprung: Layder (1993:8). 

 
Denna studie om mobbning lägger forskningsfokus på två nivåer. Dels 
ligger fokus på interaktionsprocesser, i Layders analysnivå ”situated activi-
ty”, eftersom det är i interaktion som mobbning sker. Interaktion innebär: 

individernas ömsesidiga inflytande på varandras handlingar och sätt att fun-
gera när de befinner sig i varandras omedelbara fysiska närvaro (Goffman 
1998:23).  

Annat sätt att kommunicera på än interaktion ansikte-mot-ansikte som 
Goffman skriver om ovan, är med hjälp av telefon, e-post, chatt och sms 
som också har inflytande på våra handlingar. Den typen av kommunika-
tion benämns indirekt interaktion. Interaktion sker i situationer, som också 
alltid finns i större sammanhang som påverkar, och påverkas av, interak-
tionen. Sammanhanget eller arenan, som i denna studie utgörs av arbetsor-
ganisationen, utgör ramen för interaktionen i situationen. Eftersom jag är 
särskilt intresserad av hur arbetsorganisationen inverkar på mobbnings-
processen så ligger fokus i avhandlingen följaktligen även på sammanhang-
et (”Setting”). Interaktionsprocesser och skeenden på en arena påverkas 
också av vad som händer på den samhälleliga nivån (”Context”). Denna 
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innefattar till exempel köns- och klasstrukturer, aspekter kring etnicitet 
och ekonomi, samt hur makt och resurser fördelas i samhället. Där innefat-
tas också vilka kulturella och moraliska värderingar som styr våra hand-
lingar. Denna nivå kommer att tangeras i studien genom analysen av hur 
(föreställningar om) sociala kategorier såsom kön, etnicitet och sexualitet 
inverkar på individens handlingsutrymme i de i avhandlingen studerade 
mobbningsförloppen. ”Self”-nivån handlar om individens identitet, person-
lighet och subjektiva biografi. Ingången i föreliggande studie sker via inter-
vjupersonernas subjektiva erfarenheter av mobbning. Individers erfarenhe-
ter av mobbning används här främst för att tolka och förstå vad som in-
verkar på interaktionen och arbetsorganisationen. Interaktion mellan indi-
vider påverkas naturligtvis av individernas olika personligheter, deras erfa-
renheter, känslor och tankar. Forskningsfokus ligger dock inte på självet 
och identiteten som sådan. Den historiska dimensionen, slutligen, har rele-
vans för alla nivåer då de alla har sin relation till tiden (Layder 1993:kap 
5). ”History” representeras i studien av de studerade fallens utveckling 
över tid. 

Något som inte lyfts fram särskilt tydligt i Layders forskningskarta är 
individers handlingar och deras intentioner, något som har stor betydelse i 
analysen av mobbningsprocessen. Individer agerar med handlingar och 
ickehandlingar hela tiden, oavsett sammanhang. Även passivitet är ett ak-
tivt handlingsval. En handling kan alltid förväntas vara meningsfull och 
rationell utifrån den specifika individens situation (Crozier & Friedberg 
1980:24f). Oavsett vad som ligger till grund för våra val av handlingar så 
går det, menar Crozier och Friedberg, att analytiskt urskilja strategier för 
individers agerande. De kan avläsas som empiriska regelbundenheter, men 
är långt ifrån alltid medvetna hos individen själv. Målen med individers 
handlingar är ofta motstridiga, mångtydiga och oklara. De kan ändras 
efter hand och ibland inte urskiljas förrän efteråt. Det som är mål en dag 
kan vara medel en annan. Likaså är konsekvenserna av individers agerande 
långt ifrån klart från början (ibid). Clegg uttrycker intentionalitet så här: 

As a sociological topic intention must be located not in the person (as it 
might be for psychology), but in discourse about the person, where such dis-
course continues on the basis of conventional social rules of behaviour 
(Clegg 1975:69).  

Individers handlingar och intentioner behöver tolkas i det sammanhang de 
sker inom. I denna studie förmedlas intervjupersonernas handlingar, stra-
tegier och det sammanhang de sker inom med hjälp av de teoretiska be-
greppen. Grundsynen att individen och hennes handlingar sker i ett särskilt 
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sammanhang, där medvetenheten om mål och konsekvenser sällan är klar, 
öppnar upp för olika tolkningar av mobbningsprocessen och dess parter.  

Närmast härefter kommer mobbningsdefinitionen att problematiseras, 
följt av en närmare presentation av denna avhandlings definition av mobb-
ning. En genomgång av mobbningens olika sammanhang (setting) görs. 
Sedan kommer definitionerna av handlingsutrymme inom arbetsorganisa-
tionen att formuleras, följt av en genomgång av deras teoretiska källor (där 
makrokontexten kommer att beröras). Var och hur interaktion inom ar-
betsorganisationen utspelas introduceras därefter, bland annat berörs 
front- och backstage samt samarbetsformer (interaktion och setting). Där-
på lyfts blicken till arbetsorganisationens struktur och kultur (setting) som 
ger förutsättningar för individernas handlingar. Slutligen ges en samman-
fattning. 

3.2 Mobbning 
Inom tidigare forskning har åtskilliga definitioner av begreppet mobbning 
framkommit. Nedan kommer de vanligast förekommande delarna av defi-
nitionen att problematiseras. För att ge mobbningsdefinitionen en förank-
ring i en sociologisk tradition introduceras också några, för mobbnings-
forskningen, nya begrepp. 

3.2.1 Mobbningsdefinitionen – en problematisering 

[D]et är fråga om mobbning när en eller flera personer under en längre tid 
känner sig utsatta för negativa handlingar från en eller flera andra personer i 
en situation, där den som drabbas har problem med att försvara sig mot 
dessa handlingar (Einarsen et al 1998:18, kursivering i originalet).  

Definitionen ovan tycks vara en tämligen etablerad syn på vad mobbning 
är på mobbningsforskningsfältet, dock med viss variation. De sex första 
punkterna nedan kan sägas vara kärnan i definitionen då de förekommer 
ofta, medan de två sista används mer sällan:  

1. Olika sorters negativa handlingar  
2. Upprepade handlingar 
3. Över (lång) tid 
4. Av en eller flera personer 
5. Mot en eller flera personer  
6. De som blir utsatta har svårt att försvara sig, vilket ibland uttrycks 

som obalans i makt 
7. Konsekvenser 
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8. Intentioner  

Punkt 1: I mobbning innefattas någon form av negativa handlingar. Enligt 
Dan Olweus (1991:4) handlar det om negativa handlingar när någon för-
söker eller tillfogar en annan person obehag eller skada. Dessa handlingar 
kan kategoriseras som direkta och indirekta eller personrelaterade och 
arbetsrelaterade (Olweus 1991:4f; Einarsen & Mikkelsen 2000; Einarsen et 
al 2003) som framkom i kapitel 2. Jag har också funnit det relevant att 
lyfta fram skillnader mellan formella och informella negativa handlingar. 
Formella negativa handlingar är negativa för individen som utsätts för dem 
och sker mot formella regler. Det är sådana som främst chefer och perso-
nalavdelningar kan utföra såsom att inte få lika lön för lika arbete, sekre-
tessbrott och uppsägningar på lösa grunder. Att i stället bli utsatt för in-
formella negativa handlingar innebär att inte ha någon rättslig grund att 
hävda sig emot. Här innefattas bland annat att ignorera någon och att 
sprida osanna rykten. Alla kan utföra dessa. I mobbning ingår informella 
negativa handlingar, men ibland även formella sådana. Vid en kritisk 
granskning av uttrycket ”negativa handlingar” uppstår åtminstone ett frå-
getecken. För vem är de negativa? De antas vara negativa för den som ut-
sätts för dem, varför uttrycket utgår från de utsatta personernas perspektiv. 
Att bli utsatt för enskilda negativa handlingar, såsom att en person inte 
hälsar eller att någons åsikter ignoreras, betyder vanligtvis inte så mycket. 
Det kan hända alla utan att det upplevs som obehagligt. Det är upprepade 
handlingar över tid, från samma person eller personer vilket innebär särbe-
handling av en eller ett fåtal, som gör att negativa handlingar ingår i 
mobbning. Den som utför handlingarna behöver dock inte vara medveten 
om att de är negativa för den utsatta. Målen och konsekvenserna av hand-
lingarna är nödvändigtvis inte medvetna eller klara på förhand (jfr Crozier 
& Friedberg 1980:24f).  

Punkt 2 och 3: Att det krävs ”upprepade handlingar” och ”över (lång) 
tid” för att kalla något för mobbning råder det stor enighet om på forsk-
ningsfältet. Däremot varierar synen på tids- och/eller frekvensangivelser. I 
en undersökning av Heinz Leymann (1992a:5) operationaliserades kriteriet 
för mobbning till minst en gång i veckan under minst ett halvår.  Ett halvår 
är ett vanligt tidsmått. Många räknar det dock som mobbning även om det 
är mer sällan än en gång i veckan (t.ex. Einarsen et al 1998:53; Björkqvist 
et al 1994). Viktigt att ta fasta på är att mobbning inte handlar om enstaka 
tillfällen, utan om upprepade handlingar och att den utsatte personen inte 
ser något självklart slut på utsattheten.  
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Negativa handlingar som upprepas över tid kan således vara av olika 
slag. De innefattar både då en person osynliggörs och då han eller hon lyfts 
fram som en sorts objekt. Att mobbning handlar om något upprepat gör 
att det kan knytas till det sociologiska begreppet rutinisering. Att utföra 
vissa handlingar dagligen eller ofta över tid är att rutinisera: att göra till en 
rutin. Rutinisering ger aktörerna som har nytta av den en uppfattning av 
tillit, trygghet och förutsägbarhet43 (Giddens 1984:xxiii, 50, 64). Uppfatt-
ningar om och behandling av vissa individer kan göras till rutin, såsom att 
behandla någon som luft. Vissa av de negativa handlingarna i mobbning är 
inte lika undflyende och smygande utan kan i stället ta formen av sociala 
ritualer. Hur en ritual utförs är viktigt. En förutsättning för att ritualisera 
någon eller något är att en grupp är samlad fysiskt. Att de sedan utför nå-
got tillsammans, upprepat och kanske rytmiskt gör det möjligt att dela 
samma emotioner. Ett symboliskt objekt får gruppen att fokusera på sig 
själva som grupp även om det inte alltid är medvetet för gruppen själv. Det 
ger dem en gruppidentitet och emotionell energi (Collins 1992:32-44). Det 
symboliska objektet kan i mobbningssammanhang vara en negativ upp-
fattning om någon. En del av de negativa handlingar som utförs mot en 
mobbad kan vara att gång på gång utföra ”practical jokes” mot samma 
person, vilket kan liknas vid en ritual. Som ritual ger den gruppen som 
utövar den tillsammans emotionell energi och sammanhållning. För den 
som ritualiseras i mobbningsprocessen är konsekvensen rimligtvis den mot-
satta, att energin töms och att utanförskapet förstärks.  

Punkt 4 och 5: Mobbning är då negativa handlingar utförs ”av en eller 
flera personer”, ”mot en eller flera personer”. En del menar att mobbning 
eller ”bullying” är just utövande av negativa handlingar av en grupp män-
niskor mot en eller ett fåtal personer (t.ex. Heinemann 197244; Pikas 
1998:14), medan somliga menar att mobbning kan utföras av en eller flera, 
mot en eller flera (t.ex. Vartia 2003:11; Einarsen et al 1998:18). Det bör, 
menar jag, vara en eller ett fåtal som blir utsatta av en eller flera andra för 
att det ska vara mobbning.45 Här kan vi ta hjälp av två ytterligheter, som 
båda ryms inom den mobbningsdefinition som framkom i början av detta 
kapitel. Ytterlighet 1) En chef och dennes assistent fäller nästan dagligen 

 
43 Giddens begrepp rutinisering är en del av hans struktureringsteori. Att repetera 
aktiviteter är grunden för den så kallade rekursiva naturen av det sociala livet; att 
strukturer ständigt återskapas genom sina egna resurser (Giddens 1984:xxiii). 
44 Heinemann (1972) har ingen uttalad definition av mobbning i sin bok men 
exemplen handlar om grupper av individer mot enstaka individer, t.ex. på sidorna 
7, 10, 22 och 30.  
45 Se Agevall (2007:34-39) för en diskussion om mobbning som gruppfenomen. 
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kränkande kommentarer till samtliga eller en stor del av sina anställda om 
att de inte sköter sitt arbete och påpekar hur de brister inför alla. De an-
ställda talar ofta med varandra om hur de blir behandlade. Ytterlighet 2) 
En anställd på en arbetsplats får försämrade arbetsvillkor efter att denne 
fört fram åsikter om hur en klient skulle behandlas, åsikter som andra inte 
höll med om. Kollegorna hälsar inte längre och den anställde tilldelas ett 
arbetsrum långt bort från de övriga. Båda dessa ytterligheter handlar om 
utsatthet, men det är bara ytterlighet 2 som bör benämnas mobbning. I det 
första fallet är det chefen och en till som utsätter de anställda för negativa 
handlingar. I fall 2 är det en person som hamnar utanför gemenskapen och 
alla, eller nästan alla, de övriga på arbetsplatsen exkluderar denne, både 
kollegor och överordnade. Den avgörande skillnaden mellan dem är att i 
ytterlighet 1 kan de anställda stödja varandra i situationen; någon social 
exkludering från gemenskapen hotar dem inte.46 I denna avhandling bety-
der begreppet mobbning därför att en eller flera utsätter en eller ett fåtal 
andra för negativa handlingar och där de hotas av social exkludering från 
en social gemenskap. I mobbning blir någon särbehandlad då negativa 
handlingar riktas mot enskilda individer, inte samtidigt mot en hel grupp. 
Däremot kan ett fåtal individer bli särbehandlade samtidigt inom samma 
arbetsgrupp eller arbetsorganisation. Begreppsparet socialt exkludering har 
fler innebörder. En infallsvinkel som sällan belyses är att mobbning är ett 
socialt gruppfenomen och att mobbningshandlingar visst kan utföras då 
bara två personer är närvarande men ”gruppen fyller en viktig funktion 
även i sin frånvaro” (Björk 1999:23). Det krävs således flera personer i ett 
mobbningssammanhang som är potentiella medlöpare eller stödjare i pro-
cessen. Mobbning sker i och kring social gemenskap. 

Punkt 6: För att något ska kunna definieras som mobbning hamnar de 
utsatta personerna i underläge och har svårt att försvara sig mot det som 
händer dem (Einarsen et al 1998:18; Vartia 2003:11). Detta uttrycks 
ibland som obalans i makt (Olweus 1991:4f; Fors 1995:1). Uttrycket 
”svårt att försvara sig” är diffust. Snarare kan det uppfattas som att även 
om denne försvarar sig sker ingen reell förändring av utsattheten. Denna 
obalans i makt kan handla såväl om maktskillnader som grundas i den 
formella positionen som om informell makt (Tracy et al 2006). Det kan 
också uttryckas som att den mobbade har ett mindre handlingsutrymme 
(Björk 1999:169f) än de som mobbar honom eller henne och att detta be-

 
46 Det kan naturligtvis inträffa om de anställda går samman för att socialt exklu-
dera chefen, men i typexemplet är inte detta fallet. Vill man i stället få bort en 
högre chef är skandalbildning ett tillvägagångssätt – se Rombach och Johansson 
(2003). 
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står över tid i förhållande till samma personer. I en mobbningsrelation är 
det inte en växelverkan i makt mellan de som mobbar och den som blir 
utsatt utan samma person hamnar hela tiden i underläge. Mobbning hand-
lar således inte om två jämstarka parter (Einarsen et al 1998:19). Relatio-
nen är därför asymmetrisk (Eriksson 2001:11). Här föreslår jag uttrycket 
att den utsatte personen blir, i olika grad, objektifierad i relation till mob-
baren eller mobbarna. Zygmunt Bauman menar i Auschwitz och det mo-
derna samhället (1989), att det som gjorde koncentrationslägren möjliga 
var att fångarna gjordes till just objekt:  

När mänskliga objekt … reduceras till kvalitetsbefriade mått förlorar de sin 
särprägel. De är redan avhumaniserade – i den meningen att det språk som 
används för att beskriva vad som händer med dem (eller görs med dem) 
skyddar sina referenter från etiska bedömningar (Bauman 1989:150).  

Ett objekt har ingen subjektivitet, eftersom ett subjekt ”förtjänar medli-
dande och moraliska lovord” (Bauman 1989:151). Heinemann är inne på 
en liknande linje: ”[v]id mobbningen har de medverkande förlorat allt 
sinne för offrets situation” (Heinemann 1972:52). Motstånd och krav, eller 
egentligen alla yttringar från objekten, ses bara som problem och bekräftar 
de andras styrka och gemenskap. Att objektifieras innebär att inte erkän-
nas egenskaper som är möjliga att korrigera och ändra. På samma sätt kan 
objektifierade individer också beundras, såsom en rockstjärna som hyllas 
vad denne än gör. En eller ett fåtal egenskaper lyfts fram där allt handlande 
ses som uttryck för just dessa egenskaper. I mobbningssammanhang kan 
det exempelvis innebära att någon är ”den omöjlige”. Det är ett annat sätt 
att beskriva den utsatte personens underläge, förutom obalans i makt och 
att denne har svårt att försvara sig. Objektifieringen kan uttryckas som 
ritualisering, vilket för rockstjärnans del händer vid uppträdanden, men i 
mobbningssammanhang då andra exempelvis utför practical jokes mot den 
utsatte personen. Då objektifieringen uttrycks via rutinisering blir det i 
stället en vana att ignorera och osynliggöra den utsatte personen.  

Punkt 7: I en del definitioner av mobbning inkorporeras även de konse-
kvenser som följer av den. Leymann skriver att mobbning:  

focuses on a point in time where the psychosocial situation begins to result 
in psychiatrically or psychosomatically pathologic conditions (Leymann 
1996:168).  

Han skriver på ett annat ställe att mobbning är en situation ”som hotar ge 
allvarliga konsekvenser för den enskilde” (Leymann 1986:14). Att betona 
konsekvenserna i en definition är problematiskt eftersom människor reage-
rar olika på mobbning. Däremot har mobbningsfenomenet potentialen 
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eller benägenheten att orsaka allvarliga konsekvenser för samtliga som 
utsätts för det.  

Punkt 8: Om mobbning är intentionellt – avsiktligt, medvetet – eller inte 
förs in i definitionen av olika forskare på olika sätt. Somliga menar att 
mobbning per definition är intentionellt (t.ex. Fors 1995:1). Randall 
(1997) skriver:  

Bullying is the aggressive behaviour arising from the deliberate intent to 
cause physical or psychological distress to others (Randall 1997:4). 

Att använda en intentionsbetonad definition innebär att man anser att den 
som mobbar gör det medvetet och/eller att denne vet vilken skada som 
orsakas av mobbningen. Som redan framgått ovan är min utgångspunkt att 
individen ofta är omedveten om sina intentioner. Kan man tänka sig att 
mobbning förekommer utan att någon har medvetenhet om det? Svaret på 
frågan är inte självklart. Med den vetenskapssyn som anammas i den här 
avhandlingen kan dock fenomenet mobbning försiggå utan att någon, ens 
den utsatte personen, sätter ordet mobbning på det. Blidings studie (2004) 
om barns relationer i skolan visar att inneslutning och uteslutning är två 
sidor av samma mynt. Hon menar att: 

… uteslutande handlingar nästan alltid var en del av ett pågående relations-
projekt vars mål var att etablera en relation och skapa samhörighet, snarare 
än en isolerad handling, riktad mot enskilda barn för att markera eller 
åstadkomma utanförskap (Bliding 2004:253).  

Att medvetet vilja tillhöra vissa kan innebära uteslutning av andra utan att 
det sistnämnda är medvetet. Björk (1999:155) uttrycker det som att mobb-
ning används både för integrering och segregering. Mobbning kan ses som 
resultatet av en social process, men också som ett medel för att nå något 
annat. Som medel kan mobbning vara en strategi för att få arbete gjort, för 
att nå ett mål utanför själva mobbningssituationen (Hoel & Cooper 
2001:5; Rayner et al 2002:13). Exempel på det är att mobba någon som 
inte arbetar tillräckligt bra under press. Då är intentionen att få arbetet 
gjort och inte att skada personen som blir utsatt, även om det blir en bief-
fekt. De sociala processer som finns kring mobbningsproblematiken är 
komplexa så det vore alltför enkelt att i en definition ha med avsiktlighet 
som en del av den.  

Som framgår av kommentarerna kring punkt 7 och 8 anser jag att det är 
problematiskt att ha med vilka konsekvenser som följer och vilka intentio-
ner som finns i definitioner av begreppet mobbning. Det betyder däremot 
inte att de är oviktiga i sammanhanget. Tvärtom är båda dessa punkter 
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viktiga för att förstå mobbning som fenomen, inte minst för den enskilde 
utsatte personen i den unika situationen.  

Den definition av mobbning som används i denna avhandling kan efter 
denna genomgång åter presenteras. Mobbning är negativa handlingar som 
utförs upprepade gånger över tid, av en eller flera, mot en eller ett fåtal 
som blir eller riskerar att bli socialt exkluderade från social gemenskap. 
Vissa sociologiska begrepp kan tillföra begreppsbestämningen en teoretisk 
fördjupning. Mobbning är därför också en asymmetrisk relation där den 
eller det fåtal som utsätts görs till objekt som både tar sig uttryck som ruti-
nisering och ibland ritualisering.  

En länkning till vissa närliggande begrepp ska göras, för att ytterligare 
motivera definitionen ovan. Konflikter innebär en motsättning eller skiljak-
tighet i mening mellan minst två parter. Konflikten kan uppstå var som 
helst och under hur kort tid som helst och den säger inget om styrkan mel-
lan de olika parterna. Hallberg och Strandmark (2004:68) gör dock skill-
nad mellan kognitiva och affektiva konflikter. En kognitiv konflikt är en 
sådan där man fortfarande håller konflikten på saknivå; är man oense om 
ekonomin så är det just ekonomin parterna talar om. En affektiv konflikt 
är i stället då det har gått från sak- till personfråga.47 Det handlar om vem 
som är problemet och inte längre vad (Hallberg & Strandmark 2004:69). 
Det sistnämnda kan därför vara början på en mobbningsprocess. Vad gäll-
er kopplingen mellan trakasserier och mobbning så är mobbning en sorts 
trakasserier men trakasserier är nödvändigtvis inte mobbning. Trakasserier 
är negativa handlingar som utförs mot en eller flera, av en eller flera, där 
den eller de som utsätts har svårt att försvara sig.48 För att det ska vara 
mobbning ska en eller ett fåtal bli utsatta och därmed hotas av social ex-
kludering. Trakasserier handlar, liksom mobbning, i första hand om in-
formella negativa handlingar, och därmed sådana som alla kan utföra. 
Kategoriska trakasserier eller trakasserier på grund av kategoritillhörighet 
är då trakasserierna grundas på kön, etnicitet, handikapp, sexualitet eller 

 
47 Det går naturligtvis att vara affektiv i en sakkonflikt också, om det inte övergår 
till att sakfrågan handlar om personen enbart. 
48 Detta i likhet med Schuster (1996) som menar att ’mobbing’ (eng) syftar till 
kollektiv trakassering, det vill säga då en person blir utsatt av en grupp personer 
medan ’bullying’ (eng) handlar om individuell trakassering, det vill säga då en 
person utsätter en eller flera andra för obehag. Se också kapitel 2 i denna av-
handling. 
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religion.49 I JämOs handbok om sexuella trakasserier (1997) framkommer 
att sexuella trakasserier skiljer sig från mobbning i så motto att i det förra 
har kön avgörande betydelse, vilket är överförbart även till andra kategori-
tillhörigheter.50 Diskriminering eller särbehandling handlar om när avsteg 
görs från principen att alla ska behandlas lika (Nationalencyklopedin 
1991). Diskriminering som begrepp används oftare i samband med katego-
ritillhörighet, det vill säga när särbehandlingen anses bero på tillhörighet till 
en viss grupp.51 Diskriminering handlar allt som oftast om formella negati-
va handlingar och säger inget om långvarighet. Den föreskrift som finns 
om mobbning i Sverige heter Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 
1993:17). Där framgår att kränkande särbehandling är återkommande 
handlingar av olika slag, alltså inte tillfälliga, och att det gäller på arbets-
platsen som arena. Det handlar dessutom om särbehandling av en eller ett 
fåtal vilket gör att ”kränkande särbehandling” blir likvärdigt med den 
mobbningsdefinition som används i denna avhandling.  

3.2.2 Mobbningens sammanhang 
En teoretisk utgångspunkt i avhandlingen är att det sammanhang eller den 
arena – avgränsat sammanhang där människor möts – som mobbning ut-
spelas inom ger fenomenet dess förutsättningar, villkor och ramar. Det 
finns likväl fler arenor än arbetsorganisationen där mobbning utspelas. 
Några egenskaper som kännetecknar dessa arenor ska tas upp här.  

För att mobbning ska kunna utföras måste samma individer träffas åter-
kommande och tillbringa tid tillsammans. Detta för att de negativa hand-
lingarna ska kunna utföras under en längre tid, av samma personer. Det 
utesluter att mobbning kan ske i sammanhang där vi bara träffas tillfälligt, 
som i matbutiken, i biosalongen och på tåget. Det är bara där vi träffas 
återkommande som långvariga relationer kan bildas (Crozier & Friedberg 
1980:37). Mobbning sker vidare i sociala sammanhang. Vi kan både tala 

 
49 Några fler typer finns. I Regeringsformen står att: ”Det allmänna skall motverka 
diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder 
eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.” (SFS-nummer 
1974:152, 1 kap 2 § fjärde stycket).  
50 Begreppet ”bias bullying” används ibland för mobbning på grund av grupp-
tillhörighet, se till exempel Monks et al (2009).  
51 Till exempel framgår det på Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter 
(2010) att ”ingen får diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på 
grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös till-
hörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller politisk eller annan uppfattning.”  
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om möjlighet till, och också ibland tvång till, samvaro, gemenskap, närhet 
och umgänge med varandra i dessa sammanhang.  

Det finns flera tänkbara sammanhang än arbetsorganisationen där vi 
inte träffas tillfälligt utan återkommande, och där långvariga relationer kan 
uppstå. I åtanke finns elever och studenter som går i skolan, äldre och sju-
ka som bor på vårdhem av olika slag, värnpliktiga som gör lumpen, inter-
nerna på fängelset men också hemmet om man lever i en familj, eller inom 
släkten och bland vännerna (Eriksson 2001; Monks et al 2009; jfr Hallberg 
& Strandmark 2004:60). Social exkludering från gemenskap kan före-
komma i alla dessa sammanhang. Hemmet och vänskapsgrupperna är pri-
vata sammanhang och står ej i fokus i denna avhandling. Fortsättningsvis 
kommer dessa till stor del att uteslutas till fördel för de offentliga. Det är i 
relation till dem som begreppet mobbning används nästan uteslutande och 
främst skola och arbetsorganisation. Utmärkande för de offentliga sam-
manhangen, eller arenorna är:  

• att individerna inte kan, eller bara i begränsad utsträckning kan, 
välja vilka som ingår i ens klass/arbetslag/avdelning.  

• att individerna vistas där under lång eller obestämd tid tillsam-
mans.  

• att individerna inte kan lämna sammanhangen lättvindligt. Vissa 
kostnader är förknippade med att byta eller lämna dem. Detta kan 
benämnas att vi mer är eller mindre beroende av och bundna till 
arenorna där mobbning förekommer.  

• att hur många individer som finns där, både i närvaro och i antal 
är godtyckligt (Eriksson 2001:16f).  

• att det finns ett administrativt system, en sorts formell ordning 
som upprätthåller sammanhanget. Detta innebär bland annat fy-
siska byggnader och en strukturerad organisation som styrs av la-
gar och regler. Det finns dock också sociala informella system som 
utkristalliseras efter en tid då flera personer finns i varandras när-
het. Här väljer man eller väljs in i grupper efter tycke och smak 
(Eriksson 2001:26f; även Hallberg & Strandmark 2004:57). 

Den sistnämnda punkten är central i avhandlingen då den anknyter till 
distinktionen formellt och informellt inom en arbetsorganisation. Vi finns 
således inom de offentliga arenorna som här har diskuterats dels i formell 
bemärkelse genom avtal, plikt eller till och med tvång, dels finns vi där i 
informell bemärkelse eftersom vi efter en tid bildar relationer och interage-
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rar med andra individer som också tillhör arenan.52 Vi grupperas grovt sett 
efter den formella tillhörigheten, det vill säga vi ingår i olika organisatoris-
ka grupper på de olika arenorna. Dessa grupper särskiljs med maktresurser 
och beroenderelationer. Lärare är en organisatorisk grupp som står mot 
elever som är en annan, intagna är en organisatorisk grupp och kriminal-
vårdare en annan. Arbetsgivare står mot arbetstagare. Grupperna särskiljs 
med formell makt. För att återknyta till punkt fem ovan så finns det natur-
ligtvis inte bara formella, organisatoriska grupper inom arbetsorganisatio-
nen. Informella grupper uppstår också ofta parallellt, inom, eller ibland 
över, de organisatoriska grupperna.  

Uppdelningen i olika organisatoriska grupper gör att mobbning kan 
uppträda på olika sätt på arenorna. Horisontell mobbning är mobbning 
inom en organisatorisk grupp, som när elever, interner eller arbetstagare 
mobbar varandra. Kriminalvårdare som mobbar interner, lärare som mob-
bar elever eller arbetsgivare som mobbar sina arbetstagare klassas i stället 
som vertikal mobbning (jämför vertikala och horisontella konflikter i 
Eriksson et al 2003:44ff). Inom arbetsorganisationen behöver dock detta 
problematiseras och nyanseras. Jag menar att även om man inte är arbets-
givare eller arbetsgivarrepresentant så kan mobbningen vara vertikal om 
parterna skiljs åt genom hierarkier eller arbetsdelning. Längre fram i detta 
kapitel kommer distinktionen mellan horisontella och vertikala arbets-
grupper införas, då den senare innebär att personer från olika yrkeskatego-
rier och hierarkiska nivåer samarbetar. För att särskilja detta åsyftar verti-
kal extern mobbning då arbetstagare står mot arbetsgivare, medan vertikal 
intern mobbning får stå för mobbning som sker i arbetsgrupper där perso-
ner från olika yrkeskategorier och hierarkiska nivåer finns och där by-
råkratisk auktoritet är ojämnt fördelat.  

Här kan vi ana en ny sida av den femte punkten ovan, och utifrån upp-
delningen i olika organisatoriska grupper. Vissa av mobbningens arenor 
har en tydlig distinktion mellan de organisatoriska grupperna såsom skolan 
och fängelset. Grupperna står där mot varandra och hierarkiseringen mel-
lan grupperna är absolut då individer inte kan röra sig mellan de olika 
grupperna. Skillnaden blir där tydlig mellan horisontell och vertikal mobb-
ning. Andra arenor har en mer otydlig distinktion mellan de organisatoris-
ka grupperna, där arbetsorganisationen är det tydligaste och kanske rentav 

 
52 Att arbetsorganisationer utvecklar en hierarki eller alternativ organisering 
parallellt med den formella, officiella har också kallats den sociala mot den 
tekniska organisationen (Roetlisberger & Dickson 1934), eller det tekniskt/ 
ekonomiska systemet mot det mänskliga systemet (Lysgaard 1985). Se även Ahrne 
(1994) om att individer agerar dels för organisationen, dels som personer.  
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enda exemplet. Hierarkiseringen är här graderad och inte absolut och 
skillnaden mellan vertikal och horisontell mobbning kan i praktiken vara 
mycket otydlig. Detta är en teoretisk insikt som har vuxit fram under stu-
diens gång, som introduceras i den här delen av avhandlingen men åter-
upptas i analysen.  

Naturligtvis borde sammanhangen skilja sig åt också på andra sätt än 
det sistnämnda ovan. Till exempel borde mobbning inom skolan och inom 
arbetsorganisationen uppvisa fler skillnader, men som sparsamt har tagits 
upp i hittillsvarande mobbningsforskning (se dock Monks et al 2009 för 
jämförelser mellan olika mobbningskontexter). Björk (1999:154) lyfter 
fram några kännetecken inom just skolmiljön som påverkar mobbnings-
processen. Till exempel menar hon att skolan är ett konkret handlingssy-
stem som utmärks av en flytande ordning, till skillnad från en fast ordning. 
I en flytande ordning pågår en ständig kamp om tillhörighet, till skillnad 
från familjen där ständig bekräftelse av tillhörighet inte behövs. Vilka 
egenskaper inom just arbetsorganisationen som inverkar på (både motver-
kar och påskyndar) mobbningsprocessen ska analyseras främst i kapitel 7. 
Finns det någon arbetsorganisatorisk egenskap som inverkar mer än 
andra? Är det någon av de ovan nämnda kännetecknen på mobbningsare-
nor som är nödvändig för att mobbning över huvud taget ska kunna bryta 
ut och vilka kan bara verka förstärkande eller försvagande på mobbnings-
processen? Svaren på dessa frågor ska diskuteras i det avslutande kapitlet.  

Fortsättningsvis ska detta kapitel ägnas åt Handlingsutrymme inom ar-
betsorganisationen (3.3), Samarbetsformer och interaktionens platser (3.4), 
Arbetsorganisationens struktur och kultur (3.5) samt Sammanfattning och 
en blick framåt (3.6).  

3.3 Handlingsutrymme inom arbetsorganisationen 
Handlingsutrymme är inte ett nytt begrepp. Handlingsteoretiker har an-
vänt det för att beskriva de villkor som bestämmer realiseringen av inten-
tioner (Kesthely 2006:46) medan andra använder det i relation till valfrihet 
och kompetens (vill och kan) (Berglind 1990). Det har även nyttjats i en 
politisk kontext där det knyts till beslutsfattande (Statskontoret 1991). Det 
talas ibland om subjektivt och objektivt handlingsutrymme (Aronsson 
1990:71f; Hagström 199053) eller handlingsutrymmets objektiva och sub-

 
53 Hagström (1990) skriver om yttre samhälleliga förutsättningar för arbetslöshet 
som objektivt handlingsutrymme. Exempel på det är tillgång till alternativa arbets-
platser. Det subjektiva handlingsutrymmet innefattar bland annat individens tolk-
ning av sina alternativ.  
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jektiva villkor (Kesthely 2006:5454). Nyttjandet av begreppet är förmodli-
gen vanligast inom arbetslivsforskningen, där det sedan 1970-talet framför 
allt har använts för att utforska vilka ramar anställda har att röra sig inom 
vid utförande av sitt arbete (t.ex. Projektgrupp Automation 1983; se även 
Allvin et al 2006:64). Det sistnämnda är utgångspunkten för användningen 
av handlingsutrymme även i denna avhandling. Jag kommer emellertid att 
göra en distinktion mellan formellt, informellt och reellt handlingsutrymme 
inom arbetsorganisationen, en distinktion som inte gjorts i tidigare forsk-
ning.  

3.3.1 Formellt handlingsutrymme 
Begreppet handlingsutrymme användes flitigt i arbetslivsstudier från 1970- 
och 80-talen i relation till industrins långtgående arbetsdelning (Aronsson 
1990:71; Allvin et al 2006:64). Hög detaljreglering och specialisering av 
arbetsmoment gjorde att den kognitiva och intellektuella stimulansen blev 
låg och handlingsutrymmet väldigt begränsat. Handlingsutrymmet analyse-
rades i detalj och studierna var tekniska (Allvin et al 2006:64). Fricke och 
Fricke har bestämt den anställdes handlingsutrymme utifrån dennes rörel-
sefrihet, valmöjligheter mellan olika arbetsmetoder, möjlighet att arbeta i 
grupp, omväxling i arbetet och utbildningsmöjligheter (refererad i Projekt-
grupp Automation 1983:173). Begreppet har sedan nyttjats även för andra 
yrkesgrupper och arbetssituationer (se Svensson et al 2008; Johansson 
1997). Det finns en nära koppling mellan begreppen handlingsutrymme 
och autonomi, då det sistnämnda står för arbetares möjlighet att agera 
självständigt (Projektgrupp Automation 1983:172ff). Förutom autonomi 
ligger även (aktivitets)kontroll nära handlingsutrymme i betydelse. (Aktivi-
tets)kontroll är:  

… the discretion the organization provides to the individual concerning the 
methods to use to perform his or her job- and task-relevant behaviors (Ba-
zerman 1982:472).  

Den betydelse jag fortsättningsvis lägger i formellt handlingsutrymme är 
det utrymme (medel, metoder, ansvar, auktoritet) organisationen ger och 
kräver av positionsinnehavaren för att utföra sitt arbete. Det är det hand-
lingsutrymme som syns ”på pappret” i anställningsavtal, lagar och regler. 
Då arbetet ändras på något sätt kan det formella handlingsutrymmet både 
utökas och minskas (jfr Kesthely 2006:46). Organisationen ger individen 

 
54 I Kesthelys (2006:54) studie om familjearbete för ungdomar inom institutions-
vård står det subjektiva handlingsutrymmet framför allt för erfarenheter och ut-
bildning och det objektiva för lagar, resurser och socialtjänstens uppdrag. 
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en position och tjänst och därmed ett formellt handlingsutrymme. Det är 
inträdesbiljetten in i arbetsorganisationen (jfr Johansson 1997:65). En an-
ställd kan vara den enda som har en sorts tjänst eller avtal, eller så finns 
många med liknande tjänster och avtal. Rimligtvis krävs ett större formellt 
handlingsutrymme ju mer komplexa arbetsuppgifterna är. Hur stort det 
formella handlingsutrymmet är avgörs av arbetsdelningen som både kan 
vara vertikal och horisontell. Den vertikala arbetsdelningen innebär att 
vissa har mer formell makt eller byråkratisk auktoritet än andra. Enligt 
Max Weber kan legitimitet nås bland annat via legal auktoritet. Legal auk-
toritet hänvisas till ”den föreskrivna ordningens legalitet” (Weber 
1983:146). De som har legal auktoritet har rätten att fatta beslut och ge 
direktiv samt därmed att kunna belöna eller straffa andra genom sin for-
mella maktposition (Weber 1983:146ff). Jag föredrar i sammanhanget 
uttrycket byråkratisk auktoritet då den formella makten inom arbetsorga-
nisationen står i fokus. Den horisontella arbetsdelningen syns i hur långt-
gående specialiseringen är; hur stora moment var och en gör eller hur 
många typer av arbetsuppgifter var och en har på sitt bord (jfr Mintzberg 
1979:2, 69f55). Beroende på hur stort det formella handlingsutrymmet är 
ges olika möjligheter till vad man inom arbetslivsforskningen benämner 
kontroll i och över sitt arbete. Kontroll i arbetet innebär att kunna påverka 
hur arbetet ska utföras, vad som ska göras och när det ska göras. Kontroll 
över arbetet är att kunna påverka hur arbetet ska organiseras och ha möj-
lighet att påverka arbetssituationen på ett övergripande plan. Det sist-
nämnda är vanligast för chefer men även personal i icke-ledande ställning-
ar kan ha kontroll över beslutsprocesser beroende på hur arbetet är organi-
serat (Eriksson 1991:163f; Aronsson 1987:126f; jfr Mintzberg 1979:186).  

Förutom det utrymme organisationen ger positionsinnehavaren att utfö-
ra sitt arbete inom kan vi också tala om att hela yrkesgrupper kan ges stör-
re formellt handlingsutrymme än andra yrkesgrupper. Läkare ges till ex-
empel större formellt handlingsutrymme än vårdbiträden. Yrkesutövare 
kan i sina yrkesgrupper agera kollektivt för att utöka sitt formella hand-
lingsutrymme. Ett sätt är att sträva mot professionalisering, det vill säga att 
nå expertstatus på ett givet kunskapsområde. En profession har ensamrätt 
på sådan kunskap, en kunskap som vanligen bedöms som särskilt viktig i 
samhället. Kunskapen bygger på vetenskap och en viss praktik inkluderas i 
yrkesutövningen. Utövare inom en profession kan inte detaljstyras av nå-
gon utifrån, utan bara den egna professionen kan avgöra vad som är ”rik-
tigt”. Läkare och advokater anses vara de ursprungliga professionerna. 

 
55 Mintzberg använder begreppen ”job specialization” och ”job enlargement” 
(1979:69f) i stället för horisontell och vertikal arbetsdelning. 
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Strävan efter att professionaliseras är ett sätt att sätta gränser gentemot 
andra yrkesgrupper och att skapa sig ett monopol på sitt område (Hellberg 
1995; Bruhn 2006). Det är ett sätt att kollektivt utöka det formella hand-
lingsutrymmet.   

Yrkesutövare som har nära kontakt med en tredje part (kunder, klienter, 
vårdtagare, elever, studenter), och som är aktuella i denna avhandling, 
måste ha ett visst utrymme att kunna hantera de olika situationer som kan 
uppkomma. Michael Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrati56 (”street-
level bureaucracy”) är en bra grund för att förstå arbete med människor. 
Gräsrotsbyråkrater, som till exempel socialarbetare, poliser och vårdare, 
har och måste ha en relativt hög grad av omdömesfrihet och relativ auto-
nomi visavi organisationen. De är dock inte fria från direktiv, regler och 
standardiseringar från sin organisation (Lipsky 1980:13; Johansson 2007: 
kap 8) och inte heller fria från normer och praktiker från sin yrkesgrupp. 
Gräsrotsbyråkrater, som kan vara både professionella och icke-
professionella, behöver ett stort formellt handlingsutrymme för att kunna 
hantera de olika situationer som möten med människor medför. De har att 
tillämpa ofta mycket komplexa lagar och regelsystem i konkreta, unika 
situationer och möten med människor. De måste ha ett större formellt 
handlingsutrymme än en som står vid ett löpande band.  

Profession eller inte, nära samarbete med tredje part eller inte, det for-
mella handlingsutrymmet för hela yrkesgrupper och vad som står på posi-
tionsinnehavarens anställningsavtal, säger dock långt ifrån allt om vilka 
ramar individer ges att röra sig inom på den unika arbetsplatsen.  

3.3.2 Informellt och reellt handlingsutrymme 
Vid sidan av det formella handlingsutrymmet finns andra förhållanden som 
sätter ramar för våra handlingar inom arbetsorganisationen. Bestämningen 
av det informella och det reella handlingsutrymmet som här ska introduce-
ras var inte klart i början av denna studie, utan har vuxit fram under arbe-
tets gång. Det finns teoretiska ingångar som har utgjort grunden, där till 
exempel Gunilla Björks (1999) studie om skolmobbning med Michel Cro-

 
56 Begreppet gräsrotsbyråkrat används bland annat i Roine Johanssons avhandling 
Vid byråkratins gränser (2007).  Ursprungligen, menar Johansson, härstammar 
översättningen av Lipskys begrepp ”street-level-bureaucracy” från Hans Esping 
(1984) ”Göra individuellt förnuft av de allmänna reglerna - uppgift för gräs-
rotsbyråkrat” i Tiden. Lipsky tycks ha inspirerat flera som använder begreppet 
handlingsutrymme. T.ex. Svensson et al (2008) använder det för att förstå social-
arbetarens handlingsutrymme.   
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ziers strategianalys har varit en viktig källa, men utvecklingen av begrep-
pen är också ett resultat av mötet med empirin.  

Det som fortsättningsvis benämns det informella handlingsutrymmet är 
det utrymme som en grupp informellt ger sina medlemmar i det unika 
sammanhanget. Det innefattar den informella ordningen (normerna) på 
arbetsplatsen. Det skapas normer i grupper eller inom hela arbetsorganisa-
tioner om hur man ”bör” och ”ska” agera som kollega, anställd och yr-
kesutövare men också som medmänniska. Det skapas normer och gemen-
samma föreställningar om vad det formella handlingsutrymmet innebär 
och hur det ska tolkas. Normer har såväl med hövlighet, anständighet och 
moral som med arbetsmetoder och yrkesutövning att göra (jfr Goffman 
1998:97ff). Det informella handlingsutrymmet är inte fastställt och ned-
skrivet på förhand. Det förhandlas fram i interaktion och i relationer mel-
lan befintliga individer i sammanhanget. Det ändras därmed efter kollegors 
bortfall och tillkomst. Det kan omdefinieras om arbetsgruppen ändras. De 
gemensamma normerna hjälper individen att definiera olika situationer (jfr 
Lysgaard 1985: Karasek & Theorell 1990:70f).57 De normer som utvecklas 
i praktik bestämmer de anställdas handlande i olika grad. Gruppmedlem-
marnas sociala kontroll över varandra varierar i styrka. Simmel skriver: 

The narrower the circle to which we commit ourselves, the less freedom of 
individuality we possess (…) if the circle in which we are active and in 
which our interest hold sway enlarges, there is more room in it for the de-
velopment of our individuality; but as parts of this whole, we have less uni-
queness: the larger whole is less individual as a social group (Simmel 
1971:257). 

En del av vår individualitet och handlingsfrihet försvinner således om vi 
går in i en grupp med starka band mellan medlemmarna. Michel Crozier 
(1973:26) menar att individen eftersträvar att kunna handla fritt, men det 
är inte möjligt att ha fullständig handlingsfrihet. Vi vill också tillhöra 
gruppen. Strävan efter gemenskap och handlingsfrihet är ändock två efter-
strävansvärda, men också till viss del motstridiga, krafter som styr hand-
lingar inom arbetsorganisationen. Det informella handlingsutrymmet i en 
grupp kan vara litet eller stort. Vad som styr handlandet i olika kulturer 
har antropologen Mary Douglas (1996a; b) fångat i en modell med de två 
dimensionerna ”grid” och ”group”. ”Grid” (eg stängsel, hierarki) syftar till 
att visa i vilken grad verksamheten är reglerad och styrd (låg kontroll); 
grad av handlingsfrihet eller storlek på formellt handlingsutrymme. Den 

 
57 Sewell (1998) menar att teamarbete är just en form av kollegors horisontella 
kontroll över varandra. 
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andra dimensionen är ”Group” vilken åsyftar i vilken utsträckning verk-
samheten styrs av gruppgemenskapen. I kapitel 7 kommer analysen av 
olika arbetsgrupper och mobbningen inom dem att anknytas till denna 
modell. De gemensamma normerna och deras styrka avgör det informella 
handlingsutrymmet i det unika sammanhanget.  

Vad som är formellt och vad som är informellt handlingsutrymme går 
analytiskt att dela upp genom att det formella handlingsutrymmet är det 
som organisationen ger positionsinnehavaren i form av rättigheter och 
skyldigheter och medel för att utföra arbetet. Det informella är det som 
befintliga individer i en grupp ger varandra, medvetet eller omedvetet, i 
form av normer.  I praktik är det dock svårare att skilja dem åt då infor-
mella normer efter en tid kan göras till officiella policies, och då formella 
regler officiellt kan avskaffas men fortfarande efterlevas.  

Sammantaget ges varje individ ett visst handlingsutrymme, som både har 
formella och informella sidor. Det är summan av det utrymme organisatio-
nen ger och vad gruppen ger. Ett sätt att urskilja detta individuella reella 
handlingsutrymme är att definiera det utifrån dess gränser. Det reella 
handlingsutrymmet är det utrymme individen ges att handla inom, i prak-
tik, utan att bli tillrättavisad eller få repressalier på andra sätt. Det reella 
handlingsutrymmet är därför inte bara kontext- utan också individberoen-
de och anger endast handlingsutrymmet i ett specifikt sammanhang. Olika 
individer tolkar gränserna för hur man ”får”, ”ska” och ”bör” agera olika 
och gränserna sätts olika för olika individer. Gränsen för det reella hand-
lingsutrymmet går vid gruppens eller organisationens repressalier som att 
bli tillsagd eller utfryst, vilka är några av de negativa handlingar som ingår 
i mobbningsprocessen. Det reella handlingsutrymmet bör relateras till vad 
som kan kallas det egendefinierade handlingsutrymmet. Ett egendefinierat 
handlingsutrymme är vad individen själv anser att denne kan göra oavsett 
”verklighetsanknytning”, det vill säga oavsett vilket utrymme de ges i 
sammanhanget.58 Ett reellt handlingsutrymme anger, sammanfattningsvis, 
inte främst allt en individ kan och inte kan göra, utan hur dennes hand-
lingar mottages i praktik. Det reella handlingsutrymmet utgör summan av 
vår formella position (vad som står ”på pappret”) och vår informella plats 
(hur vi gör här). Det mönster av handlingsutrymme som uppstår i relatio-
ner är en förhandlad ordning som finns med viss kontinuitet, men det änd-
ras också över tid. Under analysens gång kommer begreppet handlingsut-
rymme att få tydligare innehåll.  

 
58 Aronsson (1990:71ff) gör i stället distinktionen mellan det objektiva handlings-
utrymmet som är faktisk handlingsfrihet eller kontroll, och det subjektiva 
handlingsutrymmet som gäller oavsett verklighetsanknytning.   
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Förhandling och resurser 
Individer kan ändra sitt reella handlingsutrymme eller snarare få det ändrat 
av andra. Det sker genom förhandlingar. En del av det reella handlingsut-
rymmet är formellt. I olika grad förhandlar individer om formellt hand-
lingsutrymme, oftast gentemot sin chef. Det kan handla om att få större 
ansvar, söka andra tjänster eller få eller att ta flera uppdrag. På så vis kan 
individen utöka sitt formella handlingsutrymme. Vi kan också förhandla 
om platsen i gruppen, om vem som är normgivare och vem det ska lyssnas 
på och i slutänden om vilka normer som ska gälla – vilket informellt hand-
lingsutrymme som ska råda.  

Individen förhandlar i interaktionen om reellt handlingsutrymme med 
olika resurser. Vad som är betydelsefullt är att ha resurser som är relevanta 
i det specifika sammanhanget. Vad som är en resurs är dock kontextbero-
ende och bestäms i sammanhanget. Att kunna använda sina resurser i flera 
sammanhang är att ha rörlighet (Crozier & Friedberg 1980:36). Det finns 
olika typer av resurser som kan ge utökat reellt handlingsutrymme. 
Byråkratisk auktoritet kan vara en källa, men: 

Force, wealth, prestige, authority – all the resources (...) – play a role only to 
the extent that they provide a greater freedom of action (Crozier & Fried-
berg 1980:32). 

Resurser kan således vara både formella och informella. När vi förhandlar 
om formellt handlingsutrymme kan det vara en resurs att ha gått vissa 
utbildningar, men det kan också vara att ha de rätta informella kontakter-
na. När vi söker överenskommelser om det informella handlingsutrymmet 
kan den formella positionen vara en resurs, men inte nödvändigtvis.  

Som tidigare nämnts har vi olika strategier i förhandlingar om reellt 
handlingsutrymme. Dessa kan urskiljas som empiriska mönster (Crozier & 
Friedberg 1980:25). Strategiska handlingar kan vara offensiva eller defen-
siva. Det förstnämnda är att använda sig av de möjligheter som finns för 
att förbättra sin egen situation medan det sistnämnda är att endast upp-
rätthålla sitt handlingsutrymme (jfr Crozier & Friedberg 1980:25). Som 
nämndes inledningsvis i kapitlet ses individen som begränsad i sin intentio-
nalitet vad gäller mål och konsekvenser av sitt handlande. Strategierna kan 
handla om att en individ i första hand agerar för att kunna behålla sitt 
arbete, för att få en eftertraktad tjänst eller för att visa sin lojalitet med sin 
gemenskapsgrupp. Det finns vissa strategier som många följer, majoritets-
strategier, men det finns också sådana som sällan används. Att inte alla 
följer majoritetsstrategierna är bevis för att det alltid finns en viss valfrihet 
(Crozier & Friedberg 1980:59).  
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Förhandlingar är sällan explicita utan implicita och sällan helt medvetna 
(Finch 1989:180-18659). En förhandling är en social relation där parterna 
interagerar och utfallet är någorlunda obestämt. Den ska här inte förstås 
utifrån rationalitet och fri vilja. I en förhandlingssituation har individer 
alltid med sig mycket som inte egentligen hör till situationen såsom erfa-
renheter, skyldigheter och tillhörigheter (Johansson 1997:63f). Många 
handlingar som människor utför, utför de utifrån tillhörighet till exempel-
vis organisationen, yrkeskategorin eller familjen (Ahrne 1993:60). Dock är 
det långt ifrån alltid parterna är överens i en förhandling och inte heller att 
alla blir nöjda. Genom förhandlingar som sker över tid utvecklas dock en 
förståelse och överenskommelse om vem som kan göra vad för vem, om 
lojaliteter och dislojaliteter. Produkten av förhandlingarna är delad förstå-
else. För att nå förståelse krävs samvaro där också subtila gester och hand-
lingar finns med. Det finns många möjligheter till förhandling, utveckling 
och korrigering om vad som är det rätta i en arbetsgrupp då kollegor träf-
fas frekvent över tid (Finch 1989:180-186). Rimligt är att vi oftare använ-
der explicita, öppna, förhandlingar för att nå överenskommelser om de 
formella sidorna av handlingsutrymmet men implicita om de informella. 
Resultatet av de olika förhandlingstyperna utgör en individs reella hand-
lingsutrymme. 

Nedan följer de teoretiska utgångspunkter som delvis har lett fram 
ovanstående definitioner av formellt, informellt och reellt handlingsut-
rymme samt några andra begreppsförtydliganden. Det är framför allt Cro-
ziers maktbegrepp60, Howard Beckers syn på avvikelse och normer samt de 
tre begreppen krav, kontroll och socialt stöd från arbetslivsforskningen. 

3.3.3 Makt och handlingsfrihet 
I beskrivningen av det formella handlingsutrymmet framgick att byråkra-
tisk auktoritet, eller formell makt, grundas i en föreskriven ordning och 
rätten att fatta beslut. Makt är också en social process som utvecklas över 
tid och därmed en relation mellan individer och grupper. Maktprocessen 
kan inte heller separeras från den organisation som den sker inom, utan 
processen påverkar hela tiden organisationen eller systemet där de olika 
parterna agerar. En aktörs makt i en organisation beror på vilken kontroll 

 
59 Finch (1989) studerar dock inte organisationer utan förhandlingar inom familjer.  
60 Det var i Gunilla Björks Mobbning – ett spel om makt (1999) som jag först kom i 
kontakt med handlingsutrymme och också med Crozier. Hennes tolkning av hans 
teorier har inspirerat till denna studie. Begreppet handlingsutrymme är min tolk-
ning av hans ”possibilities of action” eller “margin of liberty” (Crozier & Friedberg 
1980; Crozier 1973). 
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han/hon har över någon typ av osäkerhetskälla som påverkar organisatio-
nens mål (Crozier 1973:27-33). Crozier talar i termer av att makt är ett 
spel mellan aktörer. Begreppet spel används då för att ge relationer en viss 
struktur (Crozier & Friedberg 1980:59). 

Alla relationer mellan två parter innefattar ett visst mått av utbyte och 
anpassningsbarhet, menar Crozier (1973:25). Om båda parter är fria och 
om utbytet är lika fördelat är det svårt att tala om makt. Om utbytet där-
emot är ojämnt fördelat mellan de två är situationen en annan: 

The more one can affect one’s partner’s situation by using one’s freedom of 
maneuver, the less vulnerable one is before him and the more power one has 
over him. The game consists, then, in trying to force the other player into a 
determinate pattern of behavior while at the same time staying free enough 
oneself to be able to make him pay for one’s good will. The balance of 
power is a confrontation between the partners’ respective abilities to keep 
their future behavior less predictable (Crozier 1973:26).   

Maktspelet i en förhandling består i att få den andre att inordna sig i ett 
förutsägbart mönster medan vi själva har frihet att handla som vi vill. Om 
vi kan förändra någons situation har vi makt över denne. Makten vi har 
över varandra i interaktion är dock ofta omedvetet. Det är genom den som 
vi utövar social kontroll över varandra (Crozier 1973:33).  

Makt betyder här alltså relationell påverkan på andra och den som har 
makt har frihet att handla. Målet med makt är att ha handlingsfrihet, en-
ligt Crozier (1973:26). Makt ger därför handlingsutrymme men handlings-
utrymme innefattar också något mer än makt. Ett stort reellt handlingsut-
rymme, det vill säga att kunna göra som man vill utan att få repressalier 
för det, måste inte enbart betyda mer relationell makt, även om det oftast 
gör det. En som arbetar på egen hand utan inblandning från andra kan 
också ha ett stort reellt handlingsutrymme via den kontroll han/hon har 
över sin arbetssituation, vilket är något annat än relationell påverkan på 
varandra. I stället för Croziers uttryck spel om makt, så föredrar jag för-
handling om handlingsutrymme. Det innebär försök att utvidga eller behål-
la sitt handlingsutrymme; formellt, informellt och reellt.  

3.3.4 Avvikare och normer 
Genom att utse vilka som är ”normala” och vilka som är avvikare kan de 
senare få sina livsmöjligheter reducerade (Goffman 1972:14). Howard 
Becker (1963) menar att det enda avvikare har gemensamt är att de alla 
har fått stämpeln avvikare av andra: 

The deviant is one to whom that label [deviance] has successfully been ap-
plied; deviant behavior is behavior that people so label (Becker 1963:9).  
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Avvikelse avgörs av andra personers reaktioner på någons agerande; vad 
andra anser att man ”bör” göra och vad som anses ”normalt”. Då gruppen 
reagerar negativt kan vi därför tala om att avvikaren (outsidern) från nor-
men tilldöms ett mindre reellt handlingsutrymme. Att arbeta långsammare 
än övriga i ett team eller att göra arbetsuppgifter annorlunda än andra är 
några exempel på avvikelser som kan medföra att en person ges ett mindre 
reellt handlingsutrymme. Normer, eller sociala regler, har betydelse för 
gruppen: 

All social groups make rules and attempt, at some time and under some cir-
cumstances, to enforce them. Social rules define situations and the kinds of 
behavior appropriate to them, specifying some actions as “right” and for-
bidding others as “wrong”. When a rule is enforced, the person who is sup-
posed to have broken it may be seen as a special kind of person, one who 
cannot be trusted to live by the rules agreed on by the group. He is regarded 
as an outsider. But the person who is thus labeled an outsider may have a 
different view of the matter. He may not accept the rule by which he is be-
ing judged and may not regard those who judge him as either competent or 
legitimately entitled to do so (Becker 1963:1f kursivering i originalet).  

Vad som är ”rätt” och ”fel” agerande kan inte kopplas till något allmän-
giltigt utan är sammanhangsbestämt. Vissa normer är starkt knutna till den 
unika arbetsorganisationen eller arbetsgruppen (”att stjäla från förrådet är 
helt okej”), medan andra är mer allmänt vedertagna (”här hälsar vi på 
varandra”). Centralt här är också att förstå normernas eller reglernas funk-
tion. Normer och sociala regler hjälper gruppmedlemmar att definiera sin 
situation och finna tillit till varandra. Gruppen kan inte lita på att avvika-
ren står på gruppens sida (Becker 1963:1f).  

Kön, etnicitet och sexualitet kan också vara grunder för att utses till av-
vikare, liksom så kallade residual avvikelse. Residual avvikelse är avvikelse 
från gruppens eller samhällets normer som handlar om begriplig och ”kor-
rekt” interaktion. Residual avvikelse är starkt kulturellt bundet (Scheff 
1999:53ff).61 Att vara den ende som påtalar ett fel för chefen eller att vara 
den ende som är homosexuell bland heterosexuella skiljer sig dock något 
åt, även om båda är avvikare i sammanhanget. Det sistnämnda kan ankny-
tas till maktstrukturer som finns överallt i samhället och då också inom 
arbetsorganisationer. Det förstnämnda handlar om avvikelse från sam-
manhangsbestämda normer. Rosabeth Moss Kanters (1993) syn på pro-
portioner av sociala kategorier i arbetsgrupper är betydelsefull i synen på 

 
61 Scheff skriver att residuala avvikare är sådana som samhället anser avvika men 
som det inte finns några direkta etiketter på. Dessa kan lätt utses till mentalt sjuka 
(Scheff 1999:55).  
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normer och normbrott. Hon menar, som en av förklaringarna till varför 
kvinnor sällan når maktpositioner, att om kvinnor är representerade med 
högst 15 procent av den totala gruppen (män i majoritet) så ses kvinnorna 
endast som representanter för sitt kön och inte som enskilda individer. De 
blir ”tokens”62 vilket i sammanhanget betyder symboler för ”hur kvinnor 
är”. En som är ”token” blir mer synlig och oftare stereotypt bedömd (Kan-
ter 1993:206ff).63 De som däremot ingår i den dominanta gruppen blir 
påminda om vad de har gemensamt genom att ha ”tokens” närvarande. 
Kanter skriver att:  

only when an obvious ’outsider’ appears do group members suddenly realize 
aspects of their common bond as insiders (Kanter 1993:222).  

Om även andra sociala kategorier och normöverträdare kan stämma in på 
resonemanget om ”token” är det inte förrän gruppmedlemmarna utser en 
avvikare som de själva kan se vad som binder dem samman. Det är dock 
gruppsammansättningen i sammanhanget som bestämmer om kön, etnici-
tet, sexualitet och så vidare har betydelse för normer och avvikelser. Kate-
goritillhörighet har endast betydelse, åtminstone i mobbningssammanhang, 
om någon eller ett fåtal avviker från majoriteten genom sin kategoritillhö-
righet. Goffman menar i Stigma – den avvikandes roll och identitet (1972) 
att:  

[e]tt stigma består därför i verkligheten av en speciell relation mellan ett at-
tribut och ett mönster (stereotypi) (Goffman 1972:13).  

Mer generellt kan det också antas att arbetsgrupper som utmärks av ho-
mogenitet vad gäller kategoritillhörigheter utser sina avvikare på ett annat 
sätt än de som är heterogena. Hallberg och Strandmark (2004:145) menar 
att risken är större att homogena grupper ger repressalier för små avvikel-
ser. Detta skulle då innebära att homogena grupper ger sina medlemmar 
mindre informellt handlingsutrymme än heterogena grupper.   

Att kategoritillhörighet såsom kön och sexualitet kan inverka på någons 
reella handlingsutrymme betyder att förväntningar och fördomar kan spela 
roll. Det reella handlingsutrymmet kan påverkas på två sätt för den som 
utses till avvikare. Dels kan avvikare få svårt att göra sin röst hörd i inter-

 
62 Engelska, betyder ungefär pollett eller symbol. 
63Att bli sedd som symbol för sin kategoritillhörighet torde inte per automatik 
betyda något negativt, även om det i Kanters studie gjorde det vad gällde kvinnor-
nas tillgång till höga positioner. Berit Åberg (2001:189) studerade män och kvinnor 
bland ordningspoliser och akutsjuksköterskor. Hon menar att kvinnorna som var i 
minoritet bland ordningspoliserna stötte på mer motstånd än vad männen gjorde 
som var i minoritet bland akutsjuksköterskorna.  
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aktion, dels kan tillgången till formella maktpositioner minskas. Ändock är 
det inte alla normöverträdare som får sitt reella handlingsutrymme mins-
kat. Det handlar rimligtvis om normer som betyder något för gruppens 
sammanhållning eller annat som är viktigt för dess överlevnad. De med 
mer ekonomisk och politisk makt kan lättare få med sig andra att utse 
avvikare menar Becker (1963:17f), samtidigt som de också lättare kan 
avvisa stämplingar. I ett interaktionsperspektiv kan samma sak antas. Per-
soner med rätt resurser har bättre möjlighet att påverka normer och har 
lättare än andra att få med sig anhängare. Dessa är ofta så kallade infor-
mella ledare eller normgivare. Det är inte vem som helst som kan påverka 
en norm eller uttala sig om normbrott på ett sådant sätt att det får starkt 
gehör i gruppen.  

3.3.5 Krav, kontroll och socialt stöd 
Tre välkända begrepp inom arbetslivsforskningen är krav, kontroll och 
socialt stöd. De tre begreppen fångar var för sig viktiga aspekter av arbe-
tets organisering och de relaterar vart och ett på olika sätt till mitt centrala 
begrepp här – handlingsutrymme. 

Begreppen krav, kontroll och socialt stöd har under många årtionden 
använts för att undersöka arbetsmiljö, arbetsutformning och -berikning 
samt för att ringa in riskfaktorer för stress och ohälsa i arbetet. Det är 
bland annat risken för depression, tablettkonsumtion och hjärtsjukdomar 
som har undersökts i relation till dem (Karasek & Theorell 1990:47ff, 109-
116; Johnsson 1986). Modellen som har utvecklats utifrån de tre begrep-
pen har varit synnerligen betydelsefull för förståelsen av anställdas välmå-
ende i relation till hur arbetet organiseras (Siegrist 1996).64  

(Arbets)krav står för den ansträngning som krävs av den anställde för 
att få arbetet gjort. Kraven kan bestå av arbetsbelastning, ansvar, tidspress 
men också intellektuella krav. Det talas om kvalitativa och kvantitativa 
arbetskrav, och risken med både över- och understimulering (Karasek 
1979; Eriksson 1991).65  

 
64 Modellen har naturligtvis sina begränsningar. Allvin et al (2006:142f) menar till 
exempel att den inte fullt ut fungerar som analysinstrument för förändringar på 
arbetsmarknaden och för de nya anställningsvillkor som råder idag. Andra mo-
deller som kan anses mer anpassade för dagens arbetsmarknad är till exempel 
effort-reward-modellen, som flyttar fokus från kontroll till relationen mellan insats 
och belöning, se Siegrist (1996). 
65 Fyra sorters stimulering kan nämnas; kognitiv, fysikalisk, sensorisk och social 
(Eriksson 1991). 
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(Egen)kontroll är arbetarens möjlighet till kontroll över sina arbetsupp-
gifter och att kunna använda sina förmågor i arbetet (Karasek, Gardell & 
Lindell 1987:191; Karasek 1979). Att ha kontroll är att kunna påverka 
relevanta omständigheter (Frese 1983:209) och att ha beslutsutrymme 
(Eriksson 1991). Tre sorters egenkontroll ska nämnas, varav två redan har 
nämnts vid bestämningen av formellt handlingsutrymme. Kontroll i/inom 
arbetet handlar om att kunna kontrollera hur man utför arbetsuppgifterna; 
i vilken ordning, takt och upplägg. Kontroll över66 arbetet är att kunna 
påverka arbetets ramar; det som har med arbetet på en övergripande nivå 
att göra.67 Kollektiv kontroll innebär att en grupp tillsammans försöker 
påverka arbetssituationen (Frese 1983:209; även Eriksson 1991:164). Både 
kontroll i och över har i stress- och hälsoforskningen visat sig viktigt för 
arbetarnas välmående. Karlsson (1987:121) menar att löntagare hellre vill 
ha inflytande över överordnade beslut i företagen, det vill säga kontroll 
över snarare än kontroll i. Alltför hög kontroll kan dock leda till besluts-
stress (chefsstress) (Frankenhaeuser & Ödman 1987:45; Eriksson 1991; 
Karasek & Theorell 1990:44). Kontrollen är alltid begränsad då individer 
eller grupper finns i ett samhälleligt sammanhang som inom arbetsorgani-
sationer (Frese 1983:209). Den största riskfaktorn för ohälsa i arbetet är 
att inte ha kontroll i den utsträckning som behövs för att möta de krav 
som ställs, det vill säga låg kontroll och höga krav (Karasek & Theorell 
1990:61).68  

Den tredje dimensionen som har visat sig ha stor betydelse för arbetsmil-
jö och hälsa är socialt stöd (Johnson 1986). Olika typer av socialt stöd har 
identifierats. Den som har störst, eller mest uppenbar, betydelse här är 
socioemotionellt stöd som handlar om tillhörighet, integration och tillit 
mellan kollegor och mellan anställda och chefer. Hur starkt det socioemo-
tionella stödet är kan jämföras med styrkan på normerna som styr de an-
ställdas handlande (Karasek & Theorell 1990:70f; Johnson 198669). En 

 
66 Ytterligare särskiljningar i begrepp finns kring kontroll. ”Skill discretion” är hur 
brett förmågor används i arbetet, eller variation i uppgifter. ”Decision authority” 
innebär makt över att fatta beslut. ”Decision latitude” är de båda i kombination 
och blir sammantaget potentiell kontroll över sina arbetsuppgifter under arbets-
dagen (Karasek & Theorell 1990:58; Karasek 1979:290).  
67 Se också Widmark (2005:27) som även tar upp demokratiaspekter i kontroll 
över.  
68 T. Theorells (2009:48) menar att i dagens arbetsliv är det kraven som är centrala 
för att förstå arbetsrelaterad ohälsa och inte kontrollen i lika stor utsträckning som 
den gjorde på 1970-talet. 
69 Johnson (1986:58f) menar att en del av det sociala stödet hänvisas till Lysgaards 
arbetarkollektiv. Se vidare i kapitel 7. 
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annan typ av socialt stöd är instrumentellt socialt stöd vilket innebär kolle-
gors eller chefers hjälp till varandra vid till exempel arbetsbelastning (John-
son 1986:80f). Förutom emotionellt och instrumentellt stöd finns också 
värderande stöd – att kunna jämföra sig med andra, till stor del hur led-
ningen ger feedback – och informativt stöd – tillgång till råd och förslag 
från andra (Eriksson 1991:165). Med socialt stöd upptäcktes en ny risk-
grupp i arbetslivet; de med isolerade arbeten och därmed ett litet socialt 
stöd. Högt socialt stöd är en viktig buffert mot ohälsa och utgör alltså ett 
visst skydd mot allvarliga konsekvenser (Johnson 1986: kap 6; Karasek & 
Theorell 1990:70f).  

De tre begreppen krav, kontroll och socialt stöd kan relateras till hand-
lingsutrymme. Begreppet kontroll används i stort sett liktydigt med det 
som i avhandlingen har benämnts det formella handlingsutrymmet; hur 
och om vad man kan fatta beslut och vilka metoder man har att utföra 
arbetet. Det informella handlingsutrymmet utgör grovt sett graden av so-
cioemotionellt stöd, så även där finns en tydlig koppling. Informellt hand-
lingsutrymme används dock lite annorlunda i denna avhandling. Det hand-
lar om det utrymme gruppen ger sina medlemmar. Det reella handlingsut-
rymmet handlar om hur individers val av handlande tas emot av andra; hur 
handlandet fungerar och tas emot i praktik. Det har naturligtvis också en 
koppling till socioemotionellt stöd. Om det finns ett starkt stöd för indivi-
den så stärks det reella handlingsutrymmet. Arbetskraven spelar inte en 
lika stor roll analytiskt i avhandlingen men finns med som bakgrund för att 
förstå olikheter i yrkesgruppers arbetssituation. Även om framför allt kon-
troll och socioemotionellt stöd ligger nära de nya begreppen reellt, formellt 
och informellt handlingsutrymme, så används de senare här i en specifik 
bemärkelse: för att identifiera vad inom arbetsorganisationen som inverkar 
på mobbningsprocessen.  

Sammanfattningsvis: Formellt handlingsutrymme är det utrymme (me-
del, metoder, ansvar, auktoritet) organisationen ger och kräver av posi-
tionsinnehavaren för att utföra sitt arbete. Det informella handlingsut-
rymmet är det utrymme som en grupp informellt ger sina medlemmar i det 
unika sammanhanget. Det reella handlingsutrymmet är det utrymme indi-
viden ges att handla inom, i praktik, utan att bli tillrättavisad eller få re-
pressalier på andra sätt. Det informella och det reella handlingsutrymmet 
är knutet till sammanhanget, den strukturerade ram som arbetsorganisa-
tionen ger. En individs reella handlingsutrymme är inte något som nödvän-
digtvis följer oss till andra sammanhang, såsom familjen eller fritidsaktivi-
teten. Ett formellt handlingsutrymme ”på pappret” skulle däremot kunna 
bestå på en annan arbetsplats. De formella sidorna av det reella handlings-
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utrymmet kan därför enkelt översättas utifrån yrkespositionen men den 
informella måste förhandlas fram i sammanhanget. För att utveckla dessa 
begrepp har bland annat Crozier och Friedbergs strategianalys, Howard 
Beckers teori om avvikelse och arbetslivsforskningens begrepp krav, kon-
troll och socialt stöd använts.   

3.4 Samarbetsformer och interaktionens platser 
Individers handlingsutrymmen får olika betydelse i olika situationer inom 
arbetsorganisationen. Dels ska skillnader här göras mellan front- och 
backstage, dels mellan olika former av samarbete och grupper. 

3.4.1 Front- och backstage 
En individ framträder inför andra människor och gör åtskilligt för att kon-
trollera de intryck som ges till andra (Goffman 1998:22). Ett framträdande 
är:  

den samlade aktiviteten hos en viss deltagare vid ett givet tillfälle som tjänar 
till att på ett eller annat sätt påverka någon av de andra deltagarna (Goff-
man 1998:23).  

Frontstage är den plats där framträdanden äger rum. Där försöker den 
agerande att förkroppsliga normer och göra intryck. Det handlar både om 
normer som har med hövlighet att göra; hur den agerande behandlar sin 
publik, och sådana som har med anständighet att göra; hur den agerande 
gör när denne befinner sig inom publikens syn- och hörhåll (Goffman 
1998:98). I arbetsorganisationens frontstage görs framträdanden av indivi-
der från olika yrkesgrupper och positioner, men naturligtvis även som per-
soner. Ett framträdande i frontstage är en situation där förhandling om 
handlingsutrymme sker med olika resurser som ”vapen”. Förhandling om 
handlingsutrymme inom en arbetsorganisation sker dock inte hela tiden.70 
Det finns relationer inom arbetsorganisationen där resurser är mer jämnt 
fördelade. 

Vissa aspekter, som skulle kunna skada vårt intryck på publiken, trycks 
undan i frontstage. Det kan istället komma fram i backstage. Där kan vi 
tala om vad som händer i frontstage, dölja skavanker och lägga ifrån oss 
vår fasad. De som inte lyckas så väl inför publiken kan tränas men också 
”skiljas från framträdandet” (Goffman 1998:102). I dessa kollektiva 
backstage finns möjlighet att visa mellanmänsklighet, ge och få stöd och 
ställa ”dumma” frågor (jfr Lindgren 1992). Backstage finns alltså i relation 
till en scen, där man kan reflektera över gjorda eller kommande framträ-

 
70 Detta berörde inte Crozier nämnvärt. 
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dande. Gemenskap med en grupp kan uttryckas både i front- och backsta-
ge men förmodligen tydligare i det senare. Även konflikter och utfrysning 
kan naturligtvis ske i relation till dessa bakre regioner. Backstage är dock, i 
första hand, en gemensam situation där stöd ges och fås och informella 
grupper eller gemenskapsgrupper upprätthålls.  

Vad som är back- och frontstage bestäms i relation till framträdanden i 
unika sammanhang och kan inte hänvisas till särskilda fysiska platser gene-
rellt sett (Ritzer 2000:366). Personalmöten kan till exempel vara olika 
yrkeskategoriers frontstage, medan det är backstage i förhållande till tredje 
part. Olika gemenskapsgrupper kan ställas mot varandra i frontstage. Ge-
menskapsgrupper väljs ofta efter position, alltså som en följd av arbetsdel-
ningen, men det kan också vara efter rumslig placering, intresse, ålder eller 
kön.71 I backstage förhandlar vi inte i samma utsträckning om handlings-
utrymme. Troligt är dock att det kan vara en resurs att ingå i de ”rätta” 
gemenskapsgrupperna, så backstage är inte helt avskilt från förhandling 
om reellt handlingsutrymm

För denna studies vidkommande behöver en uppdelning göras mellan 
det ovan nämnda kollektiva backstage och mer individuellt betonade 
reträttplatser. Vad som här benämns fysiska reträttplatser är situationer 
där vi kan få avskildhet och till exempel ringa ett privat samtal. Där kan vi 
kontrollera vår tillvaro och återhämta oss. Där kan vi också vara vår egen 
stödperson inför ett uppträdande, och, som ovan, lägga ifrån oss vår fasad 
(jfr Goffman 1998:76, 102; Ritzer 2000:36572).  

Diskussionen ovan gäller front- och backstage i förhållande till kollegor 
och ledningen på arbetsplatsen. På många arbetsplatser finns ytterligare en 
grupp att förhålla sig till, nämligen tredje part, det vill säga kunder, klien-
ter, vårdtagare eller studenter. Interaktionen med tredje part sker i varierad 

 
71 Gerd Lindgren visar i sin studie Doktorer, systrar och flickor (1992) att backsta-
gegrupperingar bildas efter just de tre yrkesgrupperna i titeln, men där även kön 
har betydelse. Hon menar att de tre hierarkiska nivåerna inte bara har olika yrkes-
positioner utan också olika livsomständigheter vad gäller bakgrund, härkomst och 
klass. Olika kulturer bildas i dessa. Det finns mindre skillnader inom kategorierna, 
och det finns tillfällen då de har minimal påverkan på samspelet. På det stora hela 
agerar man ändå utifrån dessa tre olika kulturer, som benämns kollektivkulturen, 
korporativkulturen och koopteringskulturen.  
72 Goffman har framfört sådana tankar, om än vagt, i relation till sitt begrepp team. 
Team är ”en samling individer som samarbetar i framställningen av en rutin” 
(Goffman 1998:75). Utförare och dennes publik kan ses som ett team, och flera 
utförare och deras publik kan ses som två team. Även en enskild individ kan ses 
som ett team, då individen kan föreställa sig en publik utan att den är närvarande 
(Goffman 1998:75f; jfr Ritzer 2000:365).  



omfattning och betyder olika i olika sammanhang. Med en tredje part när-
varande på arbetsplatsen ökar antalet möjliga relationer mellan och över 
grupper. Med fler möjliga relationer finns också fler valmöjligheter att 
ställas inför vad gäller tillhörighet och avståndstagande.  

Genom att föra samman back- och frontstage med det formella och in-
formella handlingsutrymmet kan det reella handlingsutrymmets gränser 
analyseras. Modellen nedan exemplifierar hur och var gränser för det reella 
handlingsutrymmet kan uppstå och visas.  

 
  Frontstage             Backstage 
 

A. Att bli tillrättavisad för 
misstag i arbetet av chefen 
inför kollegor, t.ex. på ett 
möte 

B. Att en kollega bakom 
stängda dörrar påvisar för 
en annan kollega att arbets-
uppgifterna inte utförs kor-
rekt  

C. De resurser en individ 
har hånas eller negligeras, 
t.ex. en chefsposition 

D. Nära kollegor slutar 
anförtro sig åt en kollega 

Formella  
handlingsutrymmet 
 
 
 
 
Informella 
handlingsutrymmet 

 
 

Modell 3. Det reella handlingsutrymmets gränser. Exempel på det 
reella handlingsutrymmets gränser utifrån det formella och det in-
formella handlingsutrymmet, både i front- och i backstage.  

Gränsen för det reella handlingsutrymmet framgår när handlingar utlöser 
repressalier av något slag. Repressalierna kan visas både inför alla, till ex-
empel när någon ignoreras eller att personens privatliv blir föremål för 
spekulationer, eller bakom stängda dörrar. Det kan vara repressalier från 
en person, från en gemenskapsgrupp eller från alla kollegor. Det är framför 
allt de med mer byråkratisk auktoritet som kan ge repressalier vad gäller 
den formella sidan av det reella handlingsutrymmet medan alla kan ge 
repressalier informellt. När relationer ändras, kan frontstage bli backstage 
eller tvärtom. När till exempel kollegor i situation D ovan slutar anförtro 
sig åt en kollega kommer förutsättningarna för deras relation att ändras 
och vad som är frontstage och vad som är backstage kan förändras. Mer 
om det i analysen.  

3.4.2 Samarbetsformer och grupperingar 
I uppdelningen mellan formellt och informellt och mellan front- och backs-
tage ovan anas att vissa handlingar vi utför och situationer vi hamnar i 
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inom arbetsorganisationen endast har med arbetet och arbetsuppgifter att 
göra, och vissa har med gemenskap att göra. Så enkelt är det naturligtvis 
inte. Gränsen mellan vad som är front- och backstage är flytande, och änd-
ras över tid, liksom vad som är arbete och vad som är gemenskap. Ytterli-
gare en uppdelning är mellan uppgiftsorienterade grupper - grupper som 
grundas på arbetsuppgiften - och känsloorienterade grupper - sådana indi-
viden är beroende av för känslomässigt stöd (Thompson & McHugh 
2009:257). Vi ingår i olika grupper inom arbetsorganisationen. En grupp 
är en samling människor som interagerar och har någon form av gemen-
samt mål, ibland även gemensamma värderingar och föreställningar. 
Grupper som sätts ihop formellt har informella inslag, och informella 
grupper får efter en tid formella former (Thompson & McHugh 
2009:250f). I olika typer av grupper har vi dock i varierad grad kontroll 
över till exempel arbetstakt, medlemskap och normer. Om det inte utveck-
las någon sammanhållning i uppgiftsorienterade grupper så finns den en-
dast ”på pappret”, då de endast utför vissa arbetsuppgifter tillsammans. 
Om medlemskapet i gruppen betyder något eller inte beror på samman-
hållningen i gruppen och vilka belöningar medlemmarna anses få av med-
lemskapet (Thompson & McHugh 2009:kap 20).  

Att vara kollegor och därmed anställda inom samma arbetsorganisation 
betyder inte självklart samarbete. I solitära arbeten (ensamarbeten) kan 
anställda arbeta sida vid sida och egentligen bara finnas i varandras närhet; 
dela fikarum och samtala i korridoren. Allt som oftast ingår dock viss 
samordning på arbetet. Uppgiftsorienterade samarbetsgrupper kan uppstå 
spontant genom gemensamma intressen, eller genom att ledningen beord-
rar det. Det som i avhandlingen benämns horisontella arbetsgrupper är 
sådana där anställda från samma eller liknande yrkeskategorier arbetar 
tillsammans. Exempel på det är lärare på en skola eller vårdbiträden och 
undersköterskor inom vården. Vertikala arbetsgrupper är i stället då an-
ställda från olika yrkesgrupper och/eller hierarkiska nivåer arbetar till-
sammans.73 Team är en form av samarbete som särskiljs från en ”vanlig” 
arbetsgrupp på några punkter. Teamen är mer eller mindre självstyrande 
enheter, relativt oberoende, ibland med resultatansvar, där medlemmarna 
har gemensamt ansvar för arbetet och resultaten. Antal medlemmar i ett 
team ska vara begränsat. Oftast talas det om team i positiva ordalag, som 
en samarbetsform som förmodas ge synergieffekter, vilket kan uppstå om 

 
73 Inom vertikala arbetsgrupper kan, som framkommit tidigare i kapitlet, både 
vertikal extern mobbning uppstå, då arbetsgivare och arbetstagare mobbar varan-
dra, men framför allt vertikal intern mobbning då personer från olika yrkes-
kategorier och olika positioner mobbar varandra.  
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interaktionen är tillräckligt omfattande. Synergieffekterna kan också ses 
som teamets mål.74 Vad samarbete i team betyder reellt för de inblandade 
varierar stort, och långt ifrån alla teamarbeten leder till synergieffekter. Det 
finns även de som ser teamarbete som en sorts självövervakning genom 
social kontroll bland kollegor (Sewell 1998; Sandberg, H. 1997:12f, 139; 
Thompson & McHugh 2009:262).  

I Gerd Lindgrens Klass, kön och kirurgi (1999) avhandlas bland annat 
det förändrade arbetet inom sjukvården. Teamarbete är där ett sätt att 
sudda ut hierarkier och öka ansvaret för enskilda anställda oavsett yrkes-
kategori. Från att ha arbetat i första hand inom ”sina” yrkesgrupper, till 
exempel sjuksköterskor och undersköterskor, ska de nu arbeta i par; en 
sjuksköterska och en undersköterska vilket kan sägas utgöra ett litet team 
(Lindgren 1999:34ff). Håkan Sandberg (1997:12) menar att medarbetaren 
kan uttrycka sin särpräglade kompetens i teamet, vilket skulle tyda på att 
team endast är möjligt inom vertikala arbetsgrupper där olika yrkesgrup-
per och hierarkiska nivåer samarbetar. Team, menar jag, kan även före-
komma inom horisontella arbetsgrupper, även om inte medlemmarna där 
har särpräglad yrkeskompetens. Team i horisontella grupper kan i stället 
arbeta med särskilda insatser, såsom en mindre grupp kollegor som ansva-
rar för att köpa ny inredning till arbetsplatsen.  

Det som Thompson och McHugh (2009:251) kallar identitetsgrupper är 
sådana där intresse knyter samman individer inom organisationen och 
ibland över dess gränser. Exempel på sådana är påtryckningsgrupper med 
medlemmar från olika sektorer och hierarkiska nivåer. Det kan liknas vid 
den kollektiva kontrollen: att agera tillsammans för förändringar (Frese 
1983:209). I samband med detta blir begreppet motmakt relevant. Mot-
makt är ett kollektivt sätt att ta sig ur vanmakt, då det sistnämnda innebär 
att inte se någon utväg (Mathiesen 1989:83-87). Kollektivt handlande är 
grunden för motmakt. ”[S]ammanhållning ger styrka” (Mathiesen 
1989:87). Sverre Lysgaard (1985) visar hur arbetarkollektivet inom indu-
strin satte sina egna regler kring arbetet. Arbetarkollektivets motpart var 
ledningen och det tekniskt-ekonomiska systemet som kontrollerade arbe-
tarna. Likhetsprincipen var hård och konformitetspressen stark. Kollektivet 
som informell organisering kan ses som en motmaktsstrategi för att klara 
av stora och snabba förändringar i arbetet (se även Roetlisberger & Dick-
son 1934).  

 
74 ”Teamet som idé” kallar Sandberg de diskussioner och påståenden om vad man 
vill att teamarbete ska innebära. Idémässigt anses exempelvis teamet vara den 
arbetsform som bäst klarar av flexibla och klientorienterade arbeten inom de-
centraliserade och kunskapsintensiva organisationer (Sandberg 1997:12f, 140-143). 
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Sammanfattningsvis så gör vi framträdanden inför andra i frontstage där 
intryck försöker göras och normer ska upprätthållas eller ändras. I kollek-
tiva backstage får vi stöd av varandra inför framträdandena, och på fysiska 
reträttplatser kan vi både slappna av men också förbereda oss för framträ-
danden. Grupper på arbetet kan både vara knutna till arbetsuppgiften och 
till annan gemenskap, och även den gränsen kan vara flytande. Horisontel-
la och vertikala arbetsgrupper samt team är olika former av samarbete som 
har störst relevans i denna avhandling.  

3.5 Arbetsorganisationens struktur och kultur 
Hur arbetsorganisationen struktureras, dess fysiska utformning och den 
övergripande organisationskulturen påverkar, men påverkas också av, hur 
interaktionen försiggår, hur grupper bildas och hur förhandling om hand-
lingsutrymme ser ut. Sammantaget handlar detta om hur arbetsorganisa-
tionens strukturella, ofta formella, sidor, i verkligheten ofta flätas samman 
med dess kulturella, ofta informella, sidor.  

3.5.1 Struktur, formalisering och utformning 
En arbetsorganisation kan beskrivas som en organisation ”som producerar 
och distribuerar varor och tjänster” (Orban 2002:89 kursivering i origina-
let). Vad som står i fokus i denna avhandling är arbetsorganisationer där 
lönearbete förekommer. Lönearbete är aktiviteter som människan gör för 
sin försörjning (Furåker 1991:2975).  

Människor interagerar och arbetar tillsammans inom arbetsorganisatio-
nen i olika utsträckning, delvis beroende av det fysiska rummet som det 
sker inom. Fysisk placering avgör tillgänglighet till andra individer. Exem-
pel på fysisk layout som har betydelse för individens handlingar är väggar, 
möbler, antal byggnader, våningsplan, fikarum och kontorsplacering. Även 
om Internet och andra elektroniska medier har kommit att utgöra en allt 
större del av kommunikationen så har fortfarande interaktion ansikte-mot-
ansikte den största betydelsen för människors agerande (Hatch & Cunliffe 
2006:233; Conrath 1973:599). Närhet, öppenhet och tillgänglighet påver-
kar hur information flödar liksom hur kommunikation och samarbete går 
till. Ju mer distans mellan människor, desto färre möjligheter till direkt 
interaktion ansikte-mot-ansikte. Detta blir särskilt relevant i stora arbets-
organisationer. Ett dilemma som stora organisationer tampas med är hur 
chefer och ledningspersoner ska placeras då dessas placering påverkar ar-

 
75 Lönearbete är en form av förvärvsarbete, menar Furåker (1991), då individen hyr 
ut sin arbetskraft mot pengar. En annan form av förvärvsarbete är självsysselsatta, 
d.v.s. egenföretagare som inte innefattas i denna avhandling.  
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betet och umgänget (Hatch & Cunliffe 2006:227-230; Davis 1984; Kotter 
1982:28).  

Organisationsstrukturer innefattar organisationens huvudregler, bland 
annat arbetsdelning och ledningens medel för att styra arbetsprocessen 
(Mintzberg 1979:kap 1). Arbetsdelning innebär hur ansvar och uppgifter 
fördelas inom arbetsorganisationen. Denna resulterar i en differentiering 
mellan positioner och olikheter i fråga om formella handlingsutrymmen. 
Hierarkin är fördelningen av byråkratisk auktoritet inom arbetsorganisa-
tionen. Den visar vem som svarar mot vem och vilka som är underställda 
och överordnade (Hatch & Cunliffe 2006:103f). Sett utifrån organisations-
strukturen måste individerna som befolkar de olika positionerna vara ut-
bytbara för att säkerställa organisationens överlevnad (Ahrne 1994:18f).  

Att formalisera är att standardisera och försöka reglera handlande inom 
organisationen. Därmed är formalisering också medel för utöva kontroll 
och att skapa förutsägbarhet. Begreppet formalisering används för att av-
göra i hur stor utsträckning arbetet styrs av regler och direktiv såsom poli-
cies, arbetsbeskrivningar och manualer (Mintzberg 1979:80ff). Organisa-
tionens strukturer och regler är inte fastställda en gång för alla men de är 
inte heller helt flyktiga. De sätter i någon mån gränser för aktörer inom 
organisationen så att de inte kan agera som de vill. Crozier och Friedberg 
menar att regler och strukturer:  

are provisional, always contingent institutionalizations … rules and struc-
tures are neither neutral nor uncontested (Crozier & Friedberg 1980:53 kur-
sivering i originalet).  

Strukturer och regler ger fördel till vissa och inte till andra (Crozier & 
Friedberg 1980:53). Den formella organisationsstrukturen ger förutsätt-
ningar för förhandling om handlingsutrymme på olika sätt.  

• Strukturer och regler skapar zoner där handlingar blir mer förut-
sägbara och andra där de blir mer oförutsägbara. De senare blir så 
kallade organisatoriska osäkerhetszoner där anställda kan för-
handla om handlingsutrymme. Individer eller grupper kan försöka 
kontrollera sådana zoner för att få igenom sina strategier (jfr Cro-
zier & Friedberg 1980:37f). Ett exempel på osäkerhet är hur en 
viss målgrupp av kunder ska bemötas. En anställds kontroll över 
en sådan osäkerhetszon kan ge utökat reellt handlingsutrymme om 
den är betydelsefull för organisationen.  

• Organisationen kan påverka sina medlemmar genom att bestämma 
vilka resurser som räknas. Den kan ge belöningar för att få de an-
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ställda att agera på vissa föreskrivna sätt (Crozier & Friedberg 
1980:38). Om till exempel ett företag bestämmer sig för att miljö-
certifieras blir det en resurs bland de anställda att ha gått en miljö-
utbildning. 

Ju mer förutsägbarhet och tydliga ramar desto färre osäkerhetszoner. Ex-
empel på förutsägbarhet i praktik är policies, riktlinjer men också att ha 
planerade möten såsom personalmöten, medarbetarsamtal och annat som 
fungerar som påverkanskanaler mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ing-
en arbetsorganisation är förutsägbar fullt ut. Det är knappast heller önsk-
värt. Om inget förhandlingsbart utrymme finns är arbetssituationen låst, 
kontrollerad och statisk. De anställdas kontroll blir då minimal. Under 
sådana förhållanden blir arbetsorganisationens förmåga att anpassa sig till 
förändrade förhållanden alltför begränsad, och individen på arbetet har 
ingen möjlighet att påverka sina arbetsförhållanden. Förutsägbarhet ger 
ramar men det ska inte vara omöjligt att påverka arbetssituationen. Vad 
som anses vara det mest passande och effektiva för varje arbetsorganisa-
tion när det gäller formalisering varierar dock med till exempel storlek, 
ålder, tekniska system, omgivning och typ av verksamhet (Mintzberg 2009: 
kap 6). Organisationen kan aldrig helt styra över en individs handlande. 
Det finns alltid en viss handlingsfrihet (Crozier & Friedberg 1980:45).  

När däremot strukturer och regler ändras, som vid vissa omorganisatio-
ner, rubbas också ordningen tillfälligt och/eller permanent. Omorganise-
ringar och nedskärningar kan leda till stress, otrygghet och ökad arbets-
press. Särskilt om förändringarna hotar de sociala relationerna så att de 
blir otrygga och konfliktfyllda kan de ge allvarliga konsekvenser. Ens ”sta-
tus” blir öppen för nya tolkningar (Eriksson et al 2003;11, kap 11).76 De 
som får behålla sina anställningar efter en nedskärning upplever ofta också 
osäkerhet, otrygghet och orättvisa (Burke & Nelson 1997). Individens 
handlingsutrymme utvecklas i samspel mellan närvarande individer, och 
om gruppkonstellationer ändras, kan också handlingsutrymmet ändras. 
Det riskerar i alla fall att bli omprövat, vilket kan vara en otrygghet i sig.  

3.5.2 Chef och ledare inom arbetsorganisationen 
En VD eller företagsägare får sin makt i form av byråkratisk auktoritet, det 
vill säga via rätten att fatta beslut, ge direktiv och belöna eller straffa andra 
(jfr Weber 1983:146ff). I och med sitt formella handlingsutrymme ges han 
eller hon rätten att påverka en organisations struktur och regler mer än 

 
76 Om mobbning och omorganisationer, se Hallberg och Strandmark (2004). 
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andra inom organisationen. Han eller hon har rätten att leda och fördela 
arbetet. Med Croziers ord har chefen två motstridiga vapen. 1) Att rationa-
lisera och skapa regler. 2) Makt att göra undantag och bortse från regler 
ibland (Crozier & Friedberg 1980:53). Alvesson (2001:165) menar dock 
att högt uppsatta chefer kan prägla en organisation särskilt under kriser, 
nya situationer och förändringar, men knappast under normala förhållan-
den. 

I företrädesvis managementlitteratur påvisas gärna en chefs stora bety-
delse för hur det går för företaget och dennes inverkan på de anställda (se 
Røvik 1998:230f; Sandberg, Å. 1997:20ff). Andra är mer skeptiska och 
menar att chefens inverkan på arbetet och de anställda är klart begränsad 
(se t.ex. Czarniawska 2005:65f; Alvesson 2001:147). Det finns alltid en 
beroenderelation mellan anställd och chef i och med de senares rätt att 
påverka anställningsförhållandet. Kotter (1982:28) påvisar att chefens 
placering har stor betydelse för dennes inverkan på de anställda. Även om 
inte chefen är närvarande finns det dock andra sätt att styra och kontrolle-
ra de anställda, till exempel att styra via uppföljning av arbetsresultat, via 
värdeförmedling och kultur (Alvesson 2001:kap 8) eller med hjälp av elek-
troniska hjälpmedel (Sewell 1998).  

Det bör dock här påvisas skillnaden mellan en chef och en ledare. En 
chef är inte nödvändigtvis en ledare och en ledare inte nödvändigtvis en 
chef. En chef är utsedd att utföra vissa arbetsuppgifter och har ett visst 
ansvar, både skyldigheter och rättigheter som är formellt grundade. En 
chef inom arbetsorganisationen har ett större formellt handlingsutrymme 
än sina underordnade på grund av den byråkratiska (legitima) auktorite-
ten.  En ledares ställning och legitimitet bygger på det stöd anhängarna ger 
honom eller henne. Det behöver inte grundas i en formell ställning utan en 
ledare kan vara en informell sådan. Ofta talar man om en ledares personli-
ga egenskaper och att de kan påverka människor med icke-tvingande me-
del (jfr karismatisk auktoritet, Weber 1983:166ff samt Eriksen 2001). En 
ledare kan därför sägas ha ett stort reellt handlingsutrymme. Självklart kan 
en person vara både chef och ledare (Alvesson 2001:156f).  

En annan skillnad som ibland framkommer är att chefskap är instru-
mentellt och en ledare påverkar mer kulturellt inom en arbetsorganisation. 
Chefen använder sig av planering, kontroll och samordning för att få saker 
gjorda, ledaren av att påverka människors tankar och känslor (Alvesson 
2001:156). Vi kan för den skull inte hävda att en ledares påverkan på an-
hängarna är enkelriktad. Alvesson menar att:  

[l]edarskap är inte bara en ledare som agerar och en grupp underordnade 
som reagerar på ett mekaniskt sätt, utan en komplex social process där in-
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nebörder och tolkningarna av vad som sägs och görs är avgörande (Alves-
son 2001:146).  

Kulturen påverkar, med den synen, ledaren mer än tvärtom (Alvesson 
2001:165; jfr Crozier & Friedberg 1980:158). Uttryckt i de begrepp som 
har utvecklats tidigare i detta teorikapitel är det inte säkert att en chef med 
ett stort formellt handlingsutrymme ges ett stort reellt handlingsutrymme 
som gör att denne kan påverka samspelet mellan de anställda, som en leda-
re kan. Chefspositionen bör till exempel ses som en resurs i sammanhanget 
för att positionen i sig ska ge ”status”. Dock finns alltid en beroenderela-
tion mellan anställd och chef, åtminstone om chefen kan påverka anställ-
ningsförhållandet. Vanligen ger detta chefen ett visst övertag gentemot sina 
anställda. En chef som ges ett stort reellt handlingsutrymme – en som ock-
så är ledare – har rimligtvis större betydelse för gruppen än en som inte ges 
det. Chefens fysiska närvaro har stor möjlighet att inverka på samspelet 
bland personalen, men varierar beroende på dennes reella handlingsut-
rymme. 

3.5.3 Organisationskultur och normer 
En samlad beteckning för allt det som omfattar arbetsorganisationens uni-
ka praktik med medvetna och omedvetna, formella och informella regler, 
rutiner, strategier och handlingar är organisationskultur (Schein 2004). 
Grupp- eller subkulturer kan sedan existera inom organisationer eller inom 
grupper som i sig utgör sociala enheter. I stora organisationer finns ofta 
subgrupper som alla kan relateras till en övergripande kultur på organisa-
tionsnivån, men som också skiljer sig åt från varandra i vissa väsentliga 
avseenden (Schein 2004:20). En gruppkultur är: 

… a pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it 
solved its problems of external adaption and internal integration, that has 
worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to 
new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to 
those problems (Schein 2004:17).  

Kulturen har stabilitet och varaktighet därför att den baseras på en grupp 
med kontinuerligt medlemskap och att medlemmarna därför delar en hi-
storia tillsammans. Medlemmarna håller fast vid vissa antaganden för att 
få vara en del av gruppen. Konformitetskraven kan vara väldigt höga inom 
kulturen (Schein 2004:22, 63; Alvesson & Billing 1999;118f).  

Enligt Schein består en organisationskultur av tre olika nivåer. Synlig-
hets- och medvetandegraden för medlemmarna av kulturen varierar med de 
tre nivåerna (Schein 2004:25). På översta nivån finns det som kallas arte-
fakter – vilket till stor del redan har framkommit ovan – sådana kulturella 
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aspekter som syns, som det talas eller skrivs om i dokument. Det innefattar 
därmed medvetna aspekter av den fysiska och sociala miljön. På nästa nivå 
finns normer och värderingar - vad som är det rätta sättet att göra saker 
och ting på - som inte alltid är medvetna för medlemmarna. På den unders-
ta nivån finns vad han kallar grundantaganden - antaganden om vad som 
är sant och falskt, om verkligheten och om hur människor bör vara mot 
varandra - som egentligen ligger till grund för de normer, värderingar och 
artefakter som finns, men som det mycket sällan talas om på ett medvetet 
plan. Olika delar av organisationskulturen är olika svåra att förändra. 
Artefakter är rimligtvis enklast att ändra, framför allt för att de är medvet-
na. Grundantaganden talas det sällan om då de är begränsat medvetna och 
därmed också svåra att ändra (Schein 2004:25-37). Som framgick vid be-
greppsbestämningen av handlingsutrymme är det normerna som har störst 
betydelse i avhandlingen. Eftersom normernas betydelse redan har dryftats, 
ska de här bara sammanfattas.  

De normer eller handlingsregler som utvecklas i det dagliga arbetet säger 
vad som är rätt och fel, vad som är ”normalt” och icke-avvikande i det 
specifika sammanhanget, och med Crozier och Friedbergs ord, vad som är 
majoritetsstrategier (1980:59). Normer är en samlad och neutral beteck-
ning på rutiner och handlingsmönster inom arbetsorganisationen. Normer-
na och rutiniseringen av dem hjälper gruppmedlemmar att definiera sin 
situation och finna tillit till varandra. Om normerna är starka och styr oss i 
stor utsträckning ger de också gemenskap och trygghet i gengäld. Normer 
förhandlas fram och bestäms i interaktion mellan befintliga individer men 
kan också ”suddas ut”, avta i styrka, i interaktion. När organisationsstruk-
turen ändras, omflyttningar sker eller då tillräckligt många individer byts 
ut i gruppen, ändras förmodligen normerna i större eller mindre utsträck-
ning. Normerna är inte självklart medvetna men inte heller självklart 
omedvetna. Normer kan åtminstone vara oreflekterade för individerna som 
innefattas av dem. Medlemmar i gruppen får lättast syn på dem genom att 
någon går över gränsen. 

3.6 Sammanfattning och en blick framåt 
Den definition av mobbning som tillämpas här lyder: negativa handlingar 
som utförs upprepade gånger över tid, av en eller flera, mot en eller ett 
fåtal som blir eller riskerar att bli socialt exkluderade från social gemen-
skap. Vid sidan av denna operationaliserade definition kan mobbningsde-
finitionen knytas till en sociologisk begreppsapparat. Mobbning är därför 
också en asymmetrisk relation där den eller det fåtal som utsätts görs till 
objekt som både tar sig uttryck som rutinisering och ibland ritualisering. 
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Hur det går till när mobbningen blir ”reell” för en utsatt person kommer 
att analyseras i kapitel 5 om de olika mobbningsparterna. Där kommer 
också analysen att handla om den ibland oklara gränsen mellan vad som är 
mobbning och vad som inte är mobbning.  

Mobbning uppstår bara i sammanhang där människor träffas regelbun-
det, ofta, och då de är beroende av sammanhanget och inte kan lämna det 
utan höga kostnader. Det sammanhang som fokuseras här är arbetsorgani-
sationen. Alla som anställs i en arbetsorganisation ges ett formellt hand-
lingsutrymme. Det är det utrymme organisationen ger positionsinnehava-
ren eller yrkeskategorin för att kunna utföra sitt arbete i form av arbets-
uppgifter och byråkratisk auktoritet att utföra dessa. Individen ges också 
ett utrymme som medlem i gruppen i den unika praktiken, det informella 
handlingsutrymmet. Det består av sammanhangsbestämda normer och 
utvecklas inom ramen för gruppens interaktion. Det reella handlingsut-
rymmet är det sammantagna handlingsutrymmet inom organisationen och 
gruppen: det utrymme individen ges att handla inom utan att utsättas för 
repressalier. Att bli utsedd till avvikare eller att bli måltavla för fördomar 
kring sin speciella kategoritillhörighet kan påverka det reella handlingsut-
rymmet negativt. Betydelsen av kategoritillhörighet i mobbningssamman-
hang kommer att analyseras i kapitel 6. Omfattningen av det reella hand-
lingsutrymmet varierar från individ till individ och ändras också över tid 
och från ett sammanhang till ett annat. Individer förhandlar om handlings-
utrymme med olika resurser. Vad som anses vara resurser varierar med 
sammanhang. I kapitel 6 kommer analysen att handla om vad som gör att 
det reella handlingsutrymmet hastigt eller långsamt inskränks, och i kapitel 
7 tar jag mig an hur vi kan förstå att inom vissa arbetsorganisationer ut-
vecklas en persons begränsade reella handlingsutrymme lättare till mobb-
ning än inom andra.    

Organisationen ger ramar för individers förhandling om handlingsut-
rymme och bestämmer i viss utsträckning vilka resurser som räknas och 
inte räknas. Ramar ges inom arbetsorganisationen av till exempel den for-
mella strukturen, chefens reella handlingsutrymme och arbetsplatsens fy-
siska utformning, men också arbetsplatskulturen. Där det finns organisato-
risk osäkerhet finns också förhandlingsbart utrymme. Att genomföra om-
organisationer och fysiska omflyttningar kan skapa förhandlingsläge om 
handlingsutrymme. Förhandling om handlingsutrymme kan i sin tur på-
verka strukturen och kulturen. Kapitel 7 handlar om att identifiera och 
analysera arbetsorganisatoriska egenskaper som på olika sätt inverkar på 
mobbningsprocessen, både strukturella och kulturella aspekter. 
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Ett teoretiskt grundantagande som har vuxit fram under studiens gång 
är att individer, medvetet eller omedvetet, eftersträvar att ha en viss hand-
lingsfrihet och att kunna ha kontroll över sin situation inom arbetsorgani-
sationen. Handlingsfriheten kan dock inte vara fullständig och inte heller 
eftersträvansvärd, särskilt inte inom arbetsorganisationen. Det finns grän-
ser för vilka handlingar vi får och kan göra inom arbetsorganisationen då 
de ska passa in i dess mål. Det finns också normer som vi vill, dock i varie-
rad grad, anpassa oss till för att ingå i en gemenskap. 

De olika analytiska nivåerna individ, interaktion, arbetsorganisation och 
samhälle bidrar på olika sätt till förståelsen av sociala fenomen, så också 
mobbning. De analysnivåer som är i fokus här är interaktionen – där 
mobbning sker (främst kapitel 5 och 6) – och arbetsorganisationen – som 
ger interaktionen och därmed mobbningen förutsättningar (främst kapitel 
7). Individens erfarenheter och hur deras resurser bedöms kommer främst 
att tas upp i kapitel 5, och hur samhälleliga maktstrukturer inverkar fram-
kommer framför allt i kapitel 6.  
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KAPITEL FYRA 

 

4. Forskningsansats och tillvägagångssätt 
 
I alla empiriska studier måste en mängd beslut fattas om hur studien ska 
genomföras, vilken typ av slutsatser den syftar till och hur svårigheter ska 
hanteras. Detta kapitel ägnas åt de val, beslut och svårigheter som är rele-
vanta i denna avhandling. Valet av metod grundas på mina vetenskapsteo-
retiska utgångspunkter – hur jag finner det möjligt att nå kunskap och 
vilken syn jag har på verkligheten. Någon specifik vetenskapsteoretisk lära 
följs inte strikt, men min ansats är starkt inspirerad av den kritiska realis-
men, men också hermeneutikens tolkningsperspektiv (se Bhaskar 1997; 
Sayer 2000; Danermark et al 2003; Ekström 1993; Ödman 2007; Kvale 
1997). Först följer en presentation av de vetenskapsteoretiska utgångs-
punkter studien vilar på samt mitt val av kvalitativ ansats. Vilken plats 
teorin har, min förförståelse och vilka typer av slutledningslogiker som 
används följer därpå. Under ”Tillvägagångssätt” ska det förtydligas hur 
urvalet av de 20 intervjupersonerna har gått till, vilka avgränsningar som 
är aktuella samt hur intervjuerna genomfördes. Hur analysförfarandet har 
gått till förs fram därefter. Hur kvalitativ forskning kan säkerhetskontrol-
leras (valideras) samt forskarens inverkan på resultatet diskuteras. Etiska 
aspekter kommer att föras in kontinuerligt, men också sammanfattas mot 
slutet av kapitlet. Slutligen ges en kort sammanfattning av forskningsdesig-
nen.  

4.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter och val av metod 
Som framgick i kapitel 2 så finns det inte något organisatoriskt känneteck-
en i den tidigare forskningen som ständigt bekräftas i samband med hög 
mobbningsförekomst såsom stress eller rollkonflikt. Ibland uppges ett 
samband, ibland inte. Det är också svårt att avgöra vad som är orsak och 
vad som är verkan när det gäller relationen mellan arbetsorganisatoriska 
kännetecken och mobbning. Ontologiskt grundas denna studie på en strati-
fierad och nivåindelad syn på verkligheten. Att anamma den synen har 
varit till stor hjälp när det gällde att förstå hur olika organisatoriska kän-
netecken relateras till mobbning. Jag föredrar att se det som att exempelvis 
stress och rollkonflikter kan inverka på mobbningsprocessen under vissa 
omständigheter.  

Verkligheten delas här upp i tre domäner: verklighetens, det faktiskas 
och empirins domäner (Bhaskar 1997:13; Sayer 2000:11f; Danermark et al 
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2003:47). Underst finns verklighetens domän som består av ett objekts 
eller fenomens struktur och dess egenskaper och krafter. Ibland talar man 
om dem som generativa mekanismer och som sådana kan de få något att 
hända i samhället, i organisationen, i gruppen eller hos individen. De be-
tecknar vad objektet, i detta fall arbetsorganisationen, har kapacitet, eller 
benägenhet, till. Det finns en mängd egenskaper och krafter inom en ar-
betsorganisation som har benägenheten att utveckla en rad olika händelser 
och processer. Alla arbetsorganisationer har benägenheten på grund av sin 
struktur att till exempel gå med vinst, ingå i nätverk, men också utveckla 
inkludering i, men också exkludering från, gemenskap. De inneboende 
egenskaperna och krafterna kan under vissa omständigheter utlösa och 
påverka händelser och processer, men att de är latenta betyder också att de 
finns även om de inte aktiveras (Sayer 2000:11ff; Bhaskar 1997:229ff; 
Danermark 2003: kap 3; Harré & Madden 1975:100). Egenskaperna och 
krafterna kan under vissa omständigheter förstärka varandra och därmed 
aktiveras. Då uppstår exempelvis vinst, utveckling av nätverk, social inklu-
dering eller exkludering etcetera. Egenskaperna och krafterna ger ibland 
utslag i empirin, men inte alltid (jfr Harré och Madden 1975:100; Bhaskar 
1997:46).  

Vi kan också tala om ett objekts eller fenomens nödvändiga eller till-
räckliga egenskaper och krafter. Vad är nödvändigt för att mobbning ska 
kunna ske och vad är mer tillfälliga omständigheter kring mobbningspro-
cessen? (Danermark et al 2003:197, kap 3). Även mobbningsfenomenet 
har sina strukturer och benägenheter. Mobbningsfenomenet har till exem-
pel benägenheten att leda till allvarliga konsekvenser. Danermark et al 
uttrycker objektens och fenomenens krafter så här:  

Konkreta fenomen är komplext sammansatta av krafter och mekanismer 
som påverkar, förstärker, försvagar och ibland tar ut varandras effekter. 
Frågan om vilka mekanismer som är mest betydelsefulla för det objekt vi 
studerar kan därför endast avgöras från fall till fall genom empiriska under-
sökningar och i relation till det problem vi har ställt oss (Danermark et al 
2003:106, kursivering i originalet).  

Det är främst de latenta egenskaperna hos arbetsorganisationen och kraf-
terna i interaktionen inom den, jag söker urskilja i denna avhandling. Så-
dana egenskaper och krafter kan under vissa omständigheter driva på 
mobbning men som under andra kanske rentav motverkar (se Ekström 
1993). Även mobbningsfenomenets krafter kommer att analyseras. Jag har 
valt att kalla det som inverkar på mobbningsprocessen inom arbetsorgani-
sationen för egenskaper, och det som interaktionen bidrar med till mobb-
ningsprocessen för krafter. Ibland är det svårt att särskilja vad som är in-
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teraktionsprocess och vad som ska tydas som egenskaper inom arbetsorga-
nisationen då de är intimt sammanflätade. I de fallen används kraft för att 
visa på det processuella.  

Nivån ovanför verklighetens domän, det faktiskas domän, innefattar det 
som faktiskt händer när tillräckligt många krafter har aktiverats men också 
händelsernas konsekvenser (Sayer 2000:11ff; Bhaskar 1997:13f). Det är 
här social exkludering från en gemenskap inträffar, när negativa handling-
ar utförs av en eller flera mot en eller ett fåtal upprepade gånger över tid. 
För att göra detta resonemang mer konkret kan följande målas upp: en 
arbetsorganisation har ett mönster av generativa krafter latent närvarande 
på grund av sin struktur, till exempel att de anställda har låg kontroll över 
sitt arbete, inte har egna fysiska reträttplatser att dra sig undan till och en 
frånvarande chef. En av kollegorna ifrågasätter chefen vid ett av få möten, 
och blir efter det utfryst av kollegor och chef. Ifrågasättandet är en input, 
en effektiv orsak som aktiverar mobbningsskeendet (se Danermark et al 
2003:97f) och väcker de latenta egenskaperna och krafterna till liv och 
understödjer mobbningen. Personen som ifrågasatte chefen blir utfryst 
vilket förvärras av att personalen inte kan dra sig undan från varandra. 
Mobbning sker i det faktiskas domän men det som understödjer mobbning 
är arbetsorganisatoriska egenskaper och interaktionskrafter i verklighetens 
domän. Händelser som sker är effekter av många olika sorters mekanismer 
och krafter. 

Den översta domänen, empirins, består av det individer erfar av de fak-
tiska händelserna, deras observationer och subjektiva tolkningar av skeen-
dena. I empirins domän kan vi observera och erfara händelser, både direkt 
och indirekt. En forskare kan studera empirins domän direkt genom obser-
vation, men också indirekt genom att tolka andras erfarenheter av vad som 
händer (Danermark et al 2003:47f; Giddens 1976:79f). Det är inte alla 
som märker vad som faktiskt händer och alla uppfattar det inte på samma 
sätt. Varje individs syn på mobbningsprocessen påverkas av en rad aspek-
ter, såsom tidigare erfarenheter, individuella egenskaper, vilken part i 
mobbningsprocessen de är, kanske också kön och ålder. Empirin utgör en 
viktig grund för min förståelse och tolkning av vad som sker under den 
empiriska ytan, något jag kan nå med hjälp av teori. Det empiriskt direkt 
observerbara ger därför endast kunskap på en ytlig nivå av verkligheten. 
Analysen handlar om att:  

skilja det essentiella och renodlade från det kontextuella och tillfälliga, att 
identifiera djupare strukturer och mekanismer i det konkreta och observer-
bara (Ekström 1993:40).  
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Förenklat är grundsynen att fenomenet mobbning sker oberoende av vårt 
tal om det, men vi studerar det främst genom individernas upplevelser av 
det. Individens erfarenheter som förmedlas genom, i denna studies fall, 
intervjuer, är ett viktigt sätt att få empirisk kunskap om mobbning, även 
om andra sätt också är möjliga.  

Varje individ har benägenheten att mobba, varje grupp har benägenhe-
ten till mobbningsprocesser, och inom varje arbetsorganisation med fler än 
två personer kan mobbning inträffa. Varje samhälle har benägenheten att 
socialt exkludera och inkludera. Var och en av analysnivåerna i Layders 
(1993:8) forskningskarta, som presenterades i kapitel 3 – individ; 
grupp/interaktion; organisation; samhälle – har egna egenskaper och kraf-
ter som skiljer sig åt från varandra.77 Egenskaperna och krafterna hos en 
individ som kan medverka till att mobbning sker skiljer sig åt från grup-
pens, arbetsorganisationens och samhällets egenskaper och krafter. Varje 
analysnivå har därför sina emergenta krafter. Emergens innebär att egen-
skaperna och krafterna är icke reducerbara och kvalitativt annorlunda än 
andra nivåers (se Bhaskar 1994:73; Sayer 2000:11ff; Danermark et al 
1997:79). Varje nivås egenskaper och krafter fungerar efter olika logiker. 
Det går inte att reducera förklaringen av mobbning till en av dessa nivåer. 
På gruppnivån är det andra egenskaper och krafter som inverkar än de som 
individerna står för. Det som händer på gruppnivå innefattar dock också 
underliggande nivåers egenskaper och krafter, i detta fall individernas. 
Individens personlighet, resurser och erfarenheter inverkar därför på 
mobbningsprocessen som sker i interaktion i gruppen, men i gruppen hän-
der också något kvalitativt annorlunda än hos individerna. Denna studie 
fokuserar på gruppens/interaktionens och arbetsorganisationens analytiska 
nivåer, men de andra nivåerna ska inte ignoreras.  

När det gäller synen på orsaker och förklaringsanspråk så är utgångs-
punkten här att orsaker är något annat än statistiska samvariationer. Som 
Bunge (1979:352) hävdar är verkligheten för rik och komplex för att ge 
direkta orsak-och-verkan-förklaringar. En kritisk realistisk syn på förklar-
ingar är att identifiera kausala mekanismer och hur de verkar samt att 
blottlägga om de har aktiverats och under vilka omständigheter (Sayer 
2000:14).  

I ett realistiskt perspektiv är det inte en fråga om ett förhållande mellan från 
varandra åtskilda och avgränsade händelser. Orsaker handlar om objekt el-
ler relationer och deras natur. Det är en fråga om vilka kausala krafter eller 

 
77 Det finns naturligtvis fler analysnivåer, såsom fysiska, kemiska, biologiska osv, se 
t.ex. Sayer (2000:12f) men också den internationella nivån (Brante 2001:178).  
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benägenheter som ett objekt eller en relation innehar. Mera generellt ut-
tryckt, så är detta en fråga om objekts sätt-att-verka, eller just deras meka-
nismer (Danermark et al 2003:95, kursivering i originalet).  

Vi talar här alltså i termer av vad som gör något möjligt, vad som genere-
rar eller bestämmer något.  

Mobbning är, menar jag, kontextuellt konstituerat. Ett fenomens struk-
tur får en viss innebörd i en viss kontext (ett sammanhang, en miljö eller en 
rad omständigheter, se Ekström 1993:41f). Det är så jag ser på arbetsorga-
nisationen som en av mobbningens möjliga arenor.  

Att förhållanden är kontextuellt konstituerade innebär att de inte kan defi-
nieras utan hänsyn till det sammanhang som de är en del av (Ekström 
1993:42 kursiv i orig).  

De egenskaper och krafter som identifieras som viktiga för att förstå 
mobbningsprocessen på en arena är nödvändigtvis inte samma på en an-
nan. Mobbning i skolan och mobbning inom arbetsorganisationer är till 
exempel inte väsensskilt men det är delvis olika egenskaper och krafter som 
inverkar på mobbningsprocessen i dessa båda miljöer.  

All samhällsvetenskap innehåller någon grad av tolkning och menings-
skapande (Sayer 2000:17). Det gäller även denna studie. En ontologisk 
utgångspunkt i den kritiska realismen, som presenterades ovan, kan där-
med kopplas samman med ett hermeneutiskt förståelseperspektiv. Herme-
neutik ska inte ses som en enskild metod här ”utan en övergripande före-
ställning om vad tolkning och förståelse innebär” (Vikström 2005:9). Ut-
ifrån en hermeneutisk ansats söks en helhetsförståelse av mobbningspro-
cessen och målet även i de intervjuer som har utförts i denna studie är att 
nå förståelse för det sagda. Hur tolkningen och förståelsen nås är historiskt 
och inte fast en gång för alla. ”Rätt” tolkning kan aldrig utlovas, men en 
tolkning ger ett rimligt alternativ (Helenius 1990:64-86). Förståelse och 
tolkning sker alltid inom en viss förståelsehorisont, som utgör gränser för 
vilka tolkningar som är möjliga (Ödman 2007:100ff). Inom hermeneutiken 
talar man också om den hermeneutiska cirkeln, om växlandet mellan del 
och helhet i tolkningsprocessen (se t.ex. Ödman 2007:98f). Förståelse för 
kontexten är nödvändig för att förståelse av delarna ska nås, men också 
tvärtom (Ödman 2007: 102ff; Kvale 1997:51). För att förstå mobbnings-
processen behöver tolkningen göras inom det sammanhang mobbningen 
sker inom, vilket är arbetsorganisationen. Pendlingen mellan del och helhet 
kan uttryckas som ”ett uppmärksammat lyssnande kombinerat med en 
kritisk distans” (Vikström 2005:27). Då teoretiska ingångar funnits med 
från början, ges den tänkta helheten en riktning redan från början. Att 
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söka efter underliggande strukturer kan anses vara att hitta pusselbitar 
inom en ”förståelsehorisont” - inom den kontext som är aktuell.  

För att förstå och tolka verkligheten krävs teorier, med vars hjälp vi kan 
förklara empiriska skeenden. Begreppet dubbel hermeneutik blir här vik-
tigt. Det sociala livet produceras, tolkas och görs meningsfullt av aktörer. 
Inom samhällsvetenskap måste forskaren förhålla sig till en värld som re-
dan är tolkad av de studerade aktörerna. Han eller hon måste dock också 
med hjälp av teoretiska begrepp bedriva forskning, där aktörernas tolk-
ningar analyseras. Forskaren måste därför gå längre än den tolkning som 
aktörerna gör själva (Giddens 1976:79f; Sayer 2000:17f). För denna studi-
es vidkommande betyder det att tolka intervjupersonernas utsagor om 
mobbningserfarenheter (empirins domän), för att förstå och identifiera 
mobbningsprocessen (i det faktiskas domän) och de egenskaper och krafter 
som inverkar på den (verklighetens domän). Hermeneutikern söker inte 
uttalat efter strukturer, egenskaper och krafter och har inte en generell 
uttalad stratifierad syn på verkligheten. Det hindrar dock inte att jag an-
vänder mig av hermeneutikens förståelseperspektiv i tolkningen av det 
empiriska materialet. Innan val av metod och teorins plats i studien presen-
teras ska studiens frågeställningar bestämmas.  

4.2 Studiens frågeställningar 
Som framgick på avhandlingens första sida kan det inom arbetsorganisa-
tionen både utvecklas allianser, konflikter och mobbning. Det visar att 
arbetsorganisationen har benägenheten att utveckla dessa fenomen och 
processer, men de uppstår inte alltid. Det finns dock vissa egenskaper och 
krafter inom arbetsorganisationen som tillsammans gör det möjligt för till 
exempel mobbning att utvecklas, men som annars ligger latenta. Vissa av 
dessa egenskaper och krafter delar arbetsorganisationen med andra arenor, 
vissa är specifika för den. Syftet i avhandlingen är att identifiera och analy-
sera de arbetsorganisatoriska egenskaper och interaktionskrafter som kan 
inverka på mobbningsprocessen.  

Den första frågeställningen lyder vilka egenskaper inom arbetsorganisa-
tionen och interaktionskrafter inom den kan inverka på mobbningsproces-
sen och hur? Detta handlar i första hand om egenskaper och krafter som 
kan generera mobbning (i verklighetens domän). Det handlar inte bara om 
att identifiera dem, utan också analysera hur de inverkar: hur de kan tän-
kas förstärka eller minska mobbningens framfart. En fördjupning kommer 
också att göras i vilka av de egenskaper som har tagits upp som är gemen-
samma med andra mobbningsarenor, och vilka som är unika för just ar-
betsorganisationen. Slutligen, med anknytning till den första frågeställning-
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en, kommer jag även att identifiera den eller de egenskaper inom arbetsor-
ganisationen som är nödvändiga för att mobbning ska kunna ske inom den 
och sådana som endast inverkar förstärkande eller försvagande.  

För att mobbningsprocessen ska bryta ut, ska flera egenskaper och kraf-
ter samverka. Den andra frågeställningen lyder vilka krafter eller händelser 
inom arbetsorganisationen kan utlösa en mobbningsprocess? Det finns inte 
ett svar här, utan olika krafter och händelser78 kan starta mobbningspro-
cessen. Den tredje frågan är vad, inom arbetsorganisationen och interak-
tionen inom den, gör det möjligt för mobbningsprocessen att etableras? 
Svaren på dessa två frågor söks i underliggande strukturer, egenskaper och 
krafter och utgår ifrån att händelser faktiskt har ägt rum (verklighetens och 
det faktiskas domäner).  

Den fjärde frågeställningen lyder vad utmärker de olika parterna i 
mobbningsprocessen? De olika parterna förstås utifrån det sammanhang de 
agerar i, och det handlingsutrymme de har i sammanhanget. Parterna som 
analyseras är mobbaren, den utsatte personen, de så kallade medlöparna 
och stödjarna. Finns det någon som inte kan mobba och vad ska ses som 
nödvändiga eller tillräckliga anledningar till att ge öppet stöd till den utsat-
te personen? I relation till detta ska också den ibland suddiga gränsen mel-
lan mobbare och mobbad belysas. Här knyts frågeställningen tydligare an 
till den tredje och ”ytligaste” delen av den kritiska realismens ontologi, 
empirins, då våra empiriska erfarenheter är socialt påverkade, och att vi 
kan ha olika syn på vad som ”faktiskt” händer. 

4.3 Val av metod och kunskapsanspråk 
Utmärkande för en stor del av den tidigare forskningen om mobbning är 
att regelbundenheter och fördelningar med variabelanalys som grund söks. 
En del generella samband eller samvariationer kan på så sätt visas (Daner-
mark et al 2003:290). Variabelanalys kan ge:  

kunskap om kvantitativa fördelningar på indikatorer operationaliserade 
från redan kända egenskaper (Ekström 1993:30).  

Det som kommer till korta i en sådan forskningsdesign är komplexiteten 
och öppenheten för vad empirin kan ge för nya infallsvinklar på det som 
studeras. Variabelanalys förklarar inte hur mobbningsprocessen utvecklas 
eller varför den inte alltid startar. Med den nyss presenterade synen på 
verkligheten och hur kunskap om den är möjlig att nå följer i denna av-

 
78 Inom den kritiska realismen talas det ibland om händelser som inte alltid blir 
empiriskt observerbara eller medvetandegjorda (t.ex. Danermark et al 2003:98f), 
men här åsyftas sådana händelser som intervjupersonerna har erfarit. 
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handling ett kvalitativt metodval. Jag har valt att utföra intervjuer med 
personer som har erfarenheter av mobbning på sin arbetsplats. Med en 
kvalitativ forskningsdesign kan jag som forskare vara mer explorativ, nå-
got som passar väl in i studiens syfte: att identifiera och analysera arbets-
organisatoriska egenskaper och interaktionskrafter som kan inverka på 
mobbningsprocessen. Däremot är inte samtliga egenskaper och krafter som 
lyfts fram i denna studie nya för mobbningsforskningen, men de sätts i ett 
nytt ljus. Avhandlingen ämnar inte förklara mobbningsprocessen, där de 
krafter klargörs som måste finnas tillsammans för att mobbning ska uppstå 
och fortgå. Detta beror på att varje förlopp är unikt och inte möjligt att 
bestämma enligt generell lagbundenhet.  

Styrkan i kvalitativa studier är möjligheten att reflektera över komplexi-
teten och variationerna mellan olika situationer (Höijer 1990). Generali-
serbarhet är ”förhållandet mellan det enskilda/specifika och det allmän-
na/generella” (Danermark et al 2003:161, kursivering i originalet). Analy-
tisk generalisering handlar om att göra rimliga bedömningar av hur resul-
tatet i en undersökning kan vägleda förståelsen för vad som sker i en annan 
situation. Då måste likheter och skillnader analyseras mellan olika typer av 
situationer (Kvale 1997:210f). Det är analytiska generaliseringar som är 
relevanta i denna studie. Som tydliggjordes i inledningskapitlet så finns en 
del argument för att resultaten i denna avhandling främst kan användas för 
att förstå mobbning i en svensk kontext, eftersom den skiljer sig från andra 
länders syn och krav på till exempel arbetsmiljön. De teoretiska resone-
mangen om vad inom arbetsorganisationen som inverkar på mobbnings-
processen bör dock ses som analytiska bestämningar där generaliserbarhe-
ten sträcker sig utanför den svenska kontexten. Denna studies resultat kan 
vägleda i förståelsen för vad som händer i andra mobbningsprocesser än de 
som utgör empiriska fall här.  

4.4 Förförståelse, teorins plats och slutledningar 
Som i många andra samhällsvetenskapliga forskningsstudier så har inter-
vjuutskrifter och möten med intervjupersonerna tolkats och förståelse har 
försökt nås. Tolkningen görs naturligtvis inte förutsättningslöst. Ödman 
(2007) har uttryckt förförståelsens betydelse för forskningen så här: 

Förförståelsen är dock inte enbart ett inbyggt minne vi har till förfogande 
när tillvaron så kräver. Den ger riktning i vårt sökande. Det är den som av-
gör vilken aspekt vi lägger på det föremål som studeras. Man kan också 
formulera det så här: utan förförståelse inget problem och inget som kan ge 
ledtrådar (Ödman 2007:102). 
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Det är vår förförståelse som överhuvudtaget skapar intresse för ett feno-
men, och som gör att forskaren söker efter svaren på vissa frågor och inte 
andra. Förförståelse kan vara av olika slag, bland annat teoretiska, men 
också erfarenhetsmässiga. För att börja med det sistnämnda så betyder 
erfarenheten av att ha varit elev, student och anställd mycket för min för-
ståelse, främst kring människans vara i organisationer. Direkta och indi-
rekta erfarenheter av exkluderings- och inkluderingsprocesser mellan män-
niskor är en del av min förförståelse. Naturligtvis påverkar dessa erfaren-
heter min analys på ett annat sätt än om studieobjektet varit något som jag 
inte hade erfarenhet av själv. Det bör också tydliggöras att jag inte har 
blivit mobbad själv. En annan del av förförståelsen består i att jag skrev en 
D-uppsats i sociologi om mobbning i arbetslivet hösten 2001. Sex utsatta 
personer intervjuades och syftet var att ta reda på vad som utmärkte en 
arbetsplats där mobbning skedde samt vilka som var mobbningens uttryck. 
På grund av uppsatsen har funderingar kring ämnet pågått några år innan 
avhandlingsarbetet påbörjades. De ”extra åren” har varit ovärderliga för 
att nå förståelse för fenomenet med tanke på dess komplexitet, men upp-
satsskrivandet skapade rimligtvis föreställningar som har påverkat tolk-
ningen av empirin. En betydande del av förförståelsen för föreliggande 
studie är också teoretisk. Det är inte möjligt att börja empiriinsamlingen 
utan att vara teoripåverkad (jfr Danermark et al 2003:48, 219). Utifrån 
den vetenskapsteoretiska syn som anammas här är empirin en ovärderlig 
men ändock otillräcklig kunskapskälla för att identifiera vad som inverkar 
på mobbningsprocessen. Empirin är det som har gett mobbningsfenomenet 
i sin unika kontext ett ansikte. Empirin har gett en komplex syn på mobb-
ningsprocessen och vad som inverkar på den. Men, empirin talar inte för 
sig själv utan teorin spelar en stor roll i studien, inte minst vid empiriin-
hämtandet. Vilka teoretiska utgångspunkter och begrepp som fanns med 
från studiens början, och därmed var en del av förförståelsen, och hur de 
har ändrats under resans gång kommer framför allt att klargöras i avsnittet 
om analysförfarandet nedan.   

Teoretiserandet medverkar i alla delar av forskningsprocessen. Teorin är 
en del av förförståelsen och förarbetet då (ofta teoretiska) orienteringsbe-
grepp eller sensitizing concepts79 används inför en studie samtidigt som 
målet med studien ofta är teorigenerering (Layder 1998:27). Som framgick 
ovan så har teorin och empirin förenats för att komma fram till slutsatser-

 
79 Sensibiliserande begrepp, enligt Blumer: ”gives the user a general sense of 
reference and guidance in approaching empirical instances” (Blumer 1954:7). Det 
är begrepp som funnits med från början och som kommer ur teori eller tidigare 
forskning samt ger riktning i sökandet, se även Bowen (2006). 
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na. Sociologen Derek Layders ord om ”adaptive theory” fångar detta på 
ett bra sätt:  

The word ’adaptive’ is meant to convey that the theory both adapts to, or is 
shaped by, incoming evidence while the data itself is simultaneously filtered 
through, and is thus adapted by, the prior theoretical materials (frame-
works, concepts, ideas) that are relevant to their analysis (Layder 1998:5).  

Empirin filtreras genom teorin och teorin formas av de intryck som empi-
rin ger. Teorin och empirin står i beroendeförhållande till varandra. En 
slutledningslogik med en sådan syn på relationen mellan teori och empiri 
är abduktion (se Danermark et al 2003:248). Begreppet har sitt ursprung 
hos filosofen Peirce (se Löfberg 1990). Abduktiv slutledning är att tolka en 
företeelse utifrån ett visst mönster för att se vilken ny innebörd det får, till 
exempel en ny teori på ett tidigare tolkat material (Danermark et al 
2003:177, 188; Löfberg 1990:202f). Forskaren rekontextualiserar på så 
sätt medvetet ett fenomen, det vill säga sätter fenomenet i ny teoretisk kon-
text. Nya tolkningar, innebörder och insikter samt bättre förklaring av ett 
fenomen kan därför förhoppningsvis erbjudas (se Danermark et al 
2003:183,188f). En hermeneutiker skulle troligtvis säga att forskaren söker 
en förståelse för mobbningsprocessen genom att erbjuda ett rimligt tolk-
ningsalternativ och att just den tolkningen görs utifrån vald förståelsehori-
sont (Helenius 1990: 64-86). Abduktiv slutledning får i denna avhandling 
betydelse genom att på ett övergripande plan anamma synen på mobbning 
som ett socialt fenomen till skillnad från ett individuellt. Jag strävar efter 
att nå förståelse för mobbning som socialt fenomen och sätter det därför 
delvis i ett annat ljus. Det får också betydelse genom att jag söker identifie-
ra sådant som kan inverka på mobbningsprocessen utan att det nödvän-
digtvis måste synas som empiriska mönster. Det sistnämnda är att se på 
mobbning i ett nytt ontologiskt ljus, som kan ge nya insikter om mobb-
ningsprocessen till skillnad från empiricism; att bara det som kan observe-
ras direkt kan ge vetenskaplig kunskap. Ett annat exempel på abduktion är 
att begreppet handlingsutrymme som teoretiskt verktyg kan nyansera för-
klaringen och förståelsen för fenomenet mobbning, och hjälpa till att dra 
nya slutsatser.  

Analysen av det empiriska materialet kommer också att ta fasta på vad 
som inte sägs och varför intervjupersonen säger vissa saker utifrån sin erfa-
renhet i mobbningsprocessen. Med en kritisk realistisk ansats kan vissa av 
slutledningarna därför sägas vara retroduktiva, även om abduktiva slutsat-
ser också kan innefatta sådana. Retroduktiv slutledning har som mål att 
urskilja strukturer och mekanismer som förklarar uppkomsten av till ex-
empel ett fenomen. En typisk retroduktiv fråga är: ”Vilka egenskaper mås-
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te finnas för att något ska vara möjligt?” (Danermark et al 2003:171, 179-
200). Ett exempel får illustrera detta. När det gäller kännetecken på en 
mobbare är det lika viktigt att tolka vad intervjupersonerna säger om 
mobbarna, såsom vad de inte säger om dem. På så sätt kan resonemang 
föras om vilka kännetecken hos en mobbare som måste finnas för att de 
ska kunna mobba.  

4.5 Tillvägagångssätt 
Det empiriska materialet till denna studie utgörs av kvalitativa intervjuer 
med personer som har erfarenheter av mobbning på någon arbetsplats. 
Vilka dessa personer är och hur de har intervjuats ska klargöras här, lik-
som vad som utmärker detta urval. Kännetecknen på urvalsgruppen visar 
indirekt vilka begränsningar det empiriska materialet har.  

4.5.1 Urvalet – överväganden 
Intervjuer har utförts med: 
  

• 11 personer som har blivit utsatta för mobbning, kränkning eller 
trakasserier på någon av sina arbetsplatser. De benämns i avhand-
lingen som de utsatta personerna. 

• 7 personer som har sett mobbning av kollegor förekomma på sin 
arbetsplats, så kallade observatörer.80 En av dem fanns på samma 
arbetsplats som en av de utsatta personerna som har intervjuats och 
en annan fanns på samma arbetsplats som de båda mobbarna (se 
nedan). Två observatörer kom från samma arbetsplats. I intervjuer-
na med fyra av dessa sju observatörer framkom att de också själva 
blivit utsatta för mobbningliknande processer på sina arbetsplatser.  

• 2 personer som anser att de har varit med om att mobba en kollega. 
De kallas i avhandlingen för mobbare. 

 
Tio av de intervjuade utsatta personerna rekryterades till studien genom ett 
samarbete mellan Försäkringskassan i Örebro län och vår forskargrupp. 
Forskargruppen bestod då av författaren, doktorandkollegan Helena 
Blomberg och handledaren Björn Eriksson, samtliga vid sociologin på Öre-

 
80 Dessa är observatörer till kollegors mobbning. I inledningskapitlet skrev jag att 
alla medverkar i interaktionsprocesser med handlingar och icke-handlingar. Ur den 
synvinkeln finns inte observatörer som står utanför skeendet, men här menas att de 
har rollen som observatörer till kollegors utsatthet. De utgör således inte mobbaren 
eller den utsatte personen i detta sammanhang.  
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bro universitet. Vi kontaktade Försäkringskassan våren 2003 med för-
hoppning om att få tillgång till intervjupersoner för våra avhandlingspro-
jekt. De ställde sig positiva till samarbetet. Intresset riktades primärt mot 
personer som hade blivit utsatta för mobbning. Genom att kontakten för-
medlades via Försäkringskassan nådde vi därför personer där mobbningen 
lett till sjukskrivning. Vi i vår tur kunde erbjuda Försäkringskassans hand-
läggare föreläsningar och diskussionsseminarier om mobbning i arbetslivet. 
Efter diskussionen presenterade vi våra avhandlingsprojekt kort och bad 
handläggarna att tillfråga de klienter där mobbning angivits som sjuk-
skrivningsorsak, eller då handläggaren trodde att mobbning låg bakom 
sjukskrivningen, om dessa ville vara med i vår studie. Vissa personer kon-
taktade oss direkt efter en sådan förfrågan. Andra förmedlades via en kon-
taktperson på Försäkringskassan. Denna person blev också länken mellan 
oss och handläggarna och samlade ihop namn och telefonnummer till kli-
enter som ställde sig positiva till medverkan. Vi ringde sedan upp dem, 
presenterade oss kort och bad om deras adress så att information om stu-
dien kunde skickas (se bilaga 3). Därefter fick de kontakta oss (telefon eller 
e-post) om de var intresserade av att delta. Några som låtit positiva vid 
första samtalet, men som inte ringde upp själva efter att brevet ankommit, 
ringde vi upp ännu en gång. Tio utsatta personer nådde vi på detta sätt. 
Dessa intervjuades av såväl författaren som Helena Blomberg då vi både 
skulle skriva avhandlingar om mobbning i arbetslivet.  

Under avhandlingsarbetet blev det snart tydligt att flera parter i mobb-
ningsprocessen borde sökas för att få fler perspektiv på mobbning som 
socialt fenomen. Ett teoretiskt urval innebär att det är teorigenererandet 
och helhetsförståelsen som står i fokus och bestämmer urvalet av empiri. I 
det här fallet är det också successivt då den empiri som ska ingå bestäms 
efter hand. Vilka som ska, i detta fall, intervjuas, har åtminstone delvis 
bestämts under arbetets gång (Layder 1998:29,46ff; Glaser & Strauss 
2006:45ff; Strauss & Corbin 1990:176ff). Vad detta har betytt för resulta-
tet diskuteras nedan.  

De resterande intervjupersonerna har tillkommit på olika sätt. Vid inter-
vjutillfällena med de tio utsatta personerna som framkom ovan tillfrågades 
vissa, i de fall det ansågs lämpligt, om de hade någon kollega som de trod-
de ville ställa upp på en intervju (snöbollsteknik). Endast i ett fall ledde det 
till en observatörsintervju. Samarbetet med Försäkringskassan gav även, 
via en anställds informella kontaktnät, två observatörsintervjuer. Ytterliga-
re en observatör förmedlades via en av mina kollegors informella kontakt-
nät. Två observatörer, där den ena bevittnat mobbning/kränkning på två 
arbetsplatser, tillkom via en tidningsannons i en dagstidning (se bilaga 4). I 
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annonsen efterfrågades observatörer eller mobbare. Hänvisning gavs till en 
internetsida där projektet beskrevs närmare. Ytterligare en av de utsatta 
personerna tillkom den vägen. Hon skulle intervjuas som observatör men 
intervjun kom nästan uteslutande att handla om att hon själv blivit utsatt 
(för samtliga observatörers informationsbrev, se bilaga 5).  Ingen mobbare 
kontaktade mig i anslutning till annonserandet. Intervjuerna med de båda 
mobbarna i avhandlingen och ytterligare en observatör gjordes innan av-
handlingsprojektet påbörjades. Handledare Björn Eriksson fick efter med-
verkan i Vetenskapsradion kontakt med två personer som ville bidra till 
forskningen med sina erfarenheter som mobbare. Då författaren och ytter-
ligare en student (se Forsback 2001) skrev om mobbning i våra D-
uppsatser förmedlades kontakten till oss. Vi utförde tillsammans intervjun 
med mobbarna. En observatör från samma arbetsplats intervjuades per 
telefon en tid efteråt. Intervjuerna användes aldrig i våra uppsatser. Efter-
som jag sökt men inte fått tag på flera mobbare fann jag det värdefullt att 
kunna använda dessa intervjuer i avhandlingsarbetet. De sistnämnda har 
därmed lyfts in i efterhand då de bedömdes ge ytterligare variationer på 
hur mobbningsprocessen kan tolkas, återigen ett utslag av det teoretiska 
urvalet. Tillvägagångssättet vad gäller brev inför och information om stu-
dien blev rimligtvis inte detsamma som för de andra (se bilaga 6). Samtliga 
intervjupersoner har fått information om att de kan avbryta sin medverkan 
och ta tillbaka det de har sagt, även om informationen som har givits vari-
erar något till sin form.  

Några ytterligare influenser bör nämnas, vad som närmast kan beskrivas 
som empiriskt bakgrundsmaterial. Till den nämnda D-uppsatsen utfördes 
sex intervjuer med utsatta personer varav två tillsammans med en 
kurskamrat och fyra på egen hand. Dessa sex intervjuer finns med som en 
del av förförståelsen till avhandlingsarbetet. De har fungerat som utgångs-
punkter men ibland också bekräftelser av vissa tolkningar som har gjorts. 
De återges emellertid inte direkt och citeras inte. Några fler observatörer 
finns också representerade i det empiriska bakgrundsmaterialet i form av 
några vittnesbrev som de utsatta personerna bland annat har använt vid 
anmälning av mobbning som arbetsskada. Dessa skriftliga utsagor har 
dock använts i mycket begränsad utsträckning.  
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4.5.2 Urvalsgruppen – resultat och begränsningar 
De typer av arbetsplatser och yrken81 som finns representerade i det empi-
riska materialet är: 

 

• Vårdbiträden inom hemtjänstverksamhet (2 personer) 

• Brandmän (2 personer), en arbetsledare  

• Administratör på brandstation 

• Sjukgymnast på privat vårdinrättning 

• Lärare på vuxenutbildning 

• Rörtekniker på rörfirma, arbetsledare 

• Kommunaltjänsteman, chefsbefattning 

• Fritidspedagog på mellanstadieskola 

• Specialpedagog på högstadium 

• Handläggare inom socialtjänst 

• Handläggare på Försäkringskassa (2 personer) 

• Distriktssköterska inom kommunal verksamhet 

• Företagssköterska inom företagshälsovård 

• Bibliotekarie på bibliotek 

• Sjuksköterska på sjukhusavdelning 

• Sjuksköterska inom socialtjänsten 

• Förskollärare/pedagog (2 personer) 82 
 

Urvalsgruppen och arbetsplatserna har flera kännetecken. De allra flesta 
intervjupersoner har funnits på arbetsplatser som har daglig eller nästan 
daglig kontakt med kunder/klienter/studenter/vårdtagare. Dessa benämns i 
avhandlingen som tredje part. Kontakten är dock inte lika påtaglig på alla 
arbetsplatser som representeras i studien, jämfört med exempelvis skola 
eller sjukhus. Flertalet arbetsplatser finns inom tjänstesektorn, vilket kan 
vara rimligt med tanke på den nära kontakten med tredje part. Det är vida-
re en stor övervikt på offentliga arbetsplatser och samtliga är lönearbetan-

 
81 Vissa yrkeskategorier är i någon mån utbytta mot, utifrån min tolkning, lik-
värdiga sådana då författaren eller intervjupersonen ansåg att det fanns större risk 
för igenkänning.  
82 Sammantaget blir det 21 personers yrken eftersom en av intervjupersonerna hade 
erfarenhet av mobbning på två arbetsplatser, intervjupersonen Karin. Då jag menar 
den första arbetsplatsen (sjukhusavdelning) benämner jag henne Karin A, och den 
andra (socialtjänst) Karin B. 
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de.83 Gruppen består av 6 män och 14 kvinnor. De flesta arbetsgrupper 
som intervjupersonerna tillhörde är könshomogena. Samtliga intervjuade 
är över 30 år, de flesta runt 50 år vid intervjutillfället. Fyra av de utsatta 
personerna har arbetsledande ställningar, vilket gör att analysen kommit 
att fokusera främst på underställd personal. Vad dessa kännetecken på 
urvalsgruppen betyder för analysen är svårt att veta. Huruvida mobb-
ningsprocessen ser annorlunda ut för olika åldersgrupper, könsheterogena 
eller könshomogena grupper och för olika hierarkiska nivåer kan inte fast-
ställas. Med tanke på det syfte och de frågeställningar studien har finner 
jag dock spridningen god. Sammanfattningsvis kan sägas att det empiriska 
materialet består av intervjuer med personer med olika erfarenhet av 
mobbningsprocessen. De har verkat inom arbetsorganisationer med daglig 
kontakt med tredje part, med övervikt på arbetsplatser inom den offentliga 
tjänste- och utbildningssektorn, där arbetsgruppen utmärks av könshomo-
genitet. Intervjupersonerna är över 30 år och de flesta är lönearbetare i icke 
arbetsledande ställningar.  

Alla intervjupersoner ställde sig positiva till medverkan med vetskapen 
om att intervjuerna skulle handla om mobbning i arbetslivet. Några inter-
vjupersoner har valt att använda orden kränkning eller trakasserier och 
inte mobbning. Efter att ha hört och analyserat intervjupersonernas erfa-
renheter har jag själv avgjort om det har relevans för denna studie. Inte i 
något fall har intervjuer tagits bort men i två fall benämns förloppen 
kränkning i stället för mobbning enbart på grund av tidsaspekten (i texten 
om Karin A och det fall som Lena och Lennart talar om). För att kalla ett 
förlopp för mobbning ska negativa handlingar ske upprepade gånger över 
tid och i de två fall som är i åtanke handlade kränkningarna om ett fåtal 
tillfällen. De två fallen finns dock med som jämförelsefall eftersom kränk-
ningarna enligt min bedömning mycket väl skulle kunna vara början på en 
lång mobbningsprocess om inte de utsatta personerna slutat, vilket skedde i 
båda ”mina” fall. Övriga intervjupersoner har samtliga beskrivit mobbning 
som pågått under längre eller kortare tid, tydlig eller mer subtil.  

Ett oundvikligt kännetecken på intervjupersonerna är att de vill berätta 
om sina erfarenheter. De som vill berätta om sina erfarenheter kan skilja 
sig från de som inte vill det. Vilken inverkan det har på analysen är svårt 
att säga. Här står dock processer och arbetsorganisationer i fokus och inte 
individens unika berättelse. Vad som också kan sägas om urvalsgruppen är 
att tio av dem, som nåddes via Försäkringskassan, har blivit sjukskrivna, 

 
83 Självsysselsatta, det vill säga egenföretagare, innefattas därför inte i denna av-
handling (jfr Furåker 1991). 
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helt eller delvis, på grund av mobbningen. De kan därmed sägas vara all-
varliga fall. Dessa personer har därmed också förmodligen berättat sin 
historia många gånger för bland andra Försäkringskassa och eventuell 
företagshälsovård. Flera förmedlar att de har blivit misstrodda tidigare och 
försöker även för oss bevisa vad som har hänt med hjälp av dokument och 
läkarintyg. En fördel med det är att många intervjupersoner har haft lätt 
att minnas vad som har inträffat. En nackdel med det skulle kunna vara att 
de fokuserade på den typ av information som till exempel Försäkringskas-
san ville ha, och inte på annan. I empirin finns dock exempel på allt från 
kortvarig kränkning till årtionden av mobbning, både då en person mob-
bar en annan subtilt och då alla fryser ut en enskild, så en god spridning 
finns.   

Förutom målet att olika typer av arbetsorganisationer skulle represente-
ras så var det viktigt att fånga olika erfarenheter av mobbningsprocessen. 
Urvalet har därför varit åtminstone delvis teoretiskt då urvalet bestämdes 
under studiens gång (Strauss & Corbin 1990:176ff). De tre grupperna av 
intervjupersoner (utsatta, observatörer och mobbare) har gett olika bidrag 
till analysen. De utsatta personerna, som är flest till antalet, har främst gett 
underlag till att förstå vad social exkludering betyder för den som utsätts 
för det och vad det kan få för konsekvenser. De har inspirerat till att nå 
förståelse för olikheter i handlingsutrymme. När det gäller att se på mobb-
ning som process har intervjuerna med observatörerna fördjupat analysen. 
Det gäller framför allt insikten att det långt ifrån alltid är en självklar 
mobbare mot ett enda självklart offer och att mobbning kan fortsätta då en 
utsatt slutar. En mer problematiserande syn på det ”självklart omoraliska” 
i mobbningen blev tydligt i intervjun med de båda mobbarna. Denna inter-
vju utfördes innan avhandlingsarbetet påbörjades och har därför påverkat 
min förförståelse. Då den mer problematiserande synen på moral inte kom 
fram tydligt i de efterföljande intervjuerna blev det värdefullt att kunna 
föra in mobbarnas intervju i efterhand. Vad mobbning kan betyda för 
andra än den utsatte kom jag åt i intervjuerna med såväl mobbarna som 
observatörerna.  

Någon form av mättnad (theoretical saturation, Strauss & Corbin 
1990:188) infann sig efter 11 intervjuer med utsatta personer då jag såg 
mönster som återupprepade sig. Mobbarna och observatörerna gav en 
delvis annan syn på mobbningsprocessen och trots försök kunde inte fler 
mobbare rekryteras till studien. Åtminstone en stor del av intervjuperso-
nerna gav dock uttryck för att de alla hade erfarenheter av mobbning i 
stället för att vara självklara och fasta parter i mobbningsprocessen. Det 
gav en form av mättnad för förståelsen kring mobbning som process. Jag 
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anser mig därmed ha tillräcklig empiri för att kunna generera svar på mina 
frågeställningar (jfr Layder 1998:46). Att svaren skulle kunnat se annor-
lunda ut med fler mobbare i det empiriska materialet är ändock möjligt då 
flera mobbares utsagor inte kunde bekräftas på samma sätt som för de 
utsatta. Analysen hade här kunnat vara tätare. Andra eventuella brister i 
teorigenerering kan vara att vissa aspekter kring vertikal extern mobbning, 
särskilt i bemärkelsen hur högre chefer mobbas – inte kunnat analyseras så 
djupgående. Detta beror till viss del på att endast ett fåtal chefer finns med 
i det empiriska materialet men också att en sådan analys hade krävt delvis 
andra teoretiska infallsvinklar (ibid). En annan typ av brist handlar om att 
interaktionsprocesser, som studien delvis fokuserar på, kanske inte fångas 
bäst via intervjuer utan hellre med observation. Jag fann det ej etiskt för-
svarbart att på fältet observera interaktionsprocesser som har med mobb-
ning att göra.  

I några fall när observatörer och mobbare har intervjuats har inte den 
utsatte personen som de berättar om vetskap om att en intervju har skett. 
Möjligheten finns att de utsatta personerna i dessa fall inte själva har upp-
levt sig utsatta för mobbning. De skulle dessutom kunna tänkas ta illa vid 
sig av kollegornas medverkan i en forskningsintervju. Ur etisk synvinkel 
har det därför varit extra viktigt att säkerställa anonymitet. Beskrivningar 
och historier har därför ändrats något. Några av intervjupersonerna har 
funnits på, och talar därmed om, samma arbetsplats. Det gäller tre arbets-
platser. Jag har funnit det etiskt problematiskt att tydliggöra detta i analy-
sen med risk för att mina tolkningar av vad kollegor har sagt skulle kunna 
förvärra och leda till osämja mellan dem som berörs. Mobbning är ett 
känsligt ämne och det finns ofta skilda upplevelser av egna och andras 
ageranden. Forskningen ska i möjligaste mån förhindra att människor 
kommer till skada i någon bemärkelse (Gustafsson et al 2004:8f). Det är 
också anledningen till varför intervjuutskrifter eller information om studi-
ens fortgång inte har skickats till medverkande intervjupersoner. Bedöm-
ningen var att påminnelser skulle kunna riva upp ”gamla sår”.  

4.5.3 Intervjuerna – genomförande 
Samtliga intervjupersoner fick själva välja plats och tid för intervjun. Sex 
av intervjupersonerna valde att vara hemma hos sig själva. En av dessa 
intervjuer genomfördes via telefon. Två observatörer valde att bli intervju-
ade tillsammans på sin arbetsplats och 12 personer valde andra offentliga 
platser såsom på universitetet, på ett café eller ett avskilt rum på ett biblio-
tek. De båda mobbarna valde att bli intervjuade tillsammans.  
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Intervjuerna har tagit mellan 90 och 240 minuter. De intervjuer som i ef-
terhand lyftes in i avhandlingen gjordes 2002. Ett flertal intervjuer gjordes 
våren 2004, någon under 2005 och de sista våren 2007. Samtliga har spe-
lats in på band och de har skrivits ut ordagrant med två undantag. Dels 
hade några sekvenser så dålig ljudupptagning att det blev omöjligt, dels har 
några korta sekvenser i observatörsintervjuerna endast sammanfattats då 
samtalsämnet hamnade långt från mobbning i arbetslivet. Banden har för-
varats inlåsta på universitetet. För de intervjuer som jag och Helena Blom-
berg gjorde tillsammans delades utskriftsarbetet mellan oss. Vid transkribe-
ring av intervjuutskrifter ändras berättarformen från en muntlig till en 
skriftlig sådan. De citat som finns med i avhandlingen har i viss mån om-
formulerats från tal- till skriftspråk för att öka läsbarheten (Kvale 
1997:152-158). I de presenterade citaten står intervjupersonens namn samt 
vilken part i mobbningsprocessen de ansåg sig vara. I de fall då jag ställt 
intervjufrågan skrivs ”L” framför frågan, och ”H” om kollegan Helena 
Blomberg ställt frågan. Ord som är kursiverade i citaten betyder att de har 
betonats tydligt i intervjun.  

4.6 Analysförfarande 
Analysen av det empiriska materialet börjar redan i intervjusituationen och 
fortgår under hela skrivprocessen. Nya infallsvinklar kommer till, sådant 
som finns med i ens förförståelse korrigeras eller ”motbevisas” och ändras. 
Teman och kategorier urskiljs, förstärks eller ändras, nya teoretiska be-
grepp prövas. Analysförfarandet sker inte efter en rät linje.  

4.6.1 Kvalitativa intervjuer och intervjuguide 
”[E]n intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte” skriver Kvale 
(1997:13). Forskningsintervjun är ett samtal mellan en forskare och den 
intervjuade, där forskaren mer eller mindre definierar situationen. Forska-
ren ställer frågor och riktar in intervjun på det denne vill veta mer om: i 
detta fall intervjupersonens upplevelser och erfarenheter om mobbning. 
Forskarens inverkan på vad intervjupersonerna berättar ska inte underskat-
tas. Intervjun är ett samtal mellan parter där även kroppsspråk och omgiv-
ning spelar stor roll för utfallet. Intervjuerna kan dock vara mer eller mind-
re strukturerade. I relation till denna studie kan vi kalla intervjuerna halv-
strukturerade. Frågeteman och frågor har formulerats i förväg, men en 
öppenhet har också funnits för vad intervjun utvecklats till i form av följd-
frågor och upptäckt av nya spår (se May 2001:151).  

Formulerandet och omformulerandet av intervjuguiden är en aktivitet i 
mötet mellan förförståelse, empiri och erfarenheter. Intervjuguiden som 
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arbetsredskap har reviderats och utvärderats under studiens gång utifrån 
det adaptiva synsättet, vilket innebär att empiri och teori formar varandra 
under forskningsprocessen (se ovan). Målet med studien var att generera 
teori eller teoretiska förklaringar. Vad som var relevant har bestämts lö-
pande (Glaser & Strauss 2006:48). Redan vid arbetet med D-uppsatsen 
fanns den grundläggande tanken om arbetsplatsers formella och informella 
sidor och vad de kan ha för betydelse för mobbningsprocessen. När arbetet 
med avhandlingen började utvecklades denna distinktion. En organisa-
tionsteoretisk grundsyn har därför hela tiden legat till grund för studien. 
Andra orienteringsbegrepp eller sensitizing concept (Bowen 2006; Blumer 
1954) inför empiriinhämtandet var normer, normbrott och institutioner. 
Orienteringsbegreppen har därför från början gett riktning i sökandet och 
har fungerat som provisoriska punkter för teoribygge (Layder 1993:129; 
1998:101). I den första intervjuguiden hade vi många sonderande frågor då 
vi inte ännu bestämt fokus för våra avhandlingar. Inte i något fall behövde 
vi dock ställa alla frågor. Många intervjupersoner berättade fritt och inter-
vjuguiden användes mest som ett stöd i intervjun. De första frågorna i in-
tervjuerna med de utsatta personerna syftade till att få personen att ge 
namn på det de hade varit utsatta för och berätta hur länge sedan det var 
som det inträffade. Sedan ställdes frågan ”Hur skulle du vilja beskriva det 
som hände?” På vissa personer fungerade det som en startknapp för att 
berätta hela händelseförloppet. Vi kunde successivt ”bocka av” frågorna i 
guiden. I andra fall krävdes mer specifika frågor för att respondenten skul-
le ”komma igång”, då blev guiden viktigare. Respondenterna har i inter-
vjuerna fått ge sin syn på mobbningsprocessen, vilka som var med och inte 
med, vad som utlöste mobbningen, hur det sociala samspelet gick till men 
också om arbetsgruppens storlek och hur personalmöten gick till. Frågorna 
har därmed handlat både om mobbningsprocessen och om arbetsplatsen i 
allmänhet. 

Min doktorandkollega hade ett annat avhandlingsfokus och ställde frå-
gor bland annat om konsekvenser och vilket stöd de utsatta personerna 
hade sökt. I intervjuerna ställdes därför många frågor vilket gav en bred 
kontextuell förståelse av fenomenet. Samtidigt ledde detta till långa inter-
vjuer som i vissa fall blev svårhanterbara. Troligtvis hade jag dock inte fått 
”syn” på vissa, för slutproduktens, relevanta aspekter, om jag inte fått ta 
del också av de svar som i första hand riktades till den andra intervjuaren. 
En aspekt som inte fanns i mitt forskningsfokus från början var de som 
stödjer den utsatte personen i en mobbningssituation. Under resans gång 
har därför teoretiska begrepp för detta behövt utvecklas, och nya frågor 
fått skrivas in i intervjuguiden. När vi gjort ett antal intervjuer reviderades 
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intervjuguiden. Vissa frågor som inte hade gett något resultat togs bort, 
vissa frågor som aktualiserats i intervjuerna togs med. Intervjuerna med 
samtliga observatörer samt en av de utsatta personerna gjorde jag själv. 
Intervjuguiden reviderades då kraftigt dels för att mitt forskningsfokus 
hade blivit klarare, dels för att många av de frågor som främst hade med 
kollegans studie att göra kunde tas bort (se bilaga 7). Under hela datain-
samlingsprocessen har jag övervägt om de teoretiska begrepp som fanns 
med från början har relevans eller inte och om andra ska komma till. Ex-
empelvis har mötet mellan det formella och det informella fortsatt att vara 
betydelsefullt, begreppet handlingsutrymme har utvecklats och blivit mer 
och mer centralt medan institutionsbegreppet ersatts med andra, bland 
annat kultur. Var fokus skulle ligga växte fram i dialog med empirin.  

4.6.2 Efter transkriberingen 
Den stora mängden intervjuutskrifter gjordes hanterbar genom formule-
ringen av ett antal teman, som presenteras nedan. Vissa bygger på intervju-
frågor som har följt med i alla intervjuer, vissa är sådana som har upp-
kommit spontant i intervjuerna, ytterligare några bygger på teoretiska in-
fallsvinklar. Samtliga teman har jag dock efter hand ”upptäckt” som vikti-
ga för studien, även om det vid formuleringen av temana var oklart vilka 
som skulle bli centrala och vilka som skulle bli mer perifera teman. Med 
temana som rubriker sammanfattades varje intervju, så långt som möjligt 
med respondenternas egna ord. Viss tolkning kan inte undvikas, men i 
detta läge var inte själva analysen i fokus.  

 

Jämförelseteman för intervjuerna 

1. Utsatt/observatör/mobbare + personinformation 

2. Var fanns de? Yrke, position, kort om arbetsgruppen 

3. Hur antas mobbningen börja? Händelse, nyanställning? 

4. Viktiga händelser, t.ex. anställningen 

5. För den utsatte personen: hur antas de vara annorlunda? 

6. Hur spreds mobbningen? 

7. Hur många, vilka var med? Mobbaren? Positioner? Vilka gav stöd?  

8. Vanligaste tecknen på mobbning? Formella/informella uttryck? Ohållbar 

arbetssituation? 

9. En bild av den formelle chefen mot den eventuella informelle ledaren 

10. Organisatoriska kännetecken A; otydlighet, oklara riktlinjer, omorganisa-

tioner, frånvarande chef, chefsbyten, stressigt, inget att göra?  
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11. Organisationens värderingar och normer B: traditionella värderingar, loja-

liteter som ställs mot varandra, möteskulturer? 

12. Organisationen C; finns frontstage? Finns backstage? Avskildhet?  

13. Vad var specifikt för arbetsplatsen som underlättade mobbningen? 

14. Hur länge den utsatte personen var kvar och om hur fast man var på ar-

betsplatsen 

15. Syn på mobbningens avsiktlighet 

16. Flera som blev mobbade på arbetsplatsen 

17. Viktiga citat som fångat mitt intresse 

18. Övrigt såsom oväntade infallsvinklar 
 

Sammanfattningen för respektive intervju blev mellan fem och åtta sidor i 
stället för de befintliga 28-60 sidorna intervjuutskrifter per person. Dessa 
sammanfattningar är både en form av meningskoncentrering då ”större 
intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar” samt 
meningskategorisering då ”[l]ånga uttalanden reduceras till enkla kategori-
er”. Därefter jämfördes skillnader och likheter mellan utsagorna (Kvale 
1997:174-180). Jag har parallellt med det ovanstående första steget i ana-
lysprocessen gått tillbaka till intervjuutskrifterna som jämförelsegrund, i 
enlighet med hermeneutikens del-helhetssyn i tolkningen (se Ödman 2007). 

Nästa steg i analysprocessen innebar en mer teoretisk kategorisering. I 
denna tolkningsprocess abstraherades materialet till kategorier och begrepp 
utvecklades. Det första jag tog mig an var hur mobbningsprocessen börjar. 
Från arbetet med den nämnda D-uppsatsen var förförståelsen att mobb-
ningsprocessen började med någon form av normbrott. Denna förförståelse 
utmanades efter bara några intervjuer då jag kunde urskilja andra igång-
sättningar av processen. Det ledde till tre analytiska huvudkategorier gäl-
lande mobbningsprocessens igångsättning. Förutom normbrott kan mobb-
ning börja med en konflikt och med byte av position. Att just dessa katego-
rier framstod som tydliga för mig har naturligtvis att göra med de teoretis-
ka ingångarna. Kategorierna är relevanta ur ett sociologiskt och organisa-
tionsteoretiskt perspektiv, och gemensamt för dem är att det kan knytas till 
frågor om handlingsutrymmet. Att skapa förståelse för arbetsorganisatio-
nens inverkan på mobbningsprocessen blev en annan utmaning då denna 
inverkan är mer indirekt. Det kritiskt realistiska nivåtänkandet blev här en 
viktig utgångspunkt för förståelsen.  

I analysen utvecklades ett flertal gånger typologier, det vill säga klassifi-
ceringar av saker eller händelser efter deras kännetecken, bland annat i 
form av olika typer av möjliga mobbare. Tillvägagångssättet kan lätt ge 
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uppfattningen att typerna är självklara och tydligt urskiljbara ur det empi-
riska materialet, vilket inte är fallet. Vid framtagandet av sådana har det 
inte på förhand varit tydligt hur många de är eller vad de ska innehålla. De 
har utvecklats över tid, ibland slagits samman, ibland delats upp. Typer är 
alltid förenklingar och renodlingar och ska inte sammanblandas med den 
komplexa ”verkligheten”. Däremot kan de användas som grund för att 
förklara komplexa skeenden genom att urskilja centrala gemensamma drag 
och mönster.  

Förutom sociologisk teori samt intervjupersonernas erfarenheter har in-
fluenser till studien också kommit utifrån; från tidningsartiklar, från nya 
forskningsrön, från studenter vid föreläsningar, från bekantas utsagor, som 
alla ska ”passa in” i de begreppsliga ramarna och den analytiska helheten. 
Vad som vid en första anblick ses som undantag och avvikelser utmanar 
helhetsförståelsen och kräver mer analysarbete (Kvale 1997:191f). En 
aspekt av mobbningsproblematiken som var svårare än andra att få in i 
helhetsförståelsen var när mobbningen sprids på en liten ort där ”alla kän-
ner alla”. Avhandlingen berör dock detta endast marginellt på grund av 
avgränsningsskäl. Att arbeta för att få in varje del – varje intervju – till en 
förståbar och logisk helhet är vad analysarbete går ut på, men vad som är 
”helheten” bestäms under studiens gång. Då det teoretiska ramverket eller 
åtminstone orienteringsbegrepp funnits med från början, ges dock indika-
tioner på den tänkta helheten redan vid starten av forskningsprocessen. 
Målet med analysen är att nå en förståelse och en sammansmältning av 
teori, empiri, tidigare forskning – och därmed att kunna se mobbningspro-
cessen i ett nytt ljus.  

4.7 Forskning som hantverk 
Detta avsnitt ägnas åt hur relevant det empiriska materialet kan anses vara, 
hur kritisk jag som forskare kan vara till mitt material och möjliga tekniker 
för att undvika att läsaren blir helt utlämnad åt forskarens subjektiva tolk-
ningar. Dessutom följer ett avsnitt om några kritiska aspekter av intervjusi-
tuationen och forskarens inverkan.  

En första generell punkt som ska poängteras som kanske den viktigaste 
”säkerhetskontrollen” vid forskning är att ärligt redogöra för metod och 
metodologiska svårigheter. Förhoppningsvis har det redan framkommit 
vilka svårigheter som har påträffats och hur de har hanterats. Det ger läsa-
ren möjlighet att själv bedöma studiens relevans och tillförlitlighet. Begrepp 
som validitet och reliabilitet är centrala vid diskussioner om hur kunskap 
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kan säkras, även om de inte alltid används i kvalitativ forskning.84 Reliabi-
litet är tillförlitligheten av forskningsresultaten. Validitet handlar om kon-
troll av den kunskap som genereras i forskningen. Kvale (1997:85, 218ff) 
menar att validitet är en sorts hantverksskicklighet som innebär kvalitets-
kontroll genom hela intervjuundersökningen. Några sätt att validera är att 
ifrågasätta, att teoretisera och att kontrollera.  

Att ifrågasätta får i denna studie betydelsen att uppmärksamma vilka in-
formanter jag har haft tillgång till. Tillgängligheten kan inverka på resulta-
tet på flera sätt. Ovan redogjordes för vad som utmärker den grupp som 
har intervjuats, bland annat att de alla vill tala om sina erfarenheter och att 
de allra flesta finns inom offentlig sektor inom könshomogena arbetsgrup-
per. Dessa kännetecken kan inverka på resultatet till skillnad från om de 
hade kommit från könsheterogena grupper inom privat sektor och att de 
motvilligt ställt upp på intervjuer. Ett annat sätt att validera mina tolk-
ningar är att teoretisera. Det innebär att använda och skapa teorier som är 
logiskt koherenta och att tydligt visa vilka perspektiv jag stödjer analysen 
på (ibid). Den teoretiska ramen representerar den mall som har använts för 
att tolka empirin, även om andra mallar också skulle vara möjliga. Läsaren 
kan dock bedöma mina tolkningar med vetskapen om att en teoretisk ram 
har används från början. Ett annat sätt att kontextualisera det empiriska 
materialet är att jämföra det med andra typer av kunskap (jfr Denzin 
1970:kap 12). Här får det innebörden att jag jämför mina analyser med 
den tidigare forskningen. Att kontrollera, slutligen, innebär att ha kritiska 
ögon på sin analys och att så långt som möjligt visa vilka perspektiv jag 
stödjer analysen på. Här använder Kvale uttrycket att forskaren ska kunna 
spela ”djävulens advokat” för sina resultat (Kvale 1997:218ff). 

Den största risken för hög grad av subjektivitet i kvalitativa intervjustu-
dier finns just i analysfasen eftersom intervjumaterialet vanligtvis är så 
omfattande. Många hundratals sidor finns att analysera. Vad väljer vi bort 
och vad väljer vi att ta fram? Det finns risk för att vi bara hittar typexem-
pel, och bortser från dem som talar för alternativa tolkningar och historier, 
alltså de som inte passar in i mönstret. Vi påverkas av hypoteser vi har satt 
upp, medvetet eller omedvetet. Dessutom kommer vissa intervjupersoner 
att påverka oss mer än andra. Det kan vara färre än vi tror som egentligen 
passar in i våra resultatresonemang (Höijer 1990).  

 
84 Lincol och Guba föreslår till exempel i stället för de konventionella begreppen 
extern och intern validitet, reliabilitet och objektivitet; ”credibility,” ”transfer-
ability,” ”dependability,” and ”confirmability” (1999:407) i antropologiska (nat-
uralistiska) studier.  
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To compound the problem, people as information seekers – and processors 
– are far more likely to see confirming instances of original beliefs or percep-
tions than to see disconfirming instances, even when disconfirming instances 
are more frequent (Miles & Huberman 1994:263).  

Vi är mer benägna att se bekräftelser än det som inte stämmer in lika väl. I 
den presenterade texten är också läsaren utlämnad åt författarens fram-
ställning av intervjuuttalandena (Kvale 1997:188). Att lyfta fram alternati-
va tolkningar är ett sätt att visa att andra tolkningar av materialet är fullt 
möjliga, med exempelvis andra teoretiska ingångar. Några alternativa 
tolkningar görs i analysen, även om de tolkningar jag står fast vid utgör en 
helhetsbild av mobbning inom arbetsorganisationer. Andra arbetssätt för 
att säkerställa analysen är kontrafaktiskt tänkande, det vill säga ställa frå-
gor för att ta reda på vad som måste föreligga för att ett fenomen ska vara 
möjligt (Danermark et al 2003:86).   

Att i intervjusituationen lyssna med det tredje örat är att lyssna på vad 
de olika intervjupersonerna säger men också på vad de inte säger. Det är 
ytterligare ett sätt att validera informanters utsagor på (Hansen 1988:203). 
I denna studie innebär det att beakta intervjupersonernas uppfattningar 
mot bakgrund av vilken part i mobbningsprocessen de är.  

Reliabilitet i kvalitativa undersökningar anger hur godtycklig analysen 
anses vara (Höijer 1990). Att låta flera personer tolka samma intervju är 
ytterligare ett steg i att kontrollera analysen (Kvale 1997:188). Jag ser det 
som en styrka att vi har, i vissa intervjuer, varit två intervjuare. Med sam-
ma empiriska material har vi därför till viss del kunnat kontrollera var-
andras tolkningar av intervjuerna.85  

4.7.1 Intervjusituationen och forskarens inverkan 
Att de som har blivit utsatta för mobbning blev tillfrågade av Försäkrings-
kassans handläggare om de ville vara med i studien är inte oproblematiskt. 
En klient kan uppfatta sig vara i underläge gentemot handläggarna. De 
förra är ju beroende av de senare för ekonomisk ersättning vid sjukskriv-
ning. Vi vet dock att flera tackade nej vid förfrågan. Försäkringskassans 
anställda har inte medverkat i forskningsprocessen efter den första förfrå-
gan. Vi hoppas att de som eventuellt kände av påtryckningar från handläg-
garen att tacka ja till medverkan senare drog sig ur, vilket flera gjorde även 
om vi inte vet anledningen. De som samtyckte till medverkan kunde sedan 
tänka över sitt beslut tills vi kontaktade dem. De har sedan haft möjlighet 
att dra sig ur efter intervjutillfället till dess att avhandlingstexten presente-

 
85 Jämför kommunikativ validitet (Kvale 1997:221f). 



 LOUISE SVENSSON  Mobbning i arbete I 117 
 

                                                     

rats vid universitetet. Det framgick i informationsbrevet som skickades ut 
till dem i förväg (se bilagorna 3, 5 och 6). Inte någon valde att dra sig ur 
efter att tid och plats för intervju hade bestämts.  

Vid sammanlagt 11 intervjuer har vi, som nämnts, varit två intervjuare, 
vilket också ska beaktas. Vi informerade i informationsbrevet och/eller i 
samtalet innan intervjun om att det skulle vara två intervjuare. En tänkbar 
nackdel med detta förfarande är den eventuella känslan av underläge för 
den som intervjuas, det vill säga ”två mot en”. Vi kan inte avgöra om nå-
gon upplevde sig obekväm med detta. En effekt hade kunnat vara svårighet 
att svara på känsliga frågor. Vi har inte sett några sådana tecken. Tvärtom 
har de som intervjuats framstått som starkt motiverade att berätta sin hi-
storia. Mobbning är ett känsligt ämne. Flera har upplevt misstroende från 
närstående eller från chefer eller andra som de har sökt stöd eller hjälp hos. 
För att göra en skillnad mellan intervjun och en terapisituation skrevs det i 
informationsbrevet till de utsatta personerna att vi kunde förmedla kontakt 
med psykolog om intervjun fick dem att må dåligt. Ingen utnyttjade den 
möjligheten.   

En annan fördel med att vara två intervjuare var att vi har kunnat växla 
mellan vem som ställde frågorna och vem som var observatör/lyssnare, 
något vi gjorde upp på förhand. Växlingarna skedde några gånger per in-
tervju. Detta medförde att de många gånger långa intervjuerna innehöll 
perioder av återhämtning, det vill säga mindre intensiv koncentration. Yt-
terligare en fördel med att vara två intervjuare var att intervjupersonen 
hade valet att ty sig mer till en av oss. Även det motsatta förhållandet i 
intervjuförfarande fanns, det vill säga att jag intervjuade två personer sam-
tidigt. Detta var ett val från respondenternas sida. Min uppfattning om 
denna intervju var att respondenterna hjälpte varandras minne på traven; 
en ömsesidig påverkan. 

4.7.2 Forskningsetiska ställningstaganden: en sammanfattning 
I kapitlet har flera etiska överväganden och ställningstaganden framförts. 
För tydlighetens skull görs här en sammanfattning av dessa i relation till 
några forskningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet 2002)86 och utifrån 
grundtanken att mobbning är ett känsligt ämne.  

 

86 De forskningsetiska riktlinjer som tas upp här hämtades från Vetenskapsrådets 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(2002) i början av avhandlingsarbetet. På Vetenskapsrådets (2010) webbsida fram-
går att denna har tagits bort dels eftersom ny lagstiftning om forskningsetisk pröv-
ning tillkommit, dels för att de forskningsetiska principerna ändras. Aktuella etiska 
riktlinjer ska ingå i boken Vad är god forskningssed? som är under omarbetning. 
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I mötet med våra/mina intervjupersoner har det varit viktigt att tydliggö-
ra att vi inte var där för att ifrågasätta eller på annat sätt riskera deras 
välmående. Vi ville visa att vi ”står på deras sida” när de berättade om sina 
erfarenheter. En del av de utsatta personerna uttrycker utsattheten som 
trauman och påvisade att kroppsliga besvär kom tillbaka under intervjun. I 
första hand har vi/jag behövt vara medmänniskor, med risken för att inter-
vjuerna hade kunnat bli till terapisituationer. Detta motverkades till viss 
del av att vi erbjöd psykologsamtal efter intervjun om respondenten öns-
kade. Ingen använde sig dock av den erbjudna möjligheten. Även om inter-
vjuerna kan ha varit en del av respondentens bearbetning av det inträffade, 
är vår bedömning att ingen intervju övergick till ren terapi. En annan etisk 
aspekt är att jag i två fall har använt ordet kränkning i stället för intervju-
personens ord mobbning på grund av tidsaspekten av skeendet. Som fors-
kare är syftet med detta enbart att tydliggöra vad som är vad i analytisk 
mening. Känslan av utsatthet kan likväl vara svår och traumatisk.  

Hur intervjupersonerna kan skyddas i forskningssammanhang kan for-
muleras i det så kallade individskyddskravet. Detta står för att individer 
som blir intervjuade i forskningssyfte inte ska utsättas för psykisk eller 
fysisk skada, och inte heller kränkas på något sätt. Forskningens kort- och 
långsiktiga eventuella följder ska beaktas, både för forskningsobjek-
tet/subjektet och eventuella tredje personer. Det kan hanteras enligt följan-
de fyra krav:  

1) Informationskravet innebär att forskaren ska vara ärlig om forsk-
ningens syfte till dem som berörs. Det ska framgå att medverkan är frivil-
lig, att de kan dra sig ur om de önskar och vad uppgifterna ska användas 
till. Om det finns risker med deltagandet ska dessa redogöras för. För den-
na studies vidkommande skrev vi/jag ett brev om detta till de tilltänkta 
intervjupersonerna. Alla fick inte likadana brev. De intervjuer som gjordes 
innan avhandlingsarbetet påbörjades fick inte lika utförlig men ändock 
information om att intervjumaterialet skulle användas i forskningssyfte. Vi 
tydliggjorde i mötet att de kunde kontakta oss för alla typer av frågor eller 
funderingar före och efter intervjun.  

2) Samtyckeskravet innebär att personer som deltar i undersökningen 
själva ska bestämma över sin medverkan, något vi har strävat efter på flera 
sätt. De tilltänkta intervjupersonerna fick till exempel information om 
studien innan förfrågan om deltagande ställdes. Flera tackade nej vid den 

 
Bokens nuvarande form (Gustafsson et al 2004) används här som komplement till 
de tidigare formulerade principerna, som fortfarande har stor relevans.  

 



 LOUISE SVENSSON  Mobbning i arbete I 119 
 

                                                     

första förfrågan, även då frågan ställdes av Försäkringskassans handlägga-
re, vilket förhoppningsvis tyder på att de upplevde valfrihet. Vi berättade 
även vid intervjutillfället att de fick avbryta när som helst under intervjun 
och ända tills vi hade lagt fram avhandlingstext på universitetet. Inte någon 
person tog tillbaka något av det de sagt. Några ville se beskrivningarna av 
sina fall innan publicering, vilket de har fått via e-post. Ingen av dem änd-
rade något. De fick alla bestämma tid och plats för intervjun. De fick in-
formation i förväg om att vi ville spela in intervjun på bandspelare. Ingen 
vägrade detta. Risken för att de skulle ha känt underläge gentemot två 
intervjuare bedömer vi som minimal mot bakgrund av hur de olika inter-
vjusituationerna utvecklade sig.  

3) Konfidentialitetskravet står för att personer som undersöks inte ska 
kunna identifieras av andra utomstående personer. Uppgifter om namn och 
adresser ska förvaras så att ingen kommer åt dem. Tystnadsplikt råder för 
forskare gentemot undersökningspersonen.87 Banden som innehåller inter-
vjuerna har förvarats inlåsta på Örebro universitet, likaså namn- och kon-
taktuppgifter till intervjupersonerna. Banden och namnen har förvarats 
åtskilja. Ett bekymmer i denna undersökning var att personalen på Försäk-
ringskassan skulle kunna känna igen en fallbeskrivning om ”sin” klient. 
Några av intervjupersonerna har också funnits på samma arbetsplats och 
talat om kollegor som inte vetat om det. Det är två starka skäl till anony-
mitet så långt som möjligt. Vissa yrken har, av mig eller intervjupersonen, 
ansetts vara lättare att identifiera än andra varför dessa har bytts ut till 
liknande yrkesgrupper. Även historierna har ändrats i fråga om vissa inne-
hållsligt mindre viktiga detaljer.   

4) Nyttjandekravet innebär att sådana uppgifter som insamlats för 
forskningssyften inte ska användas i andra sammanhang, vilket inte har 
skett.88  

 
87 Gustafsson et al (2004:35f) tar upp ett viktigt problem, nämligen att forskaren 
aldrig kan lova att ingen annan får ta del av materialet, då det kan vara en nödvän-
dighet, t.ex. då en medlem i en betygskommitté vill ta del av det empiriska 
materialet. Dessa har dock i sin tur tystnadsplikt.  
88 I Gustafsson et al (2004:8f, 19, 32) rekommenderas forskare att arbeta efter 
bland annat följande regler i forskaretik, som väl stämmer överens med ovan-
stående krav: ”Du skall tala sanning om din forskning” och ”Du skall inte bedriva 
din forskning på sådant sätt att andra människor kommer till skada (t.ex. 
försökspersoner).” Generellt sett gäller bland annat ärlighet, öppenhet och 
hänsynsfullhet i forskningssammanhang. Forskaren ska välja den metodik som 
minimerar möjliga skadliga konsekvenser för berörda parter.  
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4.8 Sammanfattning 
Denna studie om mobbning inom arbetsorganisationer har en kvalitativ 
forskningsansats där mobbningsprocessen, dess underliggande strukturer 
och kontext står i fokus. Syftet är att identifiera och analysera arbetsorga-
nisatoriska egenskaper och interaktionskrafter som kan inverka på mobb-
ningsprocessen. Teorin har en central plats i studien då det är med hjälp av 
teorier och begrepp som underliggande och icke direkt observerbara struk-
turer kan medvetandegöras. 20 semistrukturerade intervjuer med utsatta, 
observatörer och mobbare utgör empiriskt underlag. Vissa av intervjuerna 
har utförts tillsammans med en kollega och vissa har utförts som ensam 
intervjuare. Två intervjuer utfördes med två intervjupersoner samtidigt. 
Alla intervjuer har spelats in på band och transkriberats. De arbetsorgani-
sationer som står i fokus är sådana där personalen har nära kontakt med 
tredje part. Den viktigaste kontrollen av studien är att ärligt redogöra för 
svårigheter och kännetecken på intervjupersonerna om ligger till grund för 
analysen. Validering av intervjumaterialet har gjorts genom att ifrågasätta, 
teoretisera, kontrollera samt att lyssna med ”det tredje örat”, alltså även 
tagit fasta på vad intervjupersonerna inte har sagt. De etiska överväganden 
som gjorts handlar om det faktum att mobbning är ett känsligt ämne och 
att konsekvenserna av mobbning inte sällan är allvarliga.  
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KAPITEL FEM 
 

5. Parternas inverkan på                           
mobbningsprocessen 

 

Agnes (utsatt): Det fanns en grupp som förtalade och en grupp som ville be-
rätta att jag blev baktalad. 

 
Detta första analyskapitel kommer att identifiera och analysera de olika 
parterna i mobbningsprocessen. Vad kännetecknar dem och hur skiljer de 
sig från varandra? Vad gör det möjligt att vara de olika parterna? Vilka 
konsekvenser kan förknippas med olika parters agerande? Alla på en ar-
betsplats är potentiella deltagare i en mobbningsprocess. Flera olika parter 
kan urskiljas. Här ska kännetecken stipuleras på mobbare, utsatt, stödjare 
och medlöpare. Först kommer kännetecken på den utsatte personens tydli-
gaste motpart, mobbaren, att presenteras. Stödjarna, det vill säga de som 
ger öppet respektive slutet stöd till en mobbad, och de så kallade medlö-
parna analyseras därefter. Vad som kännetecknar den utsatte personen 
diskuteras kontinuerligt i relation till de andra parterna men också under 
avsnittet ”Objektifiering av den utsatte”. Hur mobbning kan spridas 
kommer i viss mån att analyseras här, men också mer utförligt i nästkom-
mande kapitel. I det empiriska materialet finns exempel på mobbningspro-
cesser där alla öppet går emot en utsatt person men också då en person 
tycks vilja utesluta en annan från gemenskapen mer subtilt. En problemati-
sering av mobbningens gränser och mobbningens intentionalitet görs där-
för i kapitlets sista del.  

5.1 Mobbarna och deras handlingsutrymme 
Den tidigare forskningen har angett några kännetecken på en typisk mob-
bare. Ungefär hälften av de utsatta personerna blir exempelvis mobbade av 
överordnade och hälften av kollegor på liknande hierarkisk nivå som den 
utsatte själv, åtminstone i Norden. Ungefär 15 procent anger att den som 
mobbar är underordnad (Korta arbetsskadefakta Nr. 1, 2003; Leymann 
1996; Einarsen & Skogstad 1996). I Storbritannien och USA uppges chefen 
oftare vara mobbare än andra kollegor (Rayner 1997; Kohut 2008; Namie 
2007). Det är således vanligast att personen eller personerna som anses 
vara mobbare har likartad eller högre position än den utsatte personen. 
Vanligtvis är det ett fåtal som är aktiva i mobbningen och mer sällan ”alla 
mot en” (Thylefors 1999; Leymann 1996; Einarsen & Skogstad 1996). 
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Vad gäller kön utpekas män oftare än kvinnor som mobbare (Einarsen et 
al 1998:74; Zapf et al 2003). Ytterligare kännetecken har med mobbarens 
personlighet att göra, såsom att mobbaren är aggressiv och har hög själv-
känsla (Zapf & Einarsen 2003; Randall 1997: kap 5; Olweus 2003:67). 
Det finns dock annat än position, kön och personlighet som kan känne-
teckna en mobbare. Här ska analysen av mobbarna knytas bland annat till 
begreppen handlingsutrymme och resurser i det specifika sammanhanget 
för att se vad som gör det möjligt för dem att mobba och vad mobbarnas 
handlande får för konsekvenser. Mobbarna är de som i intervjuerna med 
de utsatta personerna, observatörerna och mobbarna urskiljs som den eller 
de som tydligast utför de negativa handlingarna. Fyra typer av mobbare 
ska presenteras nedan: 1) chefen, 2) den informelle ledaren, 3) personer 
som innehar en funktion som underlättar mobbning samt 4) personer som 
står nära den utsatte personen i utförandet av arbetsuppgifterna.  

5.1.1 Chefen 
I flera av intervjupersonernas berättelser är chefen den som mobbar. Che-
fen ges på grund av sin byråkratiska auktoritet ett stort formellt handlings-
utrymme. Strängt taget tillskrivs chefen en inverkan på mobbningsproces-
sen i samtliga intervjuer. Han eller hon kan vara den som stödjer den mob-
bade, den som uttryckligen mobbar eller att den som helt enkelt ”inte gjor-
de något åt det”. En chef har en nyckelroll som arbetsmiljöansvarig och 
dennes passiva eller aktiva agerande uppmärksammas och tycks värderas 
mer än andras (jfr Einarsen et al 1998:170f; Alvesson 2001:157). Chefen 
är dock inte alltid aktiv mobbare, vilket gäller för de fall som tas upp här. 
Karin A och Gustav berättar:  

Karin A (observatör och utsatt): När ens chef gör det [negativ särbehand-
ling] så är man ju i en beroendeställning, om det hade varit någon annan 
kanske man hade tagit upp det på rak arm.  

Gustav (utsatt): Det gick inte så lång tid så började förvaltningschefen att 
bearbeta mig om att jag skulle försöka hitta något annat att syssla med, men 
jag vägrade konstant att göra det för jag hade ett jobb som jag trivdes bra 
med. Utifrån tidigare erfarenheter så jag ville ju jobba med det här.  

Karin uttrycker oro för chefens negativa särbehandling eftersom hon står i 
beroendeställning till chefen. Primärt handlar det om ett beroende vad 
gäller anställningen och därmed tillhörigheten till arbetsorganisationen. 
Något som antyds hos Karin A är att man inte enkelt kan gå emot chefen 
eftersom en arbetstagare ges ett mindre formellt handlingsutrymme än 
chefen. Gustav erfar ovan att chefen ville att han skulle byta arbetsuppgif-
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ter, något han själv dock inte alls ville. Gustav berättar vidare om hur det 
kunde gå till på de möten chefen höll i: 

Gustav (utsatt): Om någon öppnade munnen eller vågade fälla en kommen-
tar så kallade han upp människor på sitt kontor och så fick man någon form 
av muntlig tillrättavisning. (...) När jag försökte begära ordet på möten så 
fick jag aldrig ordet. Till slut kunde han säga ’och vad ville lilla Gustav då?’ 
när han hade fått ut all sin information. 

Det Gustav talar om här tyder på att hans chef dels hade metoder för att 
tysta flera ur personalstyrkan vid möten, men också att han kunde särbe-
handla Gustav vid ett sådant tillfälle. Chefen använde sin formella position 
för att särbehandla genom att ge ordet till vissa men inte till andra. Vad 
som också aktualiseras inom Gustavs arbetsorganisation är att mobbning-
en eller särbehandlingen blir synligare av att chefen är mobbaren.89 Särbe-
handlingen av Gustav syntes på möten inför alla kollegor i frontstage, det 
vill säga vid tillfällen då olika yrkesgrupper och positionsinnehavare fram-
träder för varandra och försöker upprätthålla vissa normer (jfr Goffman 
1998:22f, 98; Lindgren 1992). Mobbning från chefen kan på grund av 
dennes stora formella handlingsutrymme inverka, som synes här, inte bara 
på anställningen, utan också på löneförhandlingarna och på fördelningen 
av arbetsuppgifter (jfr Einarsen & Mikkelsen 2000). Mobbningen behöver 
inte bli så tydlig för att chefen mobbar. Den kan också ske bakom stängda 
dörrar. Cilla blev utsatt för mobbning av en ny chef och en nyanställd kol-
lega, och då hon berättar att några också gav henne stöd framkommer att:  

Cilla (utsatt): Andra har ju inte haft anledning att varken veta om det här el-
ler se det, så jag kan säga att jag har haft bra arbetskamrater. 

Citatet från Cilla tyder på att om det ”bara” är chefen som mobbar kan 
ens umgänge med kollegor och det som utgör ens backstage vara ganska 
intakt. Einarsen et al (1998:86f) menar att mobbning från chefer är mer 
förödande än då kollegor mobbar,90 vilket skulle tyda på att beroendeför-
hållandet har stor inverkan. Empirin inbjuder dock till en mer problemati-
serande syn. Mobbning från chefer betyder inte nödvändigtvis allvarliga 
konsekvenser för den utsatte personen även om beroendeförhållandet finns 
och även om mobbningshandlingar lättare kan utföras på möten och i 
fördelning av arbetet då chefen mobbar. Det finns flera anledningar till att 

 
89 Inom andra arbetsorganisationer, såsom på brandstationen, blev dock mobb-
ningen också synlig i frontstage trots att inte chefen var mobbaren. Det skedde 
bland annat genom att se till att den utsatte Uffe gjorde bort sig inför tredje part. 
90 Einarsen et al (1998:86f) skriver att det är statistiska samband och ”inte 
nödvändigtvis direkta eller enkla orsakssamband”. 



 
124  I LOUISE SVENSSON Mobbning i arbete 
 

mobbningen från chefen inte behöver få förödande konsekvenser för den 
utsatte. En rimlig anledning kan antydas i Cillas citat ovan, nämligen då 
chefen inte särbehandlar negativt inför alla kollegor, till skillnad från Gus-
tavs chef. Om mobbningshandlingar inte utförs inför alla i frontstage be-
höver inte andra se mobbningen eller den behöver åtminstone inte bli så 
tydlig. Om chefen också är frånvarande mycket kan mobbningshandlingar 
från denne utföras mer sällan. Den begränsade spridningen av mobbningen 
i Cillas fall kan också bero på att personalen arbetade mycket på egen 
hand, samvaron var begränsad och därmed begränsades de situationer där 
mobbningen kunde bli tydlig. Vi kan också förstå det som att chefens reella 
handlingsutrymme spelar roll och därmed hur stort inflytande denne har 
över samspelet bland personalen. Chefens stora formella handlingsutrym-
me behöver ju inte nödvändigtvis ge denne ett stort reellt handlingsutrym-
me där denne kan inverka på samspelet och de normer som utvecklas. Det 
är det reella handlingsutrymmet som visar ens ”status” i det sociala sam-
spelet.  

Chefen ges förvisso ett större formellt handlingsutrymme än andra och 
kan därför vanligen använda sin maktposition för att särbehandla någon 
negativt, till exempel att inte genomföra medarbetarsamtal, vägra någon 
att komma till tals på möten, inte bjuda in alla till möten eller inte höja en 
anställds lön. Detta är exempel på formella negativa handlingar, det vill 
säga sådana som chefer och i viss mån personalhandläggare kan utföra och 
som sker emot formella regler. En chef som också ges ett stort reellt hand-
lingsutrymme (en ledare) har en stor handlingsfrihet att kunna agera efter 
eget huvud utan att få repressalier för det. Denne kan skapa de normer 
som gäller för gruppen och uttala sig om ”rätt” och ”fel” i gruppen och få 
gehör för det (se även Einarsen et al 1998:171). En chef med ett stort reellt 
handlingsutrymme kan få det på grund av att positionen ses som en resurs i 
sammanhanget och ger ”status” men också för att denne har informella 
resurser som ger respekt i gruppen. Därför har denna typ av chef lättare att 
mobba än andra. En chef utan ett stort reellt handlingsutrymme har fortfa-
rande möjligheten att använda sitt större formella handlingsutrymme för 
att mobba. Det kan han eller hon göra via formella kanaler och genom att 
utnyttja beroendeförhållandet mellan chefen och den anställde. Om chefen 
mobbar via formella kanaler blir mobbningen förmodligen mindre öppen. 
Om mobbningen inte sprids utan stannar vid chefens negativa särbehand-
ling kan dock umgänget med kollegorna vara intakt och därför fungera 
som en motverkande kraft på mobbningsprocessen. Med tanke på den 
formella positionen och att chefen kan använda sig av både formella och 
informella mobbningshandlingar är hans eller hennes möjligheter att mob-
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ba på en arbetsplats ändå stora, i jämförelse med andra aktörer. Detta 
gäller oavsett hur stort dennes reella handlingsutrymmet är. Om det är mer 
förödande för den utsatte att bli mobbad av chefen än av kollegor, vilket 
Einarsen et al (1998:86f) menar, eller om det är mer förödande att bli 
mobbad av kollegor vilket till exempel Archer (1999:94) menar, beror 
snarast på omständigheterna. Till stor del har det att göra med vilket reellt 
handlingsutrymme chefen ges: vilken inverkan denne har på det sociala 
samspelet och därmed vilken möjlighet han eller hon har att utesluta någon 
från den sociala samvaron. I kapitel 7 kommer detta att diskuteras vidare, 
också utifrån chefens strukturella möjligheter att agera.  

5.1.2 En eller flera informella ledare 
I andra intervjuer talas det om att mobbaren är en kollega på samma eller 
liknande hierarkiska nivå som den utsatte personen. Det är personer som 
med hjälp av andra resurser än de formella är ledare i arbetsgrupper. En 
informell ledare som mobbare framträder tydligast där chefen är mycket 
frånvarande och/eller ges ett litet reellt handlingsutrymme. En informell 
ledare är naturligtvis inte i sig något negativt, men här analyseras dennes 
möjligheter att kunna mobba. Rita berättar om den informelle ledaren på 
biblioteket, Katrin: 

Rita (observatör): Den som är facklig företrädare det är Katrin, hon sitter på 
många platser. Hon sitter som fackligt ombud samtidigt som hon inte är 
chef men den som bestämmer över oss allihop. (---) Hon har en man som är 
väldigt högt uppsatt inom förvaltningen och de jobbar väldigt mycket till-
sammans; chefen, Katrin och hennes man. 

Den informella ledaren Katrin hade flera resurser. Det framgår här att hon 
var fackligt ombud, men flera resurser fanns. Hon var den som också hade 
mest frekvent och närmast kontakt med chefen. Dessutom hade Katrin en 
make som var högt uppsatt inom kommunen och han var, berättar Rita vid 
ett annat tillfälle, lite av en ”kändis” vilket stärkte Katrins plats ytterligare.  

Intervjupersonen Bodil, som arbetade inom förskolan, berättar också om 
hur en av de informella ledarna i arbetsgruppen ofta hade telefonkontakt 
med chefen och kunde använda den kanalen för att ge sina tolkningar av 
hur kollegorna agerade. Även i Bodils fall hade en av de informella ledarna 
en make på en hög position inom kommunen med indirekt inflytande över 
den arbetsplats Anja och Bodil arbetade på. Resurserna som knyts till en 
informell ledare kan sägas ha både formella förtecken, såsom att vara fack-
ligt ombud, men framför allt informella sådana såsom att känna rätt per-
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soner genom släktskap eller vänskapsband till högt uppsatta personer.91 
Naturligtvis finns det många andra informella resurser en informell ledare 
kan besitta. Denne kan exempelvis ge kollegor belöningar (jfr French & 
Raven 1959) och för övrigt vara bra på det ”sociala spelet”. En informell 
ledare ges ett stort reellt handlingsutrymme och har därmed sådana resur-
ser som räknas i sammanhanget (jfr Crozier & Friedberg 1980:32-36). 
Vilka resurser som tycks ge en sådan informell plats, eller status i gruppen, 
varierar med sammanhang och kan ändras över tid.  

En informell ledare måste vara bra på att förhandla till sig handlingsut-
rymme så att de kan agera fritt utan att riskera repressalier i gruppen. De 
båda mobbarna i Bodils arbetsgrupp uttryckte mobbningen mot Anja på 
fler sätt. Bodil berättar först om en situation vid fikarasten, sedan reflekte-
rar hon över vad det handlade om:  

Bodil (observatör): De gick och hämtade mig och sa ’det är kaffe’. Men Anja 
var inte där, så jag gick och hämtade henne. Jag frågade dem ’varför kallade 
ni inte på Anja?’ ’Neej för hon dricker te’ sa de (skratt).  

Det var ju inte det som det handlade om, det handlade ju inte om att ha kaf-
fe eller te, det handlade om att ha en gemensam pratstund, men det var en 
förklaring som även Anja själv godtog utan att resonera om det. 

De informella ledarna i arbetsgruppen skapade normer om vilka som skulle 
fika tillsammans och vilka som inte skulle vara med. Även den som mob-
bades accepterade dessa normer. Bodil, som vid tillfället var nyanställd, 
reagerade dock och ifrågasatte varför Anja inte var med vid fikarasten. Att 
mobbarna kunde skapa sådana normer om vilka som fick och vilka som 
inte fick vara med är tecken på att de gavs stora reella handlingsutrymmen. 
Utifrån dessa ”positioner” kunde de styra över vad som var rätt och fel; 
vara normgivare och därför de som satte gränserna för det informella 
handlingsutrymmet som gruppen delade. De kunde utföra repressalier mot 
de som inte ansågs passa in och därmed minska deras reella handlingsut-
rymmen. En tolkning av empirin är att de informella ledare som framträder 
har funnits på arbetsplatsen under en längre tid och har arbetat upp sitt 
handlingsutrymme i relation till kollegorna efter hand. De nya som kom-
mer in kan försöka, eller inte försöka, att anpassa sig till den förhandlade 
ordning som finns. Efter att Bodil ifrågasatt normerna och visat att hon 
stöttat Anja vändes negativa handlingar mot Bodil i stället.  

 
91 Begreppet konnektionsmakt har ibland använts för att belysa goda förbindelser 
med viktiga, inflytelserika personer både inom och utanför organisationen (fram-
kommer bl.a. i Guest, Hersey och Blanchard 1986:218).  
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För att summera upp, vad gör det möjligt som informell ledare att mob-
ba? Informella ledare ges ett större reellt handlingsutrymme än andra. De 
kan sätta normerna för gruppen och de kan tänja på såväl formella regler 
som informella normer. De kan ta sig friheter som inte andra kan och de 
har tolkningsföreträde gentemot sina arbetskamrater. Den eller de infor-
mella ledare som mobbar kan göra det eftersom de har de resurser som 
räknas, och är några att räkna med i förhandlingar om vilket informellt 
handlingsutrymme som ska råda i den befintliga arbetsgruppen. Den som 
mobbas anses inte ha de rätta resurserna. Informella ledare som mobbar 
kan använda sig av informella negativa handlingar, något som alla kan 
utföra, men inte med samma framgång för alla. Det är heller inte lika risk-
fritt för alla.  

5.1.3 Att ha en arbetsfunktion som möjliggör särbehandling 
Personen som Petra uppfattade som mobbaren hade funktionen som in-
formationsspridare och informationshämtare:  

Petra (utsatt): Hon servade inte mig men hon var jättetrevlig mot alla andra. 
På morgonen kunde jag sitta på mitt kontor och då kunde hon gå runt i 
korridoren och säga ’hej, god morgon, hur har du haft det?’ och så kunde 
hon fråga ’behöver du ha några dokument framplockade?’ Det hörde jag ju 
och sen gick hon bara förbi min dörr och så gick hon till nästa. 

Alla på en arbetsplats kan ignorera någon men alla kan inte göra det med 
hjälp av arbetsuppgifterna. En som mobbar kan därför göra det på grund-
val av att de har en arbetsfunktion som möjliggör uteslutning och särbe-
handling av kollegor, utan att för den skull besitta stark byråkratisk aukto-
ritet. I Petras fall gavs inte mobbaren ett så stort reellt handlingsutrymme 
att hon lyckades vända även de andra emot Petra även om hon försökte. 
Mobbningshandlingarna påverkade Petra då de arbetsmässiga val hon 
gjorde kritiskt bedömdes av mobbaren. Petra kände sig bevakad och gick 
med en ständig oro över vad mobbaren sade och försökte göra, både när 
Petra var närvarande och när hon var frånvarande. Allt Petra gjorde kriti-
serades och mobbaren förväntade sig att Petra skulle misslyckas. Petras 
reella handlingsutrymme gentemot mobbaren var minimalt. Hennes egen-
definierade handlingsutrymme minskade också då hon gick med en ständig 
oro för om mobbaren lyckats få med sig fler i mobbningen. Petra talar 
vidare om vad vi kan kalla en förvärrande omständighet i sammanhanget: 

Petra (utsatt): Man kommer ju inte undan! Hade det här hänt på ett ställe 
där det var 40, 50 personer så hade man säkert bara kunnat undvika var-
andra helt enkelt, det hade väl funnits någon annan i den funktionen som 
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jag hade kunnat få hjälp av. Men man kan ju inte komma undan i en sådan 
organisation när det bara är sju anställda. Det måste ju funka! 

Det som spelar viss roll här verkar vara storleken på företaget och att per-
sonen som mobbade Petra hade en unik arbetsfunktion. Det fanns helt 
enkelt inte någon annan att vända sig till med samma arbetsuppgifter. Pet-
ra var därför beroende av samarbetet med henne. Det förhållandet gjorde 
att Petra var utelämnad till samarbete med någon som försökte frysa ut 
henne. I Petras fall var mobbaren en person som också borde ses som un-
derställd i hierarkin, ett förhållande som annars har visat sig vanligast för 
kvinnliga chefer (Arbetsmiljön 2007, se bilaga 2 tabell B; Einarsen et al 
1998:77). 

En mobbare behöver därför inte vara formell eller informell ledare. Ut-
förande av mobbningshandlingar blir möjliga också för en som har en 
arbetsfunktion som möjliggör särbehandling av kollegor. En förvärrande 
omständighet är om denne har en unik arbetsfunktion så att samarbete 
mellan den mobbade och den som mobbar blir ett krav.  

5.1.4 Att stå nära den utsatte arbetsmässigt 
I några andra intervjuer uppträder mobbarna som personer som inte kan 
betecknas som chefer, inte informella ledare för hela gruppen och inte hel-
ler sådana med särskilda arbetsfunktioner, utan personer som har ett nära 
samarbete med den utsatte. Exempel på en sådan konstellation är sjuk-
gymnasten Berit som arbetar i team tillsammans med två sjuksköterskor på 
ett vårdboende. De tre ska samarbeta kring vårdtagarna och använda sig 
av varandras kompetenser:  

Berit (utsatt): De respekterade inte mig och min yrkesroll. De hade helt an-
nan uppfattning om sjukgymnastens roll än vad jag hade. De hade uppfatt-
ningen att de styrde över mig och jag tillhör ju en självständig yrkeskategori. 
De var på mig och kritiserade mig och jag kände att de baktalade mig. Det 
var nog baktaleriet, tror jag, som fick mig att förstå att detta var 
bing92, både att de baktalade mig inför chefen och inför vår personal. Käns-
lan blev ju att jag blev mer och mer osäker. Jag visste ju liksom aldrig vad 
de hade sagt om mig. De här funderingarna: ’vad säger de om mig?’… en 
känsla, en obeskrivlig, otäc

Mobbarna ska stå Berit nära i utförandet av arbetet. De ska dagligen sam-
arbeta med henne i ett team. Det som gör det möjligt att mobba i deras fall 
kan anknytas till det Petra talade om ovan: att de inte kan välja bort var-

 
92 Se Helena Blombergs (kommande) avhandling om hur man konstruerar sig som 
mobbad genom berättandet.  
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andra. De tvingades in i samarbetet och kunde ej välja samarbetspartners. 
Att arbeta i team dagligen skapar förväntningar på interaktion. Teamet 
kan få eventuella synergieffekter såsom ökad arbetslust och effektivitet 
under fördelaktiga omständigheter såsom när interaktionen är tillräckligt 
frekvent (Sandberg, H. 1997:12f, 139ff), och rimligtvis när interaktionen 
också fungerar väl. I ett team där krav på samarbete finns, kan mobbning-
en bli extra tydlig. Om det ständigt sker en negativ interaktion med de 
personer man samarbetar med dagligen blir arbetsdagen fylld av osäkerhet 
och risk för negativ interaktion. Det förhållandet gör det möjligt för de 
som arbetar nära den utsatte att vara mobbare.  

Vad som tycks vara en förvärrande omständighet i Berits fall ovan är att 
teammedlemmarna tillhör olika yrkeskategorier. De har olika syn på klien-
ter och har olika utbildningar bakom sig vilket tycks vara en av anledning-
arna till deras osämja. Här kan vi anknyta till att professionskamper kan 
uppstå. Håkan Sandberg (1997:141) skriver om att i multi-professionella 
team måste man vara aktsam om det gemensamma intresset i teamet. Det 
är inte svårt att tänka sig att särintressen för enskilda yrkesgrupper lätt kan 
komma i förgrunden annars. Kollegor kan stå nära varandra arbetsmässigt 
utan att ingå i uttalade team, det räcker att samarbete är ett krav mellan 
kollegor för att stå varandra nära samarbetsmässigt. I de horisontella ar-
betsgrupperna i det empiriska materialet då medlemmarna tillhörde samma 
yrkeskategori (förskolan, äldreomsorgen) talades det inte om team men 
däremot fanns krav på samarbete och samvaro som i ett team. Även i en 
sådan arbetsgrupp möjliggörs mobbning genom att aktörerna står var-
andra nära arbetsmässigt. Eventuell osämja kan därför få andra grunder än 
just yrkestillhörighet i horisontella arbetsgrupper. Då kan vi i stället tala 
om att olika lojaliteter på arbetsplatsen kan utgöra grund för osämja så-
som olika syn på tredje part. Det kan naturligtvis också handla om hur 
man ska utföra arbetsuppgifter bäst. Mer om detta under samarbetsformer 
i kapitel 7.  

5.1.5 Mobbarens förutsättningar och relation till den utsatte 
De olika typerna av mobbare ovan är de som framstår som kärnan, ur-
sprunget, i den utsatte personens motpart – de som tydligast utför de nega-
tiva handlingarna. På en arbetsplats kan alla praktisera uteslutning, till 
exempel genom att inte hälsa och genom att ignorera, men vad utmärker 
speciellt mobbaren, dennes handlingsutrymme och relationen mellan mob-
baren och den mobbade? Enligt min tolkning står den mobbade i någon 
sorts beroendeställning till mobbarna, antingen på grund av den samar-
betsform som råder, det vill säga som har att göra med formell position 
eller arbetsuppgift, eller på grund av den informella platsen (informella 
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ledare). Det kan räcka med minst en person som tydligt utesluter en annan 
i samma arbetsgrupp för att denne ska fungera som en mobbare, det räcker 
med möjligheten att kunna exkludera. Det går naturligtvis att tänka sig att 
någon i andra arbetsgrupper eller på andra avdelningar utför negativa 
handlingar också, men det får rimligtvis inte samma konsekvenser. Möjlig-
heten att mobba är stor för en formell ledare genom ett stort formellt 
handlingsutrymme och även för en informell ledare, men möjligheten finns 
egentligen där för alla. Mobbaren har antingen en formell position som 
underlättar utförandet av mobbningshandlingar, eller så har han/hon rätt 
resurser i sammanhanget som exempelvis att känna rätt personer utanför, 
men också inom, arbetsorganisationen. Mobbaren kan också ha en funk-
tion som underlättar särbehandling eller så står han/hon nära den utsatte 
personen i arbetsutförandet. Mobbningen kan komma både uppifrån eller 
nerifrån i hierarkin (intern eller extern vertikal mobbning) och från samma 
hierarkiska nivå (horisontell mobbning).  

De som intervjupersonerna framställer som mobbare är sådana som har 
möjlighet att minska den utsatte personens reella handlingsutrymme. 
Handlingsutrymmet kan påverkas från olika håll. Först kan handlingsut-
rymmet påverkas genom att den utsattes formella position hotas. Det sker 
främst då chefen är den som mobbar och kan påverka arbetsuppgifter, 
placering och i värsta fall den utsatte personens anställning. Det andra 
hållet är att gå via den informella platsen han eller hon har fått via vän-
skapsband och relationer som påverkas av att till exempel inte hälsa eller 
inte bjuda den utsatte personen på fika när alla andra blir bjudna. Mob-
barnas agerande ger signaler om att den utsatte personen inte hör hemma 
inom den arbetsgrupp eller arbetsorganisation han eller hon formellt till-
hör. En person med stort reellt handlingsutrymme kan inverka på det soci-
ala samspelet, vilket kan ses i paritet med Beckers (1963:17f) resonemang 
om att grupper eller personer på vissa sociala positioner har makt att över-
träda regler och bestämma regler för andra. En mobbare ger den utsatte 
personen ett mer begränsat reellt handlingsutrymme. Även om mobbaren 
inte kan få med sig andra trots försök, kan de mobba genom att ständigt 
ifrågasätta, säga till eller ignorera den utsatte personen. Den mobbades 
egendefinierade handlingsutrymme har stor risk att påverkas i negativ rikt-
ning. En mobbare kan utifrån ovanstående bestämmas som en person som 
i negativ riktning påverkar den utsatte personens reella handlingsutrymme i 
arbetsorganisationen genom upprepade negativa, informella och ibland 
även formella, handlingar. Mot slutet av kapitlet ska ytterligare en bestäm-
ning av mobbarna göras.  



 LOUISE SVENSSON  Mobbning i arbete I 131 
 

För att ställa en kontrafaktisk fråga: Vad kännetecknar inte en mobba-
re? De som inte framträder som mobbare i empirin är personer som finns 
långt från den mobbade samt personer som inte tillhör och inte kan påver-
ka den utsatte personens handlande i arbetsorganisationen. Personer som 
den utsatte inte är beroende av i någon bemärkelse framstår inte som mob-
bare. Personer som inte har stark påverkan på gruppen och normerna – de 
som ges ett litet reellt handlingsutrymme – är inte typiska mobbare. Det är 
felaktigt att säga att sådana personer inte kan vara med och mobba, men 
det får rimligtvis inte samma konsekvenser. I Petras fall tycks mobbaren 
inte ha haft ett stort reellt handlingsutrymme. Hon kunde mobba men inte 
få med sig flera i processen. En mobbare stärks vanligen av andras medhåll 
och mobbaren kan då utöka sitt handlingsutrymme ytterligare genom att ta 
rygg på flera andra. Däremot behöver parterna inte träffas fysiskt hela 
tiden för att kunna mobba, då det finns andra medel att ta till såsom sms 
och e-post.  

5.2 Stödjarna och medlöparna 
Norms of ’toughness’... tend to reduce the likelihood that witnesses to 
workplace bullying will take action against it. On the contrary, such norms 
tend to increase the odds that witnesses will join in and even applaud the ac-
tions of workplace bullies (Neuman & Baron 2003:198).  

Två, eller egentligen tre, parter i mobbningsprocessen ska här analyseras, 
stödjarna, som kan visa sitt stöd till den utsatte personen öppet eller slutet, 
och de så kallade medlöparna. En stödjare är enligt min tolkning av det 
empiriska materialet, någon på samma arbetsplats som den utsatte perso-
nen kan tala med om sin situation, någon som inte uttryckligen ställer sig 
på mobbarnas sida. Stöd kan den utsatte personen naturligtvis även få i 
hemmet eller bland vänner utanför arbetet men här koncentreras analysen 
på individer inom samma arbetsorganisation. Det finns också de som till 
synes inte agerar i mobbningen, åtminstone inte aktivt. Dessa sistnämnda 
kan grovt sett benämnas ”medlöpare”.  

Forskningen om stödpersoner och medlöpare i mobbningsprocessen är 
knapphändig, åtminstone när det gäller vuxna. I citatet ovan menar dock 
Neuman och Baron att vittnen till mobbning inte opponerar sig mot denna 
om arbetsorganisationen styrs av ”norms of toughness”, vilket förmodligen 
betyder om de har en prestigefull och hård miljö. En mycket liten del av 
vittnena anger dock att de ansluter sig till mobbarna (Rayner 1999b). An-
nat som framkommit i tidigare forskning är att utsatta personer ofta anser 
att kollegor gör mycket lite för att stoppa mobbningen. De allra flesta 
tycks av någon anledning inte beblanda sig i mobbningen på sin arbets-
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plats. Trots det säger sig de allra flesta vilja hjälpa till om mobbning sker 
och vittnen tycker oftast synd om de utsatta. Det är dock långt ifrån alltid 
som de utsatta personerna söker hjälp (Einarsen et al 1998:148-151; Ray-
ner 1997; Rayner 1999b). Vissa forskare anger att elever som stöttar en 
mobbad i skolan har hög social status i klassen. Anledningarna till detta 
kan vara att stödjarna antingen redan innan hade en hög status och inte 
riskerar att bli utsatta själva eller så gör stödjarna det som andra vill göra, 
och får hög status på grund av det (Salmivalli et al 1996). Vilka konse-
kvenser som väntar en öppet stödjande inom arbetsorganisationer kommer 
att analyseras nedan.  

5.2.1 De öppet stödjande 
I intervjuerna med de utsatta personerna, observatörerna och mobbarna 
beskrevs vissa aktörer som kan sägas ge den eller de utsatta personerna 
öppet stöd. Att ge öppet stöd betyder att stödjarna på ett eller annat sätt 
visar inför andra på arbetsplatsen, att de står på den utsattes sida och 
ibland till och med konfronterar mobbaren. Oftast visar de också stödet 
backstage. Vissa av dem har också försökt att göra något åt den utsattes 
situation. I vad mån dessa stödjares arbetsorganisationer styrdes av tuffa 
normer eller inte, som citatet ovan indikerade, är svårt att avgöra. Analy-
sen kommer att koncentreras kring vilket handlingsutrymme de öppet stöd-
jande kan tolkas ha, vad som utmärker dem som part och vad de eventuellt 
fick för repressalier för sitt stöd. Några fall ska först beskrivas, sedan ana-
lyseras deras likheter och olikheter. 

På brandstationen där Rolf, Roland och Uffe arbetade såg flera brand-
chefer på stationen mobbningen av Uffe, men gjorde ingenting åt den. Efter 
ett antal år tog en förman, som också var fackligt aktiv, initiativ till att 
försöka flytta Uffe till ett annat arbetslag. Intervjupersonen Rolf, en av 
arbetsledarna på brandstationen som hade varit med om att mobba Uffe, 
hjälpte till i denna process. Han insåg att det inte var en bra lösning att ha 
Uffe kvar i arbetsgruppen, varken för honom själv eller för kollegorna. 
Eftersom dåvarande brandchefen ignorerat problemet fick de med hjälp av 
chefens överordnade till stånd en förflyttning. I den nya arbetsgruppen 
visste de om Uffes utsatthet och en ny mobbningsprocess initierades där 
men Rolf och Roland uppfattade att den snart rann ut i sanden. De som 
tog initiativet till omflyttningen av Uffe tycks inte ha fått några särskilda 
repressalier för sitt agerande. Rolf undrar dock om hans agerande i Uffes 
sak gjorde att han inte fick en sökt tjänst.  

Petra blev utsatt för mobbning av en assistent på sitt arbete. Hon fick 
hela tiden ett starkt stöd av May som började arbeta samtidigt som henne 
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på arbetsplatsen, ett stöd som May även visade öppet inför kollegorna. 
Petra och May hade samma utsatta position då de tillsammans skulle föra 
in nytt ekonomiskt ”tänkande” i en annars traditionsbunden organisation. 
May tycks inte ha blivit mobbad efteråt men uppger att hon hela tiden var 
på sin vakt eftersom hon kände att hon hade ögonen på sig.93 Förmodligen 
var detta en följd av det öppna stöd hon gav till Petra. Mays stöd till Petra 
ledde dock inte till att hon blev mobbad.  

Lena och Lennart berättar om kvinnan, Lisa, på det statliga verket som 
blev fråntagen sin tjänst efter en sjukskrivning. Lisas fall av utsatthet be-
nämns här kränkning och inte mobbning då det var under en kort tid som 
hon blev negativt behandlad av chefen. Lena, Lennart och en av deras kol-
legor ansåg att Lisa felaktigt fråntogs tjänsten och de uttryckte öppet sitt 
missnöje över hur hon blev behandlad. De satte upp en lista med sina 
namn på en anslagstavla för att uttrycka sitt missnöje och sa på möten vad 
de tyckte om det som inträffat till chefen. De visade ett tydligt stöd till Lisa 
inför alla i frontstage. Chefen uttryckte därefter hotelser mot dem, både 
inför övriga kollegor och bakom stängda dörrar. Lennart misstänkte att 
han inte fick en tjänst på grund av sitt stöd till Lisa. Även Lena upplevde 
att kollegornas och chefens bemötande av henne blev mer negativt än tidi-
gare men det utvecklades inte till mobbning.  

Bodil gav tydligt stöd till sin mobbade arbetskamrat Anja på förskolan. 
Hon visade stödet inför hela arbetsgruppen, som bestod av fyra personer. 
Hon talade även med chefen om mobbningen vid de få tillfällen de träffa-
des. Anja berättade för Bodil att mobbningen mot henne försvagades av att 
Bodil visade sitt stöd. Mobbarna började sedan utföra negativa handlingar 
mot Bodil i stället.  

Karin B stöttade den utsatta Maria inför kollegor när de talade illa om 
henne. Karin B ifrågasatte bland annat de ”vita lögner” kollegorna tog till 
för att undvika Maria. Hon tog inte upp det med chefen eller vid tillfällen 
då många var samlade. Karin fick överta Marias arbetsuppgifter då hon 
slutade och Karin blev efter detta mer marginaliserad och hon sökte sig 
snart därifrån.  

Förutom att det är människor som finns i den utsatte personens arbets-
organisation, vad kännetecknar de som ger öppet stöd? Vilka krafter möj-
liggör att de agerar? Det finns ingen tidigare forskning att luta sig mot här. 
Här får vi gå till empirin och uttolka skälen till stödjarnas ageranden. En 
sak har de alla gemensamt, nämligen att de ser och erkänner det inträffade 

 
93 May har inte intervjuats men har lämnat en skriftlig redogörelse till författaren 
om mobbningen av Petra. 
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som mobbning, vilket bör ses som en förutsättning för att kunna agera som 
stödjare. Fem ytterligare anledningar till varför öppet stöd ges ska tas fram 
här. Anledningarna uppträder dock sällan renodlat utan vanligen i kombi-
nation med varandra. Öppet stöd ges därför att: 

 

1. Stödjaren har uppfattningen att dennes formella position kräver 
att han eller hon ger öppet stöd. 

2. Stödjaren har åsikten att mobbning är fel eller rentav moraliskt 
förkastligt.  

3. Stödjarens gemenskap och relation med den utsatte personen bety-
der mycket. 

4. Stödjarens gemenskap med kollegorna inte är betydelsefull. 
5. Stödjaren har gemenskap med andra som också stödjer den utsatte 

personen. 
 

Rolf och Rolands fall står för anledning nummer 1, att stödet till den utsat-
te personen gavs för att stödjarnas formella positioner krävde det.  

Rolf (mobbare): Min uppfattning var att mobbingen kom till med drömmen 
att han skulle flyttas eller sluta.   

L94: Det verkar finnas en vilja hos er att verkligen lösa problemet? 

Rolf: Ja, ja, det var bara så att det här är en facklig uppgift. Det här är nå-
got som vi är tvungna att ta itu med (…) Den förman jag hade, han var även 
facklig ordförande, han tyckte att det som hände var helt fel så vi gick till 
personalchefen. 

Förmannen som tog initiativet till att göra något åt Uffes förflyttning var 
fackordförande och även Rolf menade att de var tvungna att göra något åt 
mobbningen. Rolf var vid tiden både fackligt engagerad och arbetsledare. 
De visade sitt stöd öppet på grundval av sina formella positioner. De kan i 
viss bemärkelse ”skylla” på sin formella position i ett eventuellt försvar 
inför arbetskamraterna, för att de agerar för den utsatte personen.  

Skäl nummer 2 är att agera stödjare för att han eller hon anser att 
mobbning är fel. Lena och Lennart skrev bland annat brev till chefen samt 
satte upp listor på arbetsplatsen där personalen kunde skriva sina namn 
om de höll med om den felaktiga hanteringen av den utsatte personen. De 
berättar om varför de stod på den utsatte personens sida: 

 
94 ”H” betyder att kollegan Helena Blomberg ställt intervjufrågan, medan ”L” 
innebär att författaren ställt den.  
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L: Hur tänkte ni när ni var med och skrev det här brevet, varför kände du 
att du vågade stå på hennes sida? Du nämnde att du inte kunde leva med dig 
själv? 

Lena (observatör): Det här var ju någonting som jag låg och tänkte på, på 
nätterna. Jag tyckte att det var så hemskt och jag kände att jag ville ju göra 
någonting. Jag fick plötsligt en förmåga att agera för att få lugn i mig. Jag 
kunde nästan inte sova. När jag kände att jag hade försökt, då blev jag lugn. 
Och om det skulle innebära några konsekvenser då, ja då fick jag väl ta dem 
då, men jag fick inte ro om jag inte gjorde något. 

L: Nej. Funderade du på samma sätt [vänder mig till Lennart], hur tänkte 
du? 

Lennart (observatör): Ja men det är det var väl på ungefär samma sätt, jag 
mådde också väldigt dåligt. Som jag sa tidigare, när Lisa fick chefstjänsten 
så tyckte jag ju egentligen inte att hon skulle ha haft den. Men jag menar det 
här stred ju mot alla principer och allting så att säga, på det här sättet får 
det inte gå till. Man kan inte fortsätta att jobba som fackombud eller jobba 
på en arbetsplats där man inte ens gör motstånd. Sen måste man ju natur-
ligtvis någonstans säga ’nu har jag i alla fall gjort vad jag kunde’ och då 
tycker jag att jag får sinnesfrid i det, att jag ändå försökte.  

Ett dåligt samvete höll dem vakna på nätterna och de kände att de måste 
göra något åt det felaktiga behandlandet. En förutsättning för deras age-
rande tycks ha varit att de ansåg att behandlingen av kollegan var felaktig 
eller till och med moraliskt förkastlig. På en generell nivå håller troligen de 
flesta med om att mobbning är fel, men när det kommer nära inpå en själv 
är det dock inte lika självklart vad som är mobbning och vad som är en 
rättvis behandling av en besvärlig person (jfr Einarsen et al 1998:189). I 
fallet med Lena och Lennart såg de det däremot som mobbning och ansåg 
att mobbning var fel. Lennart för också in att han inte ansåg sig kunna 
vara fackombud om han inte agerade, så här återfinner vi anledning 1 i 
kombination med anledning 2 för att stötta den utsatte personen.  

3. Exemplet om May och Petra tyder på anledning nummer 3 till varför 
stödjarna visar stödet öppet; att gemenskapen och relationen med den ut-
satte personen betyder mycket. Så här säger Petra:  

Petra (utsatt): Jag hade en kollega, May, som började en månad efter mig. 
Som tur var, var vi ju två som inte hade samma utbildning som de andra. 
Det var vi väl utsatta för av de andra sköterskorna men det kunde vi nog 
hantera tror jag, vi var två liksom. (…) Jag umgicks mycket med May då. 
May stöttade ju mig, hon sa på ett möte ’vi behöver ju faktiskt hjälp i den 
här gruppen.’  
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Den gemenskapen Petra och May delade med varandra som nyanställda 
med en annan utbildning än kollegorna, var troligen viktig för May som 
bidrog till att hon vågade visa sitt stöd för Petra. May visade även stödet i 
frontstage på möten. Deras gemenskap hade flera grunder, då de hade 
likartade positioner, tillhörde samma yrkeskategori och hade dessutom 
samma utbildning bakom sig. Den utsatte personen och den som stödjer 
denne i detta fall står varandra nära och utgör därmed varandras gemen-
samma backstage. De talar om vad som händer i frontstage och ger var-
andra stöd.  

4. Karin B var ensam om att säga ifrån på arbetsplatsen om hur kolle-
gorna behandlade en av arbetskamraterna. Hon får åskådliggöra anledning 
nummer 4 ovan, att gemenskapen med andra inte betyder så mycket, och 
förklarar sitt agerande så här: 

L: Tror du att [kollegorna] såg att det var mobbning? 

Karin B (observatör och senare utsatt): Det är jättesvårt att säga, jag tror 
kanske inte man vill se det själv, man kanske tänker att ’usch vad jobbigt.’ 
Jag vet inte om jag är extra känslig för sådant där. Jag observerar lite mer. 
Min tanke är att det är viktigare för mig att vara sann mot mig själv än att 
få tillhöra gruppen  

Karin ansåg att samtalsnormen som skapats kring den utsatte personen var 
fel och för henne var det viktigt att vara sann mot sig själv. Att säga ifrån 
mot sådant hon tyckte var fel var viktigare än att tillhöra gruppen varför 
hon gick emot sina kollegor. Här blir det tydligt att kombinationen av 
anledning 2 – att se det som mobbning och anse att mobbning är fel – och 
anledning 4 – att gemenskapen med andra inte betyder så mycket – sam-
verkar för att det öppna stödet ska ges.  

5. Punkt nummer 5 ovan är att någon stödjer den utsatte personen för 
att denne har gemenskap med andra som också stödjer. Lena och Lennart 
berättade att de var tre som öppet vågade visa sitt stöd för den utsatte per-
sonen.  

Lena (observatör): Jag blev ju väldigt glad för sen efteråt kom ju Lillemor 
också och vi tre då vi stöttade ju varandra lite grand. 

Lennart (observatör): Ja vi hade ju samma fackliga bakgrund också. 

Lena: Det kan vara det att vi är tränade på att både vara observanta och att 
våga! 

Lennart: Och att få stryk också, för det har vi fått allihop. 

Lena: Ja vi har fått stryk. Jag tror att Lillmor upplevde det väldigt tungt ett 
tag. 
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Lena, Lennart och Lillemor hade en gemenskap kring att öppet stödja Lisa. 
Även om de riskerade repressalier så hade de tre stöd av varandra och 
därmed minskade också risken för att bli uteslutna från arbetsgruppens 
gemenskap när de stöttade den kränkta. Även om andra skulle exkludera 
dem skulle de ändå ha stöd av varandra.  

Vad gör det möjligt att ge öppet stöd? Vad inom arbetsorganisationen 
gör det möjligt? De som ger öppet stöd till en utsatt person har för det 
första det gemensamt att de ser det inträffade som mobbning. Sedan anser 
de antingen att deras formella position kräver att de gör något åt mobb-
ningen (1) eller att de anser att det är felaktigt eller rentav moraliskt för-
kastligt att mobba (2). Flera som talar om att de såg mobbning på sin ar-
betsplats och tyckte det var felaktigt agerade dock inte för den utsatte per-
sonen. Min tolkning är därför att anledning nummer ett är tillräcklig för 
att någon ska agera mot mobbning medan anledning nummer två inte är 
det. Någon av följande tre anledningar till varför öppet stöd ges måste 
tillkomma för att någon eller några ska ta initiativ till en öppen stöttning: 
att gemenskapen och relationen med den utsatte personen betyder mycket 
(3), att inte gemenskapen med de andra betyder mycket (4) eller att gemen-
skap finns med andra som också stödjer den utsatte personen (5).  

Det tycks sällan gå obemärkt förbi då någon öppet stödjer en mobbad 
person. Det öppna stödet kan ge konsekvenser för stödjaren. Det finns i 
fallbeskrivningarna ovan exempel på när öppet stöd till en utsatt knappast 
har lett till några repressalier (Uffe). Det finns vidare exempel på när det 
öppna stödet ger en diffus känsla av att ha ögonen på sig (Petras och Lisas 
fall). Slutligen finns exempel på när den som ger öppet stöd själv blir utsatt 
för mobbning eller en mobbningliknande process (Karin B, Bodil). Vad 
skiljer dem åt? Vilka krafter inverkar på om repressalier ges eller ej? Min 
tolkning är att de två som ordnade med flytten av Uffe inte blev utsatta för 
några större eller långvariga repressalier. Vad som utmärker stödjarna i det 
fallet är att de har getts ett större formellt handlingsutrymme än kollegorna 
i och med att de båda var arbetsledare samt att den ene var facklig ordfö-
rande. Högst troligt är också att de hade hög status i gruppen även infor-
mellt. Att de var arbetsledare tycks ge dem respekt i gruppen och det tyder 
på att positionerna sågs som resurser och att de därmed gavs stora reella 
handlingsutrymmen. Det som också skiljer fallet med Uffe från de andra är 
att de båda stödjarna inte visar stöd genom att ställa sig på den utsattes 
sida i informell bemärkelse utan de gjorde det i egenskap av sina formella 
positioner och därmed på ett formellt sätt. De lyfter sig sålunda inte ur 
kollektivet och särskiljer sig gentemot sina arbetskamrater utan de har 
redan den formella och reella positionen att göra det utan att det ses som 
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normbrott. Förutsättningen är dock att kollektivet accepterar dem som 
sådana, med andra ord har de getts stora reella handlingsutrymmen i orga-
nisationen och gruppen. Det gör att de kan agera friare än andra utan att 
riskera repressalier.  

I Lena och Lennarts samt i Mays fall tycks inte deras öppna stöd ha lett 
till mobbning men däremot vissa negativa bemötanden. Både Lena, Len-
nart och May hade relativt stora formella handlingsutrymmen med både 
kontroll i och över situationen då de kunde arbeta självständigt. I båda 
dessa fall handlar det om arbetsorganisationer där samarbete eller samvaro 
inte krävs för att de anställda ska kunna utföra sina arbeten. Det är rimligt 
att anta att deras agerande kunde ha inneburit risk för mobbning om de 
fungerat i en arbetsorganisation med större krav på samarbete. Lena och 
Lennart berättar också att deras arbetsorganisation hade en tradition av att 
ha ”högt i tak” där folk engagerade sig och vågade säga ifrån. Det öppna 
stödet som Lena och Lennart gav till Lisa utvecklades inte till mobbning 
mot dem i sådana fall för att det inte ansågs vara ett normbrott att pro-
testera. Lena, Lennart och May kan mycket väl också ha haft en stark 
ställning i gruppen för övrigt (stort reellt handlingsutrymme) så att de inte 
kunde ”offras” från gruppen, men några sådana slutsatser kan inte dras på 
grundval av det empiriska materialet här.  

Karin B, som i stället blev utsatt för mobbning efter att hon stöttat en 
mobbad kollega, berättar hur hon såg på sin plats i arbetsgruppen: 

Karin B (observatör och utsatt): Om vi pratade med henne i telefon så skulle 
vi ha en gemensam hållning. Jag tyckte det var så obehagligt så det var inte 
klokt. Men jag kände att jag inte riktigt orkade stå på mig där heller då för 
jag kände att jag inte hade någon stark ställning där så det hade inte spelat 
någon roll vad jag hade sagt. 

Karin B:s reella handlingsutrymme i gruppen tycks inte ha varit stort och 
kanske hade inte hennes protester mot hur kollegor behandlade den utsatte 
personen lett till någon större förändring. Att ges ett litet reellt handlings-
utrymme gör att brott mot normerna lättare leder till repressalier. Kanske 
hade Karin B och även Bodil, som stöttade Anja på förskolan, mycket be-
gränsade handlingsutrymmen innan de stöttade sin kollega, eller så mins-
kade det drastiskt i och med att det öppna stödet visades. Det antyds i 
citaten att stödet sågs som ett allvarligt normbrott. Det gick i alla fall så 
långt att gruppen ansåg att de inte längre passade in. Både Karin B:s och 
Bodils agerande som öppna stödjare var, till skillnad från de andras ovan, 
ett tydligare normbrott, normbrott från personer som inte verkar ha setts 
som normsättare.  
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En rimlig slutsats är att personer som ges ett stort reellt handlingsut-
rymme på grund av position eller informella resurser inte får märkbara 
repressalier från gruppen då de stödjer en utsatt eftersom de själva är med 
och skapar gruppens normer. En person i arbetsgruppen som har en svaga-
re ställning med ett begränsat reellt handlingsutrymme riskerar att bli 
mobbad då de öppet stödjer en utsatt kollega. Förmodligen har arbetets 
organisering också viss betydelse då tillrättavisningar av kollegors agerande 
inte behöver användas i lika stor utsträckning om samarbete och samvaro 
inte påtvingas uppifrån.  

5.2.2 De slutet stödjande och medlöparna 
I intervjuerna framkommer som regel minst en person, mer eller mindre 
perifer, som gav den utsatte slutet stöd. De slutet stödjande framställs i 
empirin som personer som den utsatte kunde tala med om sin utsatthet 
men som inte agerade öppet mot andra för att visa sitt stöd. I ett par fall 
var detta slutna stöd chefen. Några röster om personer som gav den utsatte 
slutet stöd: 

H: Fanns det någon kollega som öppet gav dig stöd? 

Gustav (utsatt): Ja det är klart att det fanns, de som var i samma situation. 
Alltså det var ju ett antal människor som var i samma situation. 

L: Som blev utsatta på samma sätt? 

Gustav: Ja det kan man väl säga. Jag har haft en del personer att kunna ut-
byta en del tankar med, eller samtala med, även om man många gånger har 
fullt att göra med sitt.  

L: Men ändå så att ni kunde stödja varandra en del? 

Gustav: Jaa, så är det ändå.  

 

H: Hjälpte de dig på något sätt, gav de dig stöd på något sätt? 

Agnes (utsatt): Nej, alltså de gjorde det till en viss del, tycker jag, men ändå 
inte. De hade nog verkligen ett ben i varje läger tror jag. De orkade nog inte 
riktigt stå emot. Det var aldrig så att man kom till mitt försvar, utan det var 
när vi var ensamma som de kunde ge mig sitt stöd kanske. 

 

H: Fanns det någon kollega som öppet gav dig stöd? 

Ingela (utsatt): Det fanns en kollega, som gav mig stöd i det dolda ’nej men 
vad de härjar med dig’ sa hon. Men till slut föll hon också för trycket. Men 
hon gav mig mycket stöd i början, i det fördolda, bara när det var vi. 
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Gustav svarar här på frågan om någon har gett honom öppet stöd och 
minns att det fanns några att tala med, som också uppfattade sig som ut-
satta. De gav honom dock inte öppet stöd i bemärkelsen att de stöttade 
honom gentemot mobbaren, i detta fall chefen, utan de pratade med Gus-
tav om det på tu man hand. Agnes talar om personer som ibland kom till 
hennes undsättning. Ingela nämner att hon hade en kollega som gav henne 
slutet stöd bakom stängda dörrar men aldrig öppet. Till slut upphörde 
detta stöd då kollegan inte längre ville vara Ingelas förtrogna, kanske av 
rädsla för att bli utsatt själv. Det gemensamma för de som ger slutet stöd är 
att de stödjer och samtalar med den utsatte personen i backstage, men de 
visar inte stödet inför alla, särskilt inte mobbaren. Det är inte säkert att 
den slutet stödjande ser mobbningen själv, men de lyssnar och tar den ut-
satte på allvar. Många av de utsatta personerna verkar ha haft någon att 
tala med på arbetsplatserna såsom nära kollegor eller sådana som arbetar 
på längre avstånd inom samma arbetsorganisation. Trots detta förhållande 
är den utsatte personen fortfarande ensam i sin utsatthet. Fenomenet 
mobbning handlar om att bli utsatt individuellt, även om flera kan bli sär-
behandlade på en arbetsplats, som framgår av Gustavs citat ovan. Att ha 
stödpersoner kan dock inverka positivt eller mycket positivt, troligt är till 
exempel att konsekvenserna av mobbning blir lindrigare om stödpersoner 
finns.  

De så kallade medlöparna har en betydelsefull men mer diffus inverkan i 
mobbningsprocessen. Inom skolmobbningsforskningen är ”henchmen”, 
”followers” eller ”passive bullies” de som har en indirekt delaktighet i 
mobbningen genom att de inte tar initiativ till negativa handlingar men 
”hänger på” när mobbarna gör det (se Olweus 2003:67). Fritidspedagogen 
Johanna blev mobbad av en kollega som ständigt ifrågasatte hur hon ut-
förde arbetet. En annan kollega som arbetade tillsammans med båda märk-
te av ifrågasättandena. Johanna frågade henne vad hon ansåg om mobba-
ren: 

Johanna (utsatt): Hon tyckte ju inte som min kollega, men hade inte modet 
att säga ifrån till min kollega som gjorde allt det här. Man törs inte ta parti 
emot eller ta parti för. 

Företagssköterskan Petra talar om hur de passiva kollegornas agerande 
påverkade henne: 

Petra (utsatt): Jag försökte ju prata med de andra hur de såg på mobbningen 
men de viftade bort det liksom och jag mådde ju ännu sämre av att de inte 
såg det.  
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Att inte ta parti för Johanna och inte heller emot henne gör kollegan till en 
osäkerhetskälla för Johanna även om kollegan inte uttryckligen gör något 
negativt. För Petras del var mobbningen ännu mer undflyende då kollegor-
na inte ens såg eller ville se de negativa handlingarna, något som förvärra-
de Petras känsla av utsatthet. Detta kan sägas vara det typiska för medlö-
parna, även om de sällan konfronteras som i Johannas fall, att vare sig de 
ser mobbningen eller inte, inte ställer sig på den mobbades sida. En som 
ger slutet stöd kan därför sägas vara både stödjare och medlöpare och 
gränsen mellan dem är oklar. Deras lojalitet är oklar eller dubbel och där-
med inte att lita på för den utsatte personen. Gränsen mellan vilka som ger 
slutet stöd och vilka som kan sägas ingå i medlöparnas skara, tycks därför 
vara flytande. Ingelas förtrogna ovan är ett exempel på det. Det finns an-
ledning att kalla medlöparna för potentiella mobbare. Fredrik berättar om 
de kollegor som han pratade med om mobbningen: 

Fredrik (utsatt): De bedyrade mig sin trohet och sa hur duktig jag var. Jag sa 
’ni måste vara medvetna om, att om ett halvår då är det förmodligen jag 
som har slutat om det här fortsätter.’ ’Nej nej nej inte, du är den sista som 
ska sluta.’ Nu när jag möter dem på byn… [skakar på huvudet]. 

H: De hälsar inte? 

Fredrik: Jo, men jag märker att de skäms. Det var nästan den största kränk-
ningen. De här andra jävelskaperna de höll på med det kunde jag alltså stå 
ut95 med men det jag inte kunde stå ut med det var att liksom rädslan att ta 
tag i det. De blev så rädda om sina egna positioner att de lät mig gå. 

Det Fredrik talar om här tolkar jag vara att de som ger slutet stöd också är 
de som blir mobbarnas förlängda arm, medlöparna, då de inte gjorde nå-
got åt situationen. Att kollegorna i förtroende sagt att de stödjer Fredrik 
men sen inte gör något åt det uppfattade han som det största sveket av alla. 
Medlöparna blir på så sätt en del av mobbningen; de ger mobbarna styrka, 
även om de inte själva tar initiativ till mobbningshandlingar. Kanske är det 
till och med medlöparna och de slutet stödjande som gör den utsatte per-
sonens utsatthet så märkbar genom att de som har visat sitt dolda stöd för 
den utsatte personen inte gör något för att förhindra mobbningens fram-
fart. 

Sammantaget föreslås de som ger slutet stöd vara de som den utsatte 
personen kan prata med om utsattheten men som inte öppet visar att de 
stödjer honom eller henne. De blir därför ofta också medlöpare. Medlö-
parna i mobbningsprocessen är de som inte ser, inte vill se mobbningen 

 
95 Kursiverade ord i citaten betyder att de tydligt har betonats av intervjupersonen. 
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eller ser den och inte vill visa stödet till den utsatte inför andra eller rentav 
ger sitt tysta bifall. De bör därför, utifrån den utsatte personens synvinkel, 
klassas som potentiella mobbare. De är potentiella mobbare därför att det 
är till dem mobbningen kan spridas under dåliga omständigheter. De som 
är omedvetna om mobbningen kan därför ses som medlöpare då den utsat-
tes osäkerhet om var de står och vad de vet, kan räcka för att uppfatta dem 
som en del av den utsattes motpart. Sett från medlöparnas sida kan de 
dock vara just omedvetna om att mobbning pågår och vet inte att de fun-
gerar som medlöpare i en mobbningsprocess. Gränsen mellan medlöpare 
och mobbare torde då gå, som Olweus (2003:67) menar, vid att medlöpar-
na inte tar några egna initiativ till mobbningshandlingar utan understödjer 
mobbarnas val av handlingar. Att göra skillnad mellan assistent och för-
stärkare till mobbaren, som Salmivalli et al (1997) gör inom skolmobb-
ning, verkar inte relevant i mitt empiriska material. Inte heller vill jag 
benämna en part som utomstående (outsider), då även om några är omed-
vetna om mobbningen så kan de, av den utsatte personen, ses som potenti-
ella mobbare då osäkerhet om var de står räcker för att se dem som poten-
tiella motparter. Att den utsatte personen utser sina kollegor till potentiella 
mobbare är en del av utsattheten, och inte nödvändigtvis för att dessa kol-
legor har utfört några specifika handlingar.  

Mobbningsfenomenet innefattar fler än två personer även om endast en 
person aktivt utför negativa handlingar mot en annan i ett socialt sam-
manhang. De som finns runtomkring dessa spelar, ibland ovetandes, också 
roller i mobbningsprocessen genom att vara potentiella mobbare. Vissa ser 
inte mobbningen, andra vill inte se eller så anser man att det inte är mobb-
ning som sker. Vissa är rädda om sitt arbete och vill inte agera för den 
utsatte personen av den anledningen. Det kan finnas investeringar i utbild-
ningar för ett arbete och olika stark identitet i yrket vilket gör att vissa är 
mer rädda om sitt arbete än andra. På en generell nivå, ska vi komma ihåg, 
anger dock de allra flesta att de vill hjälpa en utsatt person (se Einarsen et 
al 1998:148-151). 

5.3 Den utsatte personens objektifiering 
Ett flertal gånger har det här antytts att den utsatte personens reella hand-
lingsutrymme minskar i mobbningsprocessen. Andra ger denne ett mindre 
reellt handlingsutrymme. Vad är det som händer när någon blir utsatt för 
mobbning? Vad gör det möjligt? Här berättar Rita om hur kollegorna ta-
lade om vissa personer på biblioteket, inte den utsatta kvinnan specifikt 
utan även andra som ansågs annorlunda.  
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Rita (observatör): Det var ord på ett sätt som inte alltid passade in, alla höll 
ju god min, det var aldrig någon som gick in och ändrade på det eller tyckte 
att nu kanske vi ska göra så här, aldrig. Det är precis som att man nästan 
älskar att se det dåliga uppförandet om man säger så, man tycker illa om det 
men det är roligt att gotta sig i det, det som man tycker inte passar in.  

Mobbningen av en kvinna på denna arbetsplats tycks till stor del ha att 
göra med den utsattes etniska bakgrund; att hon kom från Irak och man 
gärna påpekade hennes dåliga språk och hennes konstiga mat. Här har 
kategoritillhörighet en betydelse då kvinnan troligtvis tilldöms ett mindre 
reellt handlingsutrymme för att hon är invandrare. Både chefen och den 
informelle ledaren gjorde negativa uttalanden om kvinnan då hon inte 
hörde, och skyllde en konflikt enbart på henne utan att höra hennes ver-
sion. Den utsatte var ett samtalsämne bland de andra. I Ritas fall försökte 
inte kollegor och chefer lösa de problem som fanns genom att låta den 
utsatte komma till tals utan det stannade vid att tala om henne. Rita upp-
fattar dock att chefen och den informella ledaren talade om många ur per-
sonalstyrkan utifrån att de var tysta, sjuka eller något annat. Det var en 
utvecklad samtalsnorm att förminska individer till ”kategorier”, men den 
utsatte blev värst behandlad. Det fanns flera, säger Rita, som inte tyckte 
om stämningen och samtalskulturen som skapats men var och en höll sig 
till sitt, vilket är möjligt då samarbete inte är ett krav. Goffman (1972:16) 
skriver att vad en stigmatiserad person än säger så accepteras han eller hon 
inte fullt ut och de kan inte umgås på jämställd fot med andra. Han eller 
hon förvägras erkännande. Att bli sedd utifrån kategoritillhörighet är att i 
någon mån objektifieras och att förvägras subjektivitet, men detta behöver 
dock inte utvecklas till mobbning. Kategoritillhörighet är ju bara en grund 
för mobbning och negativ särbehandling. Agnes, som arbetade i en hori-
sontell arbetsgrupp med vårdbiträden, berättar vilken roll hon, som var 
utsatt, spelade på arbetsplatsen: 

H: Men de här personerna som utsatte dig för mobbning hade de varit an-
ställda länge på arbetsplatsen? 

Agnes (utsatt): Ja, de byts ut men det fanns en järngrupp kvar. Min roll på 
något sätt var den här personen som fick skuld för allting. Ibland så skojade 
vi om det, det var så öppet på något sätt. Så då brukade vi säga att om ar-
betsplatsen brinner ned så är det mitt fel. Det kommer alla att säga. Vi kun-
de skratta åt det på ett skämtsamt sätt men ändå var det, det kändes så 
skuldtyngt. Man var ju rädd att det skulle hända någonting, jag visste ju att 
det skulle bli jag som åker på det där. Alltså det var så illa att jag kunde 
känna själv att om det var något som hände så var det jag som blev skyldig. 
Jag blev alltid indragen.  
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Det finns en underförstådd uppfattning om Agnes och att allt negativt som 
händer är och kommer vara hennes fel. Det är en föreställning som har 
skapats i arbetsgruppen och skämten kretsar kring det säger Agnes ovan. 
Några fler röster:  

Johanna (utsatt): Det var liksom ett ständigt ifrågasättande, så hon utgick 
hela tiden från att det jag gjorde var fel. 

Dan (utsatt): Jag var nog ingen rolig människa att ha att göra med kanske, 
men det tyckte jag nästan var det värsta, att man fick bara reda på att man 
hade gjort någonting men jag fick ju aldrig reda på vad jag hade gjort. 

Karin B (utsatt): Tyvärr kunde vi inte reda ut det och jag kände att i stället 
för att reda upp de här sakerna med mig så valde hon att söka sig mer till de 
andra. 

Petra (utsatt): Jag försökte prata med henne, jag försökte ta tag i det själv, 
prata med henne ’jag känner ju att du inte gillar mig’ men det gick inte, hon 
klarade inte det.  

Agnes (utsatt): Det har varit bestämt ifrån början att det är jag, det är mig 
det är fel på. Och då blir man liksom chanslös i det här. Man har liksom 
inte en chans att gå in och visa att jag inte är den personen som de säger. 

Att bli ett objekt för sina kollegor innebär att förminskas som individ och 
det man kan bidra med. Det framkommer här olika nyanser av objektifie-
ring. Det minskande reella handlingsutrymmet kan visas genom att alltid 
utgå ifrån att personen ifråga har fel (Johanna), att tala om hur många fel 
personen har gjort men aldrig vara så konkret att det går att ändra sig 
(Dan), i stället för att reda ut problem så söker sig mobbaren från den ut-
satte (Karin B) och att inte vilja lösa problem ens när den objektifierade tar 
initiativ (Petra). När någon blir mobbad så har de eller den som mobbar 
kommit över gränsen till att problemen mellan den utsatte och mobbaren 
går att lösa. Hallberg och Strandmark (2004:68f) och Einarsen et al 
(1998:129-143) uttrycker det som att det är då sakfrågor har blivit person-
frågor. Av någon anledning får mobbarna ut mer av att mobba någon än 
att försöka lösa problemen. Den negativa behandlingen av den utsatte per-
sonen tycks inte vara negativ för mobbarna utan snarare en korrekt be-
handling av en outsider. Att mobbarna legitimerar sitt handlande som kor-
rekt är en interaktionskraft som gör mobbning möjligt. Det behövs en ma-
joritet för att kunna definiera någon som avvikande. I likhet med resone-
manget om ”token” (Kanter 1993:209, kap 3) så kan majoriteten definiera 
sig själva genom att ha någon avvikande att definiera sig emot.  

Objektifieringsprocessen innebär att göra någon till ett avhumaniserat 
objekt. Bauman resonerar om att det som gjorde koncentrationslägren 
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möjliga var att fångarna gjordes till just objekt. Ett objekt ska särskiljas 
från ett subjekt som ”förtjänar medlidande och moraliska lovord” (Bau-
man 1989:151). Konsekvenserna av objektifieringen kan vara att den ob-
jektifierade personen bara tillskrivs en eller ett fåtal egenskaper till skillnad 
från ett subjekt som har många och nyanserade egenskaper. Motstånd och 
krav, eller egentligen alla yttringar från objekten, ses bara som problem 
och bekräftar de andras styrka och gemenskap. I mobbningssammanhang 
kan vi uttrycka det som att den mobbade blir utsatt för egenskapsreducer-
ing. Den egenskap en mobbad ofta får är ”den omöjlige” och allt denne 
gör är uttryck för detta omöjliga, även om det självklart är i varierande 
grad. Objektifieringen görs till en rutin (se Giddens 1984:xxiii, 50, 64) i 
mobbningsprocessen, där den utsattes egenskaper plockas bort och en låst 
föreställning om den utsatte personen florerar. Den utsatte kan då inte få 
gehör för sitt agerande. Objektifieringen kan dock också ritualiseras, ge-
nom att till exempel öppet göra den objektifierade till åtlöje. Gustav talade 
förut om att han ville ge kommentarer på ett möte men aldrig fick ordet. 
När han väl fick det förväntade sig ingen att det skulle vara något att 
komma med. Att bli till objekt för sina kollegor innebär att ges ett så litet 
reellt handlingsutrymme att allt denne gör blir fel och hoppet om att kunna 
vända situationen till något positivt är näst intill obefintligt.  

Agnes (utsatt): Jag var mobbad och alla skulle ändra på mig. Det liksom slu-
tade med att jag känner mig så identitetslös. Alltså jag har ingen aning om 
snart vem som är jag. Det är jättemånga som har synpunkter på att du ska 
vara så eller så och då blir det bra ska du se. Det kändes hela tiden som att 
det går inte att bara vara Agnes, det duger inte. 

Om det på Ritas arbetsplats utvecklats en samtalsnorm där kollegor redu-
cerades till enstaka egenskaper kan det på Agnes arbetsplats sägas ha stan-
nat vid att reducera en enstaka person till ett enda ”felaktigt” objekt som 
blev omöjligt för henne att försvara sig emot. Objektifieringen av Agnes 
tycks ha accepterats av alla. Det behöver dock inte gå så långt för en som 
blir utsatt för mobbning, i empirin finns här hela gråskalan. De personer 
som ger öppet stöd borde rimligtvis spela en roll i objektifieringsprocessen. 
Stödjarens agerande kan förhindra att den utsatte personens reella hand-
lingsutrymme minskar ytterligare. Stödjaren kan försöka att nyansera bil-
den av den utsatte så att denne inte bara blir ”den omöjlige”. Att få öppet 
stöd av någon kollega skulle kunna vara ett försök till att ge viss subjektivi-
tet till den utsatte personen.  
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5.4 Mobbning eller inte, mobbad eller mobbare? 
Mobbning kan, med begreppen som används ovan, beskrivas som att nå-
gon objektifieras, genom skapandet av en gemensam föreställning som är 
till nackdel för den utsatte. Att objektifiera innebär att göra föreställningen 
om den utsatte till en sanning som han eller hon inte kan försvara sig emot. 
Egenskaperna reduceras till en eller ett fåtal och det sker inga välvilliga 
tolkningar av den utsatte personens handlingar. De negativa handlingarna 
görs till rutin eller ritual, medvetet eller omedvetet. Man skapar en före-
ställning om den mobbade som passar det syfte mobbaren vill ha den till. 
Försök görs att vidarebefordra den föreställningen till flera och en av kon-
sekvenserna är att man inte vill lösa eventuella problem utan får ut någon-
ting mer av att stöta ut en person än att behandla den som andra (jfr stig-
matisering, stämpling). Även om mobbning kan beskrivas så, så är det 
ändock sällan enkelt att empiriskt avgöra om ett händelseförlopp är 
mobbning eller inte. Under detta sista tvådelade avsnitt i kapitlet ska några 
mer problematiserande aspekter föras fram om mobbning och om vem som 
är mobbare respektive utsatt. Einarsen et al (1998) skriver att:  

få människor vill väl tillstå för sig själva eller för andra att de systematiskt 
plågar, trakasserar, förlöjligar eller sårar andra människor (Einarsen et al 
1998:78).  

Författarna tycks mena att de allra flesta på ett generellt plan håller med 
om att mobbning är felaktigt men att sedan tolka det egna agerandet som 
mobbning är en annan sak. Det finns en skillnad mellan om man själv an-
ser att mobbning förekommer eller om det är motparten som anser att det 
är mobbning som försiggår. Ungefär var tredje person menar att de har 
funnits i situationer då någon har uppfattat sig som mobbad medan endast 
ett fåtal anser att de har mobbat (Einarsen et al 1998:189). Ett och samma 
händelseförlopp kan uppenbarligen av en part uppfattas som mobbning 
och av andra som något annat. Denna skillnad kan ha flera orsaker. En är 
att mobbning är moraliskt laddat. Det anses fel att mobba och de flesta vill 
inte se sig som medverkare i mobbning på något sätt. Svårigheten att finna 
mobbare att intervjua till denna studie kan ses som ett tecken på denna 
moraliska laddning. Några av observatörerna som inte agerade för den 
utsatte försöker också i intervjuerna förklara varför och ursäktar sig för att 
de inte gjorde något, till exempel Rita:  

L: Var det någon som försökte säga ifrån? 

Rita (observatör): Nej. Och där kan jag känna själv att jag skäms jätte-
mycket över varför inte jag gjorde det, att inte jag sa någonting. Jag känner 
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att jag helt enkelt inte vågade. Jag tänkte på mina referenser och alla sådana 
saker. 

Rita beskriver att hon skäms, och tycks referera till att det borde man göra 
enligt någon moralisk måttstock. Inte sällan möts jag av uppfattningen att 
om den utsatte är ”konstig” och väljer att gå emot strömmen vill inte de 
som utför de negativa handlingarna se sig som just mobbare. De negativa 
handlingarna som utförs är den konstiga personens ”fel”, vilket rättfärdi-
gar deras handlingar. Enligt den logiken är det bara mobbning när den 
utsatte är oskyldig i andras ögon. Är det den utsattes fel, är det inte mobb-
ning. Tina säger så här om mobbningen på hennes arbetsplats av en kolle-
ga:  

L: Skulle du säga att mobbningen, att den accepterades av alla? 

Tina (observatör): Ja, det skulle jag ju, för jag tror ingen upplevde det som 
mobbing, det var försvar tror jag. ’Ja det talas skit om dig’, det var någon-
ting som den mobbade kunde säga ibland, bara vräka ur sig på fikarasten. 
Vissa är väldigt känsliga och tar åt sig och vissa sitter där, hör knappt och 
bryr sig inte. Och jag tror att många såg mobbningen av henne mer som ett 
försvar. 

Kollegorna ser det inte som mobbning då den utsatte personen anses orsa-
ka det själv, då ses det i stället som försvar för den egna existensen på ar-
betsplatsen, eller med andra ord som en rättvis behandling av en omöjlig 
person. Rimligtvis har också tidsaspekten en viktig roll att spela här. Tina 
berättar att hon i efterhand kan förstå att den utsatte uppfattade sig mob-
bad.  

Om vi tittar tillbaka på Tinas uttalande, om att den som mobbades ock-
så kunde skapa en stor oro i gruppen, vem är det egentligen som avgör vem 
som är mobbare och vem som är mobbad? Tina säger ovan att den mob-
bade sprider oro, gör folk osäkra, och dessa agerar tillbaka i självförsvar. 
Utifrån min argumentation tidigare så blir mobbning möjlig då det skapas 
en föreställning om den utsatte personen och då mobbaren försöker eller 
lyckas sprida denna föreställning. I Tinas fall går det inte att utläsa att den 
utsatta personen fick med sig andra i sina negativa handlingar. Däremot 
fick hennes motpart med sig flera i objektifieringen och egenskapsreducer-
ingen av den utsatta personen som omöjlig. Hon blev utvald till syndabock 
för allt ont som hände på arbetsplatsen. Negativa handlingar över tid kan 
utföras av både utsatt och mobbare men den som blir ensam om det på sin 
sida, som inte ges ett tillräckligt stort reellt handlingsutrymme och som 
därmed inte kan eller ens försöker få flera med sig i det, är den som blir 
den mobbade.  
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Det finns ingen skarp gräns mellan förföljare och offer. I stället finns det en 
bred repertoar mellan de båda extremerna förföljare och offer. De flesta har 
ägnat sig åt elakt skvaller, blåst liv i negativa rykten eller undvikit att jobba 
ihop med en person. Detta är kanske strängt taget inte mobbning, men i alla 
fall förstadier till det. På samma sätt har alla snuddat vid offerrollen (Thyle-
fors 1999:107f).  

Orden ovan är Ingela Thylefors’ och mycket tänkvärda. Vi behöver luckra 
upp tanken på att det alltid finns självklara ”offer” och ”förövare” i 
mobbningen. Hon menar att beskrivningar av offer många gånger stämmer 
med de om förövare. Precis som Thylefors så anser jag det också nödvän-
digt att se den utsatte som en aktör och inte som ett passivt offer. Vi kan 
alla vara aktiva eller passiva aktörer i en mobbningsprocess. Även Carol 
Brodsky (1976) menar att hon aldrig hade mött ett offer som inte lika gär-
na skulle kunna vara en mobbare. Att det skulle vara personer med en viss 
typ av personlighet som blir utsatta för mobbning som vissa vill visa (se 
t.ex. Glaso et al 2007; Coyne et al 2000; Zapf 1999; Schuster 1996; Olwe-
us 2003, 1973) bör därför tolkas med stor försiktighet.  

5.4.1 Avsiktlighet 
En annan aspekt som har betydelse för vad som faller inom mobbningens 
gränser och inte är mobbningens avsiktlighet. Min ståndpunkt är att 
mobbning inte definitionsmässigt bör ses som avsiktlig. Även om vissa 
avsiktligt mobbar någon kan avsikterna med mobbningen vara många. Om 
inte avsikten är att mobba, kan man ändå kalla det för mobbning? Och 
vad är avsikten med mobbning? Beronius (1986) menar att syftet med 
ostrakism (social bannlysning) är normalisering och därmed att få in outsi-
dern i den normala ramen. Om de inte ändrar sig i enlighet med normen så 
blir syftet att få bort dem därifrån. I intervjuerna har vi talat om mobb-
ningens avsiktlighet. Några röster som har framkommit i intervjuerna: 

H: Skulle du säga att deras agerande mot dig var avsiktligt, det här med 
mobbningen? 

Fredrik (utsatt): Man kanske inte kan generalisera på det sättet och säga att 
allt var avsiktligt men visst fanns det en avsikt bakom det här, de blev ju 
faktiskt väldigt glada när jag slutade, de bjöd på tårta på arbetsplatsen.  

 

H: Tror du att mobbningen mot dig var avsiktlig? 

Dan (utsatt): Nej, jag tror inte mobbaren har förmåga att inse något sådant. 
Nej han förstår inte det. Det kom upp i något samtal jag vet inte vad det 
var, men han anser inte att han har mobbat mig eller att han har kränkt el-
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ler gjort någonting utan det är ju jag som inte har tagit för mig eller vad det 
nu är.  

 

H: Upplevde du att mobbningen var avsiktlig mot dig? 

Berit (utsatt): Ja, verkligen, det var ju ren glädje. Jag sa till min arbetskom-
pis ’hon älskar att vara elak’ ’nej, det kan du väl inte tro’ sa hon för hon såg 
ingenting av det här.  Men jag såg nog att hon älskade att vara elak så det 
var verkligen tydligt, hur tydligt som helst.  

 

Bodil (observatör och utsatt): Jag tror inte att de här två kvinnorna som var 
mobbare, att de har haft så värst mycket inlevelseförmåga att se mobbning-
en. Det verkade som om hon som hade utnämnt sig själv till chef, hon var 
väldigt mycket i sin värld och inte i andras värld, alltså narcissisk personlig-
hetstyp.  

 

L: Var det något sorts grupptryck eller gruppanda som gjorde det där? 

Rolf (mobbare): Jo det var det, gruppanda och det som jag menar är grun-
den i det här: en grupp som tvingas ihop uppifrån. Mobbingen mot en per-
son kan nog ibland ses som en signal uppåt, alltså att man mobbar en per-
son i gruppen för att visa uppåt att ni har satt ihop gruppen fel,96 att man 
har fått fel sammansättning. Jag tror att mycket utav det här är så. 

L: Vad hade ni för tankar om varför ni retade Uffe, ville ni att han skulle 
sluta? 

Rolf: Ja, jag har försökt att erinra mig sådant och jag var ju där under tret-
tiofyra års tid. Min uppfattning var nog att man ville få en lösning på det, 
alltså få bort Uffe från gruppen.  

De tre utsatta personerna ovan och observatören har olika syn på avsikt-
ligheten; att mobbaren inte vet vad han eller hon har gjort, att mobbaren 
gjorde det avsiktligt av elakhet eller att det i alla fall fanns en del avsikt i 
mobbarnas handlande. Mobbaren Rolf tror att syftet med mobbningen var 
att få bort Uffe från gruppen och att ge en signal uppåt att gruppen är fel-
aktigt hopsatt. Hur många som mobbar med avsikten att få den utsatte 
personen att exkluderas från gemenskapen vet vi inte. Som Björk 
(1999:155) och Bliding (2004:253) menar kan avsikten med mobbning 
vara att till exempel få status i gruppen, och att mobbningen av en person 

 
96 Rolfs kommentar ska ses i ljuset av att de hade minimal påverkan på vilka de 
skulle samarbeta med, se kap 7.  
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blir konsekvensen av detta. Avsikten med en handling behöver inte vara 
fastställd en gång för alla utan kan ändras över tid (Crozier & Friedberg 
1980:24f). Det är en sak att mobba avsiktligt i bemärkelsen att medvetet 
utesluta någon från gemenskapen och önska att denne ska sluta, och det är 
en annan sak att avsiktligt försöka få status i gruppen, hävda sig själv för 
att bli befordrad, eller agera för att få behålla jobbet, men där konsekven-
sen av detta blir att en person upplever sig som mobbad. Lutgen-Sandvik 
och McDermott (2008) menar att kollegor står tysta bredvid och bevittnar 
mobbning av självbevarelsedrift snarare än att vilja skada den utsatte per-
sonen. Skillnaden är dock svår att avgöra empiriskt. I konflikter påverkas 
våra handlingar av vilka avsikter som motparten antas ha (Einarsen et al 
1998:140). Om konsekvenserna av mobbning blir allvarligare om den tros 
vara avsiktlig, än om den tros vara oavsiktlig, kan dock denna studie inte 
ge svar på.  

5.5 Sammanfattning 
Mobbare, medlöpare, stödpersoner och den utsatte medverkar tillsammans 
i mobbningsprocessen. Att definiera dessa parter är ett led i analysen av 
hur arbetsorganisationen inverkar på mobbningsprocessen.  

En förutsättning för att vara en mobbare är att de har förmågan att ute-
sluta, vilket alla kan göra men vissa lättare än andra. En mobbare kan ta 
till formella handlingar om de har en sådan position men det är inte en 
nödvändighet för att mobba. Mobbningen kan dock förvärras och varia-
tionerna i uttryck kan öka om den byråkratiska auktoriteten används. 
Däremot ingår alltid informella negativa handlingar i mobbning, sådana 
som alla kan utföra. En mobbare kan också använda sig av sina arbets-
uppgifter för att mobba eller utföra upprepade negativa handlingar för att 
han eller hon står den utsatte nära i arbetets utförande. För att vi ska kun-
na tala om mobbning är det dock nödvändigt att det kommer från perso-
ner som kan eller försöker att påverka den utsattes reella handlingsutrym-
me. Mobbarna har möjligheten att utesluta eller särbehandla någon samt 
möjligheten att kunna eller försöka få med sig flera i processen. Den eller 
de som är mobbare skapar eller hjälper till att skapa en negativ föreställ-
ning om den utsatte personen. Medlöpare är de som mobbarna potentiellt 
kan få med sig i den föreställningen, även om mobbarna inte lyckas. Den 
utsatte personen blir fast i den negativa föreställning som mobbarna har 
skapat. Medlöparna är potentiella mobbare och kan innefatta alla som inte 
visar öppet stöd. Dock kännetecknas den utsattes relation till medlöparna 
av en större osäkerhet. Den utsatte vet var han eller hon har mobbarna, de 
som uttryckligen utsätter honom eller henne för negativa handlingar, men 
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vet inte var han eller hon har medlöparna. En medlöpare kan visa slutet 
stöd till den utsatte på tu man hand, men ger av olika anledningar inte 
öppet stöd. Osäkerheten om hur många medlöparna är, är en del av ut-
sattheten. Osäkerheten minskar den utsattes självupplevda handlingsut-
rymme, det vill säga det utrymme individen själv upplever att han eller hon 
har. Det kan innebära att uppleva sig bevakad även om inte andra bevakar 
en. Flera anledningar finns till varför vissa ger öppet stöd till den utsatte. 
Antingen anser de öppet stödjande att deras formella position kräver att de 
agerar mot mobbningen och/eller att de anser att mobbning är moraliskt 
fel. Att gemenskapen med den utsatte personen betyder mycket, att inte 
gemenskapen med gruppen betyder mycket och att gemenskap finns med 
andra öppet stödjande personer ökar dessutom chanserna för att stödjarna 
verkligen ska agera öppet för den utsatte.  

Om vi drar det till sin spets kan mobbning handla om både då alla är 
emot en, liksom att en person är emot en annan men där det finns flera 
personer närvarande som är potentiella mobbare. Om det bara är två per-
soner som står emot varandra bland flera kollegor kan de med negativa 
handlingar agera likadant mot varandra – mobbaren och den mobbade – 
men den ena ges ett större reellt handlingsutrymme och har större möjlig-
het att uttrycka mobbningen samt gör mer för att få med sig flera emot den 
som blir mobbad. Mobbningsfenomenet kan uppfattas som nyckfullt och 
föränderligt. En person som ger slutet stöd kan övergå till att bli mobbare. 
De som mobbar idag kan i morgon hjälpa till för att alla parter inklusive 
den utsatte ska få det bättre genom konfliktlösning och omflyttningar. Den 
som anser sig bli utsatt för mobbning kan av andra anses vara en mobbare. 
Det motsäger dock inte att fenomenet mobbning, där någon hamnar eller 
riskerar att hamna utanför gemenskapen, förekommer ofta inom våra ar-
betsorganisationer. 

Kapitlet som följer ska ta upp vad det är som händer eller föreligger då 
en mobbningsprocess startar och utvecklas.  
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KAPITEL SEX 
 

6. Minskat reellt handlingsutrymme – 
mobbningens början och utveckling 

 
Detta kapitel kommer att belysa tre huvudskäl – krafter och händelser97 – 
till varför en persons reella handlingsutrymme kan minska, eller redan från 
början är litet. Alla som ges ett litet reellt handlingsutrymme blir förvisso 
inte mobbade. Mobbning är dock ett, men också det tydligaste, sättet att 
påvisa att någon ges ett litet reellt handlingsutrymme. Min tolkning är att 
inget av skälen som här ska presenteras nödvändigtvis leder till mobbning. 
De har under specifika omständigheter varit startskotten för mobbnings-
processer. Skälen är sådana som intervjupersonerna i efterhand upplever, 
och jag tolkar, vara sådant som gjort att mobbningen började inom de 
aktuella arbetsorganisationerna. Ofta har intervjupersonerna inte kunnat 
se mobbningens början förrän långt efteråt. Det förhållandevis begränsade 
reella handlingsutrymmet kan ges från första dagen på arbetet, efter en 
tydligt utlösande händelse eller komma smygande. 

Först kommer tre mobbningsfall ur empirin att presenteras som syftar 
till att visa hur olika arbetsorganisatoriska egenskaper men framför allt 
interaktionskrafter kan samverka för att mobbning ska uppstå. De tre hu-
vudskälen till varför någon ges ett litet reellt handlingsutrymme ska sedan 
analyseras. 1) Det första skälet är då någons reella handlingsutrymme 
minskar på grund av att denne avviker från normen. Det handlar om avvi-
kelser i fråga om arbetssätt, lojaliteter och värderingar men också i fråga 
om kategoritillhörighet. 2) Det andra skälet är då det reella handlingsut-
rymmet minskas från och med ett positionsbyte. 3) Det tredje skälet är då 
det reella handlingsutrymmet minskas från och med en konfrontation. 
Efter dessa skäl följer ett avsnitt om skillnaden mellan en tydlig minskning 
av det reella handlingsutrymmet efter en utlösande händelse eller när 
minskningen kommer smygande. Detta görs med hjälp av några kortare 
fallbeskrivningar. Sedan tas mobbningens utveckling och spridning upp.  

 

6.1 Mobbningens komplexitet: tre fall från empirin 
På brandstationen som både intervjupersonerna Rolf, Roland och Mona 
berättar om tillbringade brandmännen långa arbetspass men även en stor 

 
97 Återigen bör det betonas att det är sådana händelser som intervjupersonerna har 
erfarit som åsyftas.  



 
154  I LOUISE SVENSSON Mobbning i arbete 
 

del av fritiden tillsammans. Arbetsgrupperna var homogena köns- och 
åldermässigt. Även om chefer slutade och nya tillkom så var det många 
överordnade som inte lade sig i samspelet mellan brandmännen. Starka 
föreställningar och normer skapades i grupperna om hur en brandman 
”skulle vara” och minsta avvikelse hånades, till exempel om någon var för 
”blödig” eller om de inte flirtade med tjejer. Tiden som tillbringades på 
brandstationen var i låg grad reglerad, men de flesta hade åtminstone nå-
gon specialiserad arbetsuppgift. Mobbningen av Uffe tycks ha stegrats 
under tiden han fanns där. Exempel på mobbningshandlingar var att vissa 
gjorde sig lustiga över hans pedantiska ordningssinne och att man såg till 
att han gjorde bort sig inför besökare på stationen. Hans mentala och fy-
siska kompetens ifrågasattes och det verkar ha funnits en föreställning om 
att han inte klarade av att prioritera säkerheten vid bränder. Uffe stannade 
dock kvar trots årtionden av kränkningar. 

På biblioteket där observatören Rita arbetade var chefen ofta frånvaran-
de i det dagliga arbetet. En informell ledare styrde då chefen inte var där. 
Även ett par kollegor fanns nära den informella ledaren och dessa tillsam-
mans med chefen satte normen för vad som räknades och inte. Långt ifrån 
alla var med på personalmöten och andra sammankomster. Ett skäl till 
detta var att många var vikarier eller timanställda. Det var svårt att få in-
formation om vad som försiggick på biblioteket och de anställda arbetade 
enskilt utan djupare samarbete med varandra. Samtalen vid fikarasterna 
handlade bland annat om att benämna personer som inte var närvarande 
som ”den sjuke” eller som för den som blev utsatt för mobbning; ”invand-
raren”. Man talade om den mobbade men inte med henne. Många drog sig 
undan gemenskapen för att de inte ville ifrågasätta samtalsnormen, kanske 
av rädsla för att äventyra sina arbeten vilka sågs som eftertraktade. Den 
utsatte personen hamnade i en konflikt med en kollega men chefen och den 
informella ledaren hörde bara kollegan, inte den utsatte personen. När den 
utsatta kvinnan sades upp hänvisade man till resursbrist, något Rita inte 
trodde stämde.  

Berit arbetade som sjukgymnast och blev snart placerad i ett team med 
två sjuksköterskor som började arbeta strax efter henne. Arbetsorganisa-
tionen framtvingade här samarbete och samvaro. Det fanns andra personer 
på arbetsplatsen som Berit kunde anförtro sig åt och var därför inte låst vid 
sitt team under hela arbetsdagen. Den bristande förståelsen mellan de båda 
yrkesgrupperna i teamet var utbrett. Samtidigt präglades deras arbeten av 
stor arbetsbelastning, vilket minskade möjligheten att i lugn och ro lösa 
samarbetsproblem. Problemen förvärrades efterhand och Berit kom att stå 
ensam mot de båda sköterskorna. Hennes reella handlingsutrymme gent-
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emot sköterskorna tycks ha varit litet från början, troligtvis på grund av 
den svåra arbetssituationen och på grund av att det fanns en oförståelse 
mellan de olika yrkesgrupperna, men förminskades dessutom över tid. 
Berit kunde i början prata med chefen om hur samarbetet fungerade men 
hon blev snart osäker på var chefen stod i konflikten. Fikarasterna uppfat-
tades som påtvingade och Berit satt med utan att kunna koppla av. Berit 
sökte sig snart vidare till en annan arbetsplats. Där var hon öppen med vad 
som hade hänt på den förra arbetsplatsen. Hon uttrycker att hon var ”pro-
grammerad” att må dåligt på arbetet men på den andra arbetsplatsen kun-
de hon ”programmeras om”.  

 

6.2 Normer och normöverträdelser 
En risk för att bli utsatt för mobbning är att vara ensam i sitt slag, vad det 
än må vara som personen anses ensam om (jfr Thylefors 1999:69ff; Einar-
sen et al 1998:92f, 103ff; Hallberg & Strandmark 2004:110f). Alla som 
blir utsatta för mobbning kan ses som normöverträdare, mer eller mindre 
tydligt. Går vi ett steg till så kan alla komma att ses som normöverträdare i 
bemärkelsen att vi alla har unika särdrag som skiljer oss från andra och 
som gör att vi inte uppträder alltigenom lika. I många av mina intervjuer 
framkommer det ändå att den utsatte personen har fått sitt reella hand-
lingsutrymme minskat genom att inte sluta upp bakom normen eller att 
inte tillhöra en kategori i majoritet på arbetsplatsen. Normöverträdare är 
dock inte alltid medvetna om vilka normer som råder, ibland för att grup-
pen inte lotsar in nyanställda i rådande normsystem (Thylefors 1999:71-
74). Analysen nedan handlar om att tolka hur den utsatte relateras till 
övriga i arbetsgruppen. Två olika typer av avvikelser från normen för en 
utsatt person ska avhandlas. Den ena normavvikelsen handlar om att gå 
emot normen vad gäller värderingar och arbetssätt och den andra att inte 
tillhöra normen vad gäller kategorisk tillhörighet. Indelningarna handlar 
om att särskilja dem analytiskt, i verkligheten kan naturligtvis flera skäl 
samverka och förstärka varandra. Båda dessa typer av normbrott kan ge 
minskat reellt handlingsutrymme som sedan i sin tur under vissa omstän-
digheter kan starta en mobbningsprocess.  

 

6.2.1 Värderingar, lojaliteter och arbetssätt 

Ett sätt att gå emot normen är att inneha och uppvisa andra värderingar, 
andra lojaliteter eller att praktisera andra arbetssätt än övriga kollegor eller 
vissa inflytelserika personer i gruppen. Fem olika typer av normöverträdel-
ser som vart och ett kan anses vara åtminstone ett av skälen till minskat 
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reellt handlingsutrymme kan urskiljas ur min empiri. Dessa är: Att ifråga-
sätta; Olika yrkestillhörigheter & lojaliteter; Att gå utanför eller inte fylla 
sitt formella handlingsutrymme; Att stödja en mobbad och Att inte aktivt 
söka gemenskap.  

 

Att ifrågasätta  

En typ av normöverträdelse som kan leda till minskat reellt handlingsut-
rymme är att som underställd personal ifrågasätta kollegors formella hand-
lingsutrymme, till exempel vad som är en adekvat arbetsmetod, vem som 
ska göra vad eller att ifrågasätta fysisk placering. Det kan också vara att 
påtala, visa missnöje gentemot eller bara visa att man är medveten om 
slarv, misstag och/eller regelbrott. Ifrågasättandena varierar kraftigt, och 
reaktionerna på dem likaså. Den som påtalar misstag eller slarv anser för-
modligen att det handlar om tydliga fel, ineffektivitet eller direkt skadliga 
sätt att utföra arbetet på. Observatören Tina säger så här om hur den ut-
satte på hennes arbetsplats agerade: 

Tina (observatör): Hon kunde sitta på möten ibland och ta upp saker med 
chefen. Det var uppgifter som chefen var jätteosäker på och det gjorde ju att 
chefen kände sig nertryckt för att den mobbade hade uppgifter som chefen 
egentligen skulle komma med, till exempel när det gällde budgeten och eko-
nomi. Sen kunde hon säga att ’gör vi på det här sättet, det tjänar vi på här 
borta’ när det gäller arbete och jobb och sådant. Och då sitter mer än hälf-
ten av gruppen och känner ’pust förändringar oj oj, vad ska det bli? Nej 
men gud det här fattar vi inte’. Det gör ju att det blir oroligt i gruppen ock-
så. Kom hon in så vart det oroligt, man visste liksom aldrig vad hon kunde 
komma med. 

Tina beskriver här den oro som kollegorna menade skapades av den utsat-
tes agerande. Kollegorna tycks uppleva att deras trygghet undergrävdes och 
att invanda arbetssätt ifrågasattes. Konsekvensen blev att de vände sig mot 
och mobbade personen som ifrågasatte. Gustav, som arbetade på en statlig 
myndighet, berättar om hur han såg på sig själv i relation till sina kollegor: 

Gustav (utsatt): Om jag tittar på mig själv så har jag ju en jäkla förmåga att 
lägga mig i allting i diskussioner och då säger jag vad jag tycker utifrån mitt 
’besserwisserstuk’. Ja jag är väl så, jag lägger gärna min näsa i blöt tror jag 
och det är klart att det kanske ibland inte är okej. Det kan man ju förstå. 

Han anser själv att han avvek från normen genom att lägga sig i och säga 
vad han tyckte. Hallberg och Strandmark (2004:145) skriver att kompeten-
ta, drivande, utbildade personer och därmed sådana som kan ifrågasätta, 
är ett hot för övrig personal, och att de därför inte erkänns av alla andra. 
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När någon ifrågasätter hur arbetet utförs eller organiseras handlar det om 
att ifrågasätta eller utmana ett givet eller upparbetat formellt handlingsut-
rymme. Det formella hör dock intimt samman med ens informella plats 
och de relationer som skapas över tid. Ett arbetssätt som har utvecklats 
under en längre tid är förknippat med trygghet och förutsägbarhet, och är 
från kollegornas synvinkel troligtvis därmed det bästa sättet att utföra 
arbetet på. Ett ifrågasättande av detta kan därför tolkas som ett hot mot 
kollegornas trygghet och kanske också tillhörighet till arbetsplatsen.  

I citatet från Tina ovan exemplifieras också en annan process som är en 
tänkbar förklaring till mobbningen när det gäller att ifrågasätta; att någon 
eller några ”förlorar ansiktet” (Goffman 1998:60). Att till exempel fara 
med uppenbar osanning gör att en individ förlorar ansiktet i interaktionen 
och kanske också för lång tid framöver då denne inte är att lita på (ibid). I 
citatet framgår att chefen kan ha känt sig nertryckt för att den utsatte ofta 
kom med sådana ekonomiska uppgifter som chefen borde ha kommit med. 
En person på en chefsposition har många krav på sig och lever man inte 
upp till dessa kan positionen hotas, och kanske även personens allmänna 
anseende. Inte någon vill förlora ansiktet inför andra, känna sig dum och 
oinsatt. Ifrågasättanden är inte en generell orsak till mobbning, men kan 
inverka på exkluderingsprocessen då normen är att inte ifrågasätta. Att 
exempelvis ta initiativ till att påverka arbetssituationen (kontroll över) när 
normen är missnöjeslojalitet, att vara missnöjd tillsammans utan att försö-
ka göra något åt situationen, är utan tvekan ett normbrott. Ifrågasättanden 
kan göras stegvis i små portioner, som inslag i vardagen eller oväntat, ut-
löst av en särskild händelse. Här kan vi anknyta till begreppet whistleblo-
wing.  

Med att blåsa i visselpipan, whistleblowing, menas när en eller flera an-
ställda avslöjar något i organisationen som är under ledningens kontroll, 
som man anser är olagligt, omoraliskt eller icke-legitimt och som hotar att 
gå ut över personer inom eller utanför organisationen (Miceli & Near 
1997:131f).98 Vad som är olagligt, omoraliskt eller icke-legitimt finns det 
sällan någon enhetlig uppfattning om, varför en anställd som blåser i vis-

 
98 Författarna tydliggör att definitionen utgår från den som blåser i visselpipan, 
men att andra parter i processen kan ha en annan syn på det som inträffat (Miceli 
& Near 1997:132). En annan definition av whistleblowing lyder: ”Whistle-blowing 
is an individual and unauthorized act performed in the name of public good or for 
the public interest, by a former or current member of a legitimate organization, 
who joined the organization for other purposes than sounding an alarm, and in 
which allegations against the organization in question are made public with sup-
port of evidence (documents, photography, recordings etc)” (Haglunds 2009:49).   
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selpipan inte alltid har medhåll av andra. Den som blåser i visselpipan gör 
det med omtanke om de som han eller hon anser blir felaktigt behandlade i 
eller utanför organisationen. Att i media avslöja var och hur företaget 
dumpar farligt avfall, vilket annars är inofficiellt, är ett exempel. Processen 
kring whistleblowing kan se väldigt olika ut, vilket också innebär att ska-
dor på organisationen eller på anställda varierar kraftigt. Därmed varierar 
också hämndaktionerna mot den som har blåst i visselpipan (Miceli & 
Near 1997). Vi kan se att en ”mild” form av whistleblowing är institutio-
naliserad idag i form av Lex Maria-regeln inom vården. Anställda som 
upptäcker felaktig vård av en patient ska anmäla händelsen (Socialstyrelsen 
2010). 

Att visa missnöje med sin arbetssituation räcker för att vara en norm-
överträdare, då ingen annan gör likadant. Den som påtalar vad som anses 
vara missförhållanden i organisationen, även om det inte måste vara så 
dramatiskt som whistleblowing, och de som inte gör det, har troligen olika 
syn på hur en god arbetstagare bör agera, kanske har de också olika in-
ställning till arbetet. För en del ingår det i rollen som arbetstagare att ifrå-
gasätta och föra fram det som inte är korrekt i syfte att förbättra, eller för 
att de vill medvetandegöra chefen om det. För andra är bilden av en god 
arbetstagare en annan som till exempel att visa tyst lojalitet. Det är också 
många som håller tyst om missförhållanden av rädsla för att förlora sin 
anställning. Möjligtvis är denna rädsla mer utspridd idag i och med att 
andelen anställda med osäkra anställningsförhållanden har ökat (Hoel & 
Salin 2003). 

Det är långt ifrån alla som ifrågasätter andras formella handlingsut-
rymme eller påtalar misstag som blir mobbade eller får sitt reella hand-
lingsutrymme minskat för det. Det ses inte alltid som en avvikelse från 
normen. En chef som ifrågasätter hur en anställd utför sitt arbete råkar till 
exempel rimligtvis inte lika ofta ut för mobbning. En tolkning är därför att 
minskning av det reella handlingsutrymmet sker då någon ifrågasätter 
andras formella handlingsutrymme utanför ramen för sitt eget formella 
handlingsutrymme. Även en som redan ges ett litet reellt handlingsutrym-
me kan naturligtvis få det minskat ytterligare då de ifrågasätter andras 
formella handlingsutrymme eftersom deras agerande bedöms hårdare än 
andras. De har också gått utanför ramen för vad de ”bör” göra.  

 

Olika yrkestillhörigheter och lojaliteter 

Att arbeta tillsammans, både i vertikala och horisontella arbetsgrupper, 
och ha helt olika syn på hur till exempel en patient bör bemötas eller ha 
olika syn på vem man egentligen arbetar för i första hand, kan försvåra 
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samarbetet. Sådana olikheter kan märkas då man har olika yrkestillhörig-
heter eller utbildningar och försöker arbeta tillsammans kring tredje part. 
Petra berättar:  

Petra (utsatt): De andra företagssköterskorna här i X-stad tyckte det var helt 
otroligt att man anställde en sköterska som inte var företagssköterska, sen 
hade jag jobbat som chef, så jag är ju väldigt kompetent i arbetsmiljöfrågor.  

Min tolkning är att en del av Petras utsatthet handlade om att hon anställ-
des som företagssköterska utan att ha den vidareutbildningen, vilket var en 
stark tradition att ha. Det blev en källa till oförståelse och möjlighet till 
ifrågasättande av hennes kompetens. Att hon hade erfarenhet av arbetsmil-
jöarbete som chef respekterades inte. Berit, om vi bekantat oss med i fall-
beskrivningarna tidigare i kapitlet, arbetade i team som sjukgymnast till-
sammans med sjuksköterskor. De hade svårt att förstå varandras kompe-
tenser och hade olika syn på klienternas behov. Att Berit då stod ensam 
som sjukgymnast och sjuksköterskorna var två gjorde att hon hamnade i 
underläge och mobbningen därmed möjliggjordes.  

Gränsen mellan värdekonflikt, oförståelse mellan yrkeskategorier och 
mobbning på grund av olika yrkestillhörigheter är hårfin här. En värde-
konflikt är grundad på parternas olika värderingar, och kan grundas både 
på professionellt och personligt plan. Yrkesgrupper har till exempel oftast 
åtminstone delvis olika syn på klienter (Hallberg & Strandmark 
2004:112). Mobbning kan utvecklas ur en värdekonflikt, om styrkeförhål-
landena är asymmetriska och någon riskerar att hamna utanför gemenska-
pen på grund av skiljda värdegrunder. Om kampen står mellan olika pro-
fessioner som har svårt att erkänna varandra kan svårigheterna bli ännu 
större. Exempel från empirin är Berit då hennes yrkestillhörighet inte re-
spekterades. Samarbetssvårigheter och konflikter på grund av yrkestillhö-
righet eller värderingar kan dock ske på olika plan. Om åtskillnad kan 
göras mellan person och yrkesroll kan konflikten stanna på ett kognitivt 
plan. Kognitiva konflikter är sakliga och yrkesrelaterade konflikter medan 
affektiva konflikter innebär att konflikten blir personlig, känslomässig och 
destruktiv (Hallberg & Strandmark 2004:68f). Samarbetssvårigheter på 
grund av att parterna tillhör olika yrkeskategorier kan lätt leda till minskat 
reellt handlingsutrymme för enskilda och eventuellt också till mobbning, 
då någon står ensam i sin yrkesroll mot en majoritet.   

Ett annat sätt att bli en avvikare i gruppen som framstod i det empiriska 
materialet är då en person i handling och icke-handling visar sig ha andra 
lojaliteter kring arbetet än sina kollegor. Det kan handla om att ha sin 
lojalitet hos kunder, klienter eller studenter när inte andra har det, eller 
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åtminstone en annan inställning till dem. Karin visar hur lojaliteter kan 
krocka på det sjukhus där hon arbetade:  

Karin A (observatör och utsatt): Det jag vet att en del retade sig på var att 
jag gick runt väldigt noga på morgonen och pratade med patienterna och 
det tog ju lite tid. Och det retade sig nog en del på, då jag inte stod på parad 
när läkarna kom och ronden skulle gå. Det fick jag väl lite gliringar för 
ibland men jag tänkte att det var viktigt. En del patienter vågade ju inte pra-
ta direkt med läkaren och då var det viktigt att prata med dem först och se 
om det var något som man då skulle framföra annars var ju ronden me-
ningslös.99 

Karin kan tolkas visa sin lojalitet främst mot patienter, och till skillnad 
från kollegorna respekterar hon inte hierarkier på samma sätt, då hon inte 
stod ”på parad” för läkarna. Hon kan också tänkas sätta indirekt press på 
sina kollegor genom att ta ett patientperspektiv. Att skilja sig från mäng-
den som hon gjorde här gör att hon hamnar i riskzonen för mobbning. 
Likaså Hillevi menar att hon blev utsatt för mobbning på grund av olikhe-
ter i synen på elevers föräldrar på skolan:  

Hillevi (utsatt): De klarade inte av att jag inte gick in i att kritisera föräld-
rarna. Det är vår skyldighet att jobba tillsammans med föräldrar, jag kan ju 
inte gå i konflikt med dem för då kan vi ju inte få ett bra samarbete. 

Tydligare än andra prioriterar Hillevi och Karin A tredje part eftersom de 
anser att arbetet, deras uppdrag, kräver det. Ägnas rasten åt att tala med 
en ensam vårdtagare i stället för att fika med kollegorna kan det tolkas 
som ett ifrågasättande av tillhörigheten till kollegorna. Troligt är att dessa 
personer har olika sätt att tolka sitt uppdrag i organisationen, och att ge-
menskapen med kollegorna och skyldigheter mot tredje part värderas oli-
ka. Kollegorna kan uppleva att avvikaren inte värderar gemenskapen med 
dem så högt, eller upplever press för att själva bli bättre gentemot tredje 
part. Detta kan vara ett skäl till utfrysning, mobbning och minskat reellt 
handlingsutrymme för avvikaren. 

 

Att gå utanför eller inte fylla sitt formella handlingsutrymme 

Det uppstår alltid normer och föreställningar i arbetsgrupper om hur kol-
legor ska vara och agera, vad de ska kunna och vilka egenskaper de ska ha 
för att anses kompetenta på en arbetsplats. En person som inte passar in i 

 
99 Karin A blev enligt henne själv inte mobbad på denna arbetsplats, men hon och 
en kollega blev särbehandlade på ett negativt sätt av chefen. Detta exempel ges 
dock för att illustrera hur olika lojaliteter ställs mot varandra.  
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dessa föreställningar kan ges ett minskat reellt handlingsutrymme och 
hamna i riskzonen för mobbning. En typ av normöverträdelse som verkar 
ha betydelse är att ha en stor yrkesmässig kunskap, kanske så mycket kun-
skap att man inte passar in i arbetsgruppen (se också Hallberg & Strand-
mark 2004:113f). Vem bestämmer vad det innebär att vara ”för” yrkes-
mässigt kompetent? Några av de utsatta personerna själva säger att andra, 
som har inblick i deras arbete, har sagt till dem att det är en tänkbar an-
ledning till mobbningen. I några fall har jag gjort den tolkningen utifrån 
hur den utsatte framställer sig själv; att han eller hon är påläst, följer den 
nya forskningen om yrket och gärna framför sina kunskaper till andra. 
Den kanske viktigaste källan till den här typen av insikter och tolkningar 
står ändå observatörerna för. Observatören Tina säger så här om den ut-
satte personen på hennes arbetsplats, en undersköterska inom hemtjänsten: 

Tina (observatör): Hon var på fel arbetsplats, hon skulle kunna vara chef, 
om man tittar på utseendet. Och sen så var hon en sådan person som var in-
tresserad och ville hon ha tag på en uppgift så läste hon på. Hon var en per-
son som kom ihåg vad hon hade läst ordagrant och det kunde hon använda. 
(---) Hon skulle kanske ha jobbat som journalist eller liksom psykolog kan-
ske, ja något annat. Inte gå på golvet.  

Det Tina berättar om kan tolkas som att den utsatte var en outsider i 
sammanhanget genom att utmärka sig som påläst, och med en framtoning 
som skiljde sig från kollegornas. Hon kan tolkas ha gått utanför sitt for-
mella handlingsutrymme genom att ifrågasätta chefens uppgifter på möten, 
vilket har framgått i tidigare citat, och komma med förbättringsförslag i ett 
arbetslag där ingen annan gjorde det. I en annan gruppkultur hade hennes 
agerande inte behövt ha varit avvikande.  

Det finns också de som kan ges ett litet reellt handlingsutrymme genom 
att inte fylla sitt formella handlingsutrymme, att inte anses klara sina ar-
betsuppgifter eller inte anses ha den rätta yrkesmässiga kompetensen. Ei-
narsen et al (1998:68) menar att beskyllas för ”dåligt utfört arbete” är ett 
vanligt sätt att bli mobbad på. Vilken måttstock som används för att avgö-
ra kompetens är dock långt ifrån självklart. Att den utsatte inte fyller sitt 
formella handlingsutrymme har kommit fram både från de utsatta inter-
vjupersonerna som blev anklagade för att inte vara kompetenta, men också 
från de båda mobbarna som menar att den allmänna uppfattningen var att 
den utsatte Uffe, som vi bekantade oss med i början av kapitlet, inte hade 
den kompetens som behövdes i brandmannayrket.  

Rolf (mobbare): Det värsta jag vet som hände, det var ju en anledning till 
det här med mobbningen, att folk kände sig liksom lite osäkra när de arbe-
tade med honom. Rätt vad det var så tog vattnet bara slut under ett brand-
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släckningsarbete och det kan ju vara väldigt allvarligt. Man kan ju behöva 
vatten för att skydda sig. Vattentanken ska ju alltid vara fylld, men när 
vattnet tog slut hade Uffe fått för sig om att han skulle fara i väg och fylla 
tanken istället för att koppla tankbilen till den andra och mata därifrån. 
Dessutom stod ju tankbilen på en brandpost, så det hade bara varit att flytta 
den lite så hade han kunnat ta vatten från gatan. Istället for han iväg och 
skulle tanka på en annan brandpost och körde ju fast bilen då förstås också. 
Det var väl det allvarligaste då som någonsin hände, då gick han i baklås 
helt enkelt.  

Uffe gick ”i baklås” som Rolf säger då han åkte från platsen för att fylla på 
vatten, och konsekvensen blev att brandmännen hamnade i fara för sina liv 
då vatten saknades. I vissa yrken måste en kollega ha vissa kompetenser 
eller förmågor annars kommer kollegorna att råka illa ut eller behöva ta 
över arbetet och ansvaret från den som inte klarar av det. Den som inte 
lever upp till kraven kan ges ett minskande reellt handlingsutrymme. Det 
går också att applicera på ett teamarbete med resultatansvar och där stora 
krav på samarbete finns. I sådana samarbetsformer kan personer som inte 
bidrar till resultatet eller kanske drar ned på takten bli utfrysta och mob-
bade. Även föreställningar om vilka personlighetsdrag som passar vissa 
yrken kan vara anledning till att minska någons reella handlingsutrymme. 
Nedan följer ytterligare ett uttalande från brandstationen om hur brand-
män ”bör” vara:  

Mona (observatör): Det var några stycken som man tyckte inte passade in 
och som var veka och blödiga, de var över huvud taget inte några brandmän 
tycktes det som. 

På brandstationen fick man inte vara ”blödig”. Det ansågs inte som en bra 
egenskap för en brandman. Att inte fylla sitt formella handlingsutrymme 
eller att gå utanför detsamma, är som så mycket annat inte ett självklart 
”mått” med tydliga gränser, utan tolkningar i den unika praktiken görs 
alltid. Normer om hur man ”ska” eller ”bör” vara i en yrkesroll kan varie-
ra starkt beroende på arbetsorganisation, yrkesgrupp och arbetsgrupp. På 
brandstationen tycks det informella handlingsutrymmet i gruppen ha varit 
litet då avvikelser straffades hårt. Deras yrke är dock också ett farligt så-
dant vilket kan motivera de starka normerna om hur man ”bör” vara som 
brandman. Föreställningen om att någon inte lever upp till arbetskraven 
eller sitt formella handlingsutrymme kan dock vara ett av skälen till varför 
dennes reella handlingsutrymme minskar och mobbning bryter ut.  
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Att stödja en mobbad  

En annan normöverträdelse som tycks minska det reella handlingsutrym-
met för vissa individer är att stödja en annan mobbad person eller uttryck-
ligen visa att man inte vill göra ett ställningstagande mot den utsatte per-
sonen då andra gör det. Detta har jag belyst i förra kapitlet, varför det 
endast tas upp i korthet här. Flera av dem som jag har intervjuat i första 
hand som observatörer, har gett stöd till en utsatt och sedan blivit utsatta 
själva. Karin B, som var sjuksköterska inom socialtjänsten, ansåg att en 
kollega inom arbetsgruppen var mobbad och påtalade det för sina kolle-
gor: 

Karin B (observatör och senare utsatt): Jag sa till kollegorna att jag tyckte 
att hon var mobbad, då började jag känna i stället att blickarna riktades 
mot mig. Det vart väldigt obehagligt. Jag kände att jag ville komma bort när 
blickarna riktades mot mig.  

Karins påpekande till kollegorna om att hon ansåg att en annan kvinna 
blev mobbad tycks ha varit början på en utfrysning av henne själv. Karins 
agerande mot mobbning minskade hennes reella handlingsutrymme. Alla 
som stödjer en mobbad blir inte mobbade själva, utan det tycks handla om 
att de som redan från början ges ett litet reellt handlingsutrymme blir det. 
Att inte foga in sig i kollegors gemensamma process att mobba en kollega 
kan även ses som ett ifrågasättande av gemenskapen med gruppen.  

 

Att inte aktivt söka gemenskap  

Det måste inte vara uttalade hot mot normen och gemenskapen som gör 
att mobbning sätts igång. Det kan även vara att någon finner sig i att vara 
på arbetsplatsen utan att ta mycket plats och välja att stå lite utanför. Bodil 
talar nedan om kvinnan som mobbades på hennes arbetsplats. Karin A 
berättar om varför hon trodde att chefen särbehandlade henne och en an-
nan kvinna negativt: 

Bodil (observatör och senare utsatt): Hon var ett lätt offer, Anja var på nåt 
sätt medorsak till mobbningen när hon inte ville ’sjunga ut’.  

Karin A (observatör och utsatt): Det enda jag kan tänka mig med henne är 
ju att hon inte tyckte att vi var så beundrande mot henne som hon tycker att 
vi skulle ha varit därför att hon var chef. Hon trodde kanske att vi inte gil-
lade henne och då ville hon hellre undanröja hotet.  

Bodil tycks mena att den mobbade Anja inte sa emot, inte stod upp för sig 
själv och på så sätt bidrog till att mobbningen fortsatte. Karin tror att av-
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delningschefen utförde kränkningar mot henne och en kollega för att de 
inte var inställsamma och inte sökte avdelningschefens gillande som många 
kollegor gjorde. I båda dessa exempel befinner sig Anja och Karin i under-
läge vad gäller inflytande över kollegor jämfört med dem som kränkte eller 
mobbade dem. Bara valet att stå utanför och inte följa normen som till 
exempel att inte öppna sig för kollegor, inte vara med på fester etcetera 
betyder naturligtvis inte automatiskt mobbning. Det innebär att de ges mer 
begränsade reella handlingsutrymmen än andra då de inte tydligt är med i 
förhandlingar om handlingsutrymme om vilka som räknas och inte. Nu är 
det naturligtvis inte explicita och självklart medvetna förhandlingar som 
åsyftas här (jfr Finch 1989:180-186) utan snarare att inte vara med i dis-
kussioner och inte visa sin ståndpunkt. Det är implicita förhandlingar om 
socialt utrymme. Att inte ta stor plats och inte aktivt söka gemenskap med 
kollegorna tycks minska dessa personers reella handlingsutrymmen ytterli-
gare vilket underlättar uppkomsten av mobbning och kränkningar.  

 

Sammanfattning  

Samtliga exempel under denna rubrik, 6.2.1, handlar om att på något sätt 
vara en outsider i fråga om arbete, utbildning eller värderingar och som 
kollegorna därför inte tycks kunna lita på. Gruppens normer som ger för-
utsägbarhet och trygghet ifrågasätts och utmanas av en outsider. För 
många av tolkningarna vad gäller att bryta mot normer mot arbetssätt, 
värderingar och yrkeskategorier finns det naturligtvis alternativ. En alter-
nativ tolkning till de fem avvikelserna som leder till minskade reella hand-
lingsutrymmen är att de kan vara lätta skäl att ta till då den svårbestämda 
”personkemin” inte stämmer, ett uttryck som förekommer i intervjuperso-
nernas berättelser. Vi kan också tala om det som personlighetsmotsätt-
ningar. Kanske är det många som ifrågasätter men det är den som kolle-
gorna i övrigt inte tål som blir mobbad? Är det efterhandskonstruktioner 
att lyfta fram skäl som de ovan då vi helt enkelt bara inte kommer över-
ens? En rimlig tolkning är att samtliga avvikelser ovan kan trigga igång 
mobbning då avvikaren är en person som inte ges handlingsutrymme att 
vara det – en som redan getts ett litet reellt handlingsutrymme. Här måste 
vi också anknyta till svårigheten med att veta vad som föregår vad i mobb-
ningsprocessen: vad som är orsak och vad som är effekt. Slutar någon att 
aktivt söka gemenskap hos kollegor efter att mobbningen har börjat i stäl-
let för tvärtom? Båda tolkningarna är fullt rimliga. Antagligen finns det 
också kring varje mobbningsprocess alltid flera skäl till att mobbningen 
börjar. Att dra sig undan gemenskap måste inte vara det enda skälet till 
varför mobbning börjar, men det kan förvärra en exkluderingsprocess. En 
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annan övergripande tolkning i flera av de ovanstående exemplen om 
normbrott vad gäller värderingar och arbetssätt är att det är de mer upp-
giftsorienterade ifrågasättandena som verkar uppfattas som hot. Kanske är 
det de som i första hand är inriktade på arbetsuppgifterna och tredje part 
(arbets- eller tredje partslojala) och inte lika styrda av kollegornas gillande, 
som blir utsatta? Eller sätter en anställd tredje part i första rummet då 
samarbetet med kollegorna fungerar otillfredsställande? Vad som är höna 
och vad som är ägg är svårt att avgöra.  

 

6.2.2 Tillskriven kategoritillhörighet 

Förutom att bryta mot normen vad gäller värderingar och arbetssätt så kan 
det reella handlingsutrymmet minskas genom att tillhöra en kategori i mi-
noritet. Begreppet kategori här åsyftar alltså homogena egenskaper hos 
grupper eller individer. Tillskrivna kategoriska föreställningar åsyftar egen-
skapsreduktion eller -homogenisering utifrån företrädesvis kön, sexualitet, 
ålder, etniskt ursprung och funktionshinder. Att avvika på grund av dialek-
ter, utseende och det som Thomas Scheff kallar residual avvikelse (Scheff 
1999:53ff) hamnar också här. Residuala avvikare bryter mot sådant som 
gör samspel begripligt och anständigt men som det inte finns andra etiket-
ter på, såsom att inte följa normen att vända sig mot den man talar med 
och att inte respektera personliga sfärer. Även en residual avvikare är kul-
turellt grundad. Många av dessa kategoritillhörigheter märks direkt när vi 
träffar en person, något som inte behöver vara fallet för de avvikelser som 
togs upp under förra rubriken. I mobbningssammanhang får det betydelse 
om en kategori såsom män eller heterosexuella är i majoritet och en eller 
ett fåtal från andra kategorier finns i minoritet inom samma arbetsorgani-
sation. Att begränsa någons reella handlingsutrymme på grund av kategori-
tillhörighet kan vara att kollegor ofta påtalar att personen till exempel är 
invandrare, eller särskilt ung etcetera och särbehandlar denne negativt. 
Denne får därmed svårt att hävda sig och bli respekterad. Så här säger 
Rita, vars historia beskrevs i början av kapitlet, om den iranska kvinna 
som arbetade i receptionen på hennes arbetsplats: 

Rita (observatör): Jag tyckte snarare att det späddes på hela tiden att kom-
mer man till Sverige så ska man veta hur det är här. Det var inte det här att 
ens försöka förklara eller ha samtal med henne utan man bara lät henne 
vara. 

Rita menar att kollegorna talade om kvinnan, som senare mobbades, som 
invandrare från Iran som inte hade någon utbildning redan då hon blev 
anställd. De sa det inte till kvinnan själv men talade om henne mycket, och 
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i nedsättande termer hur hon agerade utan att försöka ändra det de inte 
var nöjda med. Det är ett sätt att objektifiera en person. Kvinnans reella 
handlingsutrymme gentemot de andra blev litet. Menande blickar och 
andra härskartekniker (se Ås 1982) är effektiva vapen i förhandlingen om 
det reella handlingsutrymmet. Det kan också bli grova skämt om till exem-
pel kvinnor i en machokultur eller om manliga sjuksköterskor på sjukhus. 
Karin B berättar om den kvinna som blev mobbad på arbetsplatsen, där en 
anledning till mobbningen, trodde Karin, var att kollegorna ansåg att hon 
var alltför långsam och tidskrävande när kollegorna skulle föra samtal med 
henne:  

Karin B (observatör och senare utsatt): Hon var lite speciell, men jag tyckte 
det gick lite långt i hur de talade om henne. De menade att hon inte kunde 
lyssna, hon körde liksom sitt eget ’race’. Jag tyckte att de inte heller försökte 
riktigt. När hon kom och pratade, tyckte de att hon blev lite för långrandig. 
I stället för att säga ’nej nu har jag inte tid att prata mer’ så var de inte raka 
mot henne ’just ja, jag var tvungen att ringa’ så gick de in, låtsades att de 
skulle ringa.  

Denna kvinnas ”långrandighet” vid samtal skapade irritation och blev ett 
samtalsämne bland kollegorna, vilket kan kallas ett residualt normbrott 
(Scheff 1999:53ff). Vissa gick omvägar för att inte möta henne och hittade 
undanflykter om de väl gjorde det. Kvinnan blev så småningom sjukskriven 
allt oftare och sade till slut upp sig.  

Att agera utifrån fördomar kan yttra sig som att tillskriva en person 
egenskaper för att denne tillhör en viss kategori. Personen blir då inte re-
spektfullt bedömd som en person med individuella egenskaper där denne 
ges subjektivitet, utan utifrån kategoritillhörighet. En egenskapsreduktion 
sker. Den utsatte personen tilldöms ett begränsat reellt handlingsutrymme 
redan från början genom att kollegor agerar utifrån negativa fördomar. 
Repressalier ges och kollegor dömer dem hårdare än andra. Det går natur-
ligtvis även att tänka sig positiv särbehandling utifrån kategoritillhörighet. 
Karin A talar om hur hon såg på en av få män som arbetade som vårdbi-
träde:  

Karin A (observatör): Det var en kille som jobbade som biträde som jag vet 
att jag retade mig på fast det tror jag inte alla gjorde för han var populär 
bland alla andra. Men det var ju en sådan som kunde ’glida med’ lite. Jag 
har alltid varit lite så där kvinnosakskvinna, jag var engagerad för länge sen 
för kvinnor så jag kunde reta mig på att han kunde ’glida med’ och att han 
kunde vara så populär då han egentligen inte var så bra. Där kan jag nog ha 
varit annorlunda än andra. Det var inte så många mer kvinnor som retade 
sig. Många andra kunde säga ’å vad duktig du är’ (skratt).  
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Syftet med citatet är att illustrera att mannen, som på grund av sitt kön är i 
minoritet bland vårdpersonalen, blir bedömd utifrån kategoritillhörighet 
både positivt och negativt. Karin A säger att hon retade sig på att de andra 
kvinnorna höjde honom för att han var man, medan hon samtidigt tycks 
ha dömt honom hårdare av samma anledning. Detta får illustrera att kate-
gorisk tillhörighet kan leda till både positiv och negativ särbehandling, 
även inom samma arbetsgrupp. Genom att Karin A uppfattade att hon var 
ensam om att inte tycka att mannen var duktig så kan hon ha avvikit från 
gruppen vilket kan ha varit ett av skälen till att Karin själv blev marginali-
serad. Samtidigt kan mannen ha känt sig kränkt av Karin A:s agerande. 
Det som kan aktiveras när majoritets- och minoritetskategorier finns på 
samma arbetsplats är således att minoriteten riskerar att blir ”token” (Kan-
ter 1993:209, kap 3)100 om den representeras av bara ett fåtal. Att ses som 
”token” är att bli sedd som representant för sin kategori och inte som indi-
vid. De som är i majoritet kan bekräfta sin gemenskap tydligare genom att 
använda ”tokens” som en utgrupp: ”vi mot dem”. I till exempel Archers 
studie (1999) om mobbning på en brandstation var ett av skälen till mobb-
ning i det sammanhanget bevarandet av den vite mannen som norm, och 
därmed var kategorin utlandsfödda inte välkomna. 

Kategorisk tillhörighet bär vi med oss hela tiden. Den ändras inte över 
en natt. Mobbning eller objektifiering på grund av kategoritillhörighet 
behöver inte märkas tydligt utan det kan uttryckas som löpande inslag i 
vardagen. Denna typ av konstant särskiljande från andra kan innebära att 
steget blir kortare för en person som tillhör en kategori som beskrivs ovan, 
att vara normöverträdare även på andra sätt, vilket synliggjordes i Ritas 
berättelse ovan. Den mobbade kvinnan var invandrare och det talades om 
henne i negativa termer. När sedan en konflikt uppstod tillskrevs hon 
”skulden” för denna, utan att någon ville höra hennes version av händel-
sen. Den kategoriskt avvikande är redan en outsider, de kan lika gärna 
vara det ”lite mer” genom att beskyllas för övertramp.  

Självklart bör vi också se att flera av de skäl som tas upp i detta kapitel 
också tangerar varandra. När det gäller flera av kategoritillhörigheterna 
som har förts fram här, finns det andra begrepp som aktualiseras såsom 
maktstrukturer på samhällelig nivå, till exempel könsdiskriminering och 
främlingsfientlighet. Maktstrukturer som grundas till exempel i kön påver-
kar människor överallt, inte minst i organisationer. Begreppet intersektio-
nalitet står för att flera olika kategoritillhörigheter såsom klass, kön och 
etnicitet inte ska ses oberoende av varandra utan de förstärker eller försva-

 
100 ”Token” är engelska och betyder ung. symbol eller pollett.  
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gar varandra (se t.ex. Eriksson-Zetterquist & Styhre 2007). I mobbning 
kan sådana maktstrukturer komma att tydliggöras på en interaktionsnivå. 
Förutom att det reella handlingsutrymmet kan minskas i interaktion på 
grund av kategoritillhörighet så kan även handlingsutrymmet påverkas 
formellt genom att inte få tjänster på grund av att exempelvis ha ”fel kön” 
eller vara ”för gammal”.  

Tillhörigheten till en kategori kan dock inte i sig vara den enda orsaken 
till mobbning, men denna tillhörighet kan under vissa omständigheter in-
verka på vem som utses till outsider och eventuellt blir mobbad, vanligen i 
samverkan med andra faktorer. Den omständighet som rimligtvis är avgö-
rande för att mobbning ska bryta ut på grund av kategoritillhörighet är att 
en individ är ensam eller nästan ensam om att tillhöra en viss kategori i ett 
visst sammanhang och att den övriga gruppen har negativa föreställningar 
om denna kategori. En orsak inom den kritiska realismen är inte en statis-
tisk samvariation utan orsaker handlar om ett fenomens krafter eller benä-
genheter, vilka ibland kan generera empiriska yttringar (se t.ex. Danermark 
et al 2003:95). Vi kan även se det som att tillhörigheten i sig inte är viktig 
utan just vilka egenskaper som tillskrivs kategorin: 

För den kausala analysen [inom kritisk realism] är det inte tillhörigheten till 
en viss kategori som i sig är intressant utan vad det är i egenskapen kvinna 
som i ett visst sammanhang kan tillskrivas kausal betydelse (Ekström 
1993:45).  

En rimlig tolkning är att ju mer homogen arbetsgruppen är för övrigt, des-
to större risk att en person som tillhör en avvikande kategori blir utsatt för 
kränkande behandling. Är gruppen heterogen vad gäller kön, ålder och 
etniskt ursprung försvinner troligtvis just de olikheterna mer, i stället upp-
står andra sätt att stämpla någon som avvikande. Detta belyser Hallberg 
och Strandmark (2004:68) som menar att homogena grupper vad gäller 
ålder, kön och utbildning lättare utvecklar grupptänkande och har svårare 
att acceptera avvikelser. Med större heterogenitet ökar sannolikheten att 
man kommunicerar kreativt. Finns det inte andra saker som skapar gemen-
skap kan handlingar utifrån fördomar om kategorier dock tillämpas som 
effektivt mobbningsvapen, kanske i syfte att stärka sammanhållningen för 
de övriga. 

 

6.2.3 Den mobbade – en avvikare? 

Vad som är avvikelse från normen bestäms av andras reaktioner på någons 
agerande (se t.ex. Becker 1963). Normer är handlingsregler som de flesta 
följer och där det normala är det icke-avvikande. Det är långt ifrån alltid 
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samma handling anses vara ett normbrott på olika arbetsplatser. Här kan 
vi även tala om att de resurser som räknas i förhandlingen om reellt hand-
lingsutrymme (se Crozier & Friedberg 1980:32-36) skiljer sig åt från en tid 
till annan och från den ena arbetsorganisationen till den andra. Det är 
långt ifrån alltid som individer känner till vilka normer som gäller (Thyle-
fors 1999:71). Vilka som kan bestämma vilka normer som gäller och inte, 
är sällan uttalat och officiellt. Normer är också olika starka och olika be-
tydelsefulla för gruppens sammanhållning och överlevnad. Det torde inte 
kunna vara vilka normöverträdelser som helst som leder till att någon utses 
till outsider. Det är rimligtvis sådana normer som är viktiga för en grupps 
sammanhållning och trygghet. Därför är det inte alls säkert att en och 
samma person blir mobbad på flera olika arbetsplatser, något som tidigare 
forskning har visat (Vartia 2001; Smith et al 2003). Normer vad gäller 
homogenitet eller heterogenitet i kategoritillhörigheter men också arbets-
sätt och gemenskapsnormer är kontextbundna. Bland andra Durkheim 
(1982:97-104) har skrivit om avvikelse som upprätthållare av normalite-
tens gränser. Han skriver att absolut samstämmighet bland individer i 
samhället är omöjligt att uppnå. Vi skiljer oss åt på ett eller annat sätt, 
skillnader är små eller stora. Det som är brottsligt (avvikande) på ett ställe 
är det inte på ett annat, men brottet (avvikelsen) behövs för att det allmän-
na medvetandet ska stärkas; brottet (avvikelsen) behövs för att det normala 
ska kunna upprätthållas (ibid).  

De som är normsättare och normupprätthållare ges ett större reellt 
handlingsutrymme än de som inte kan det i samma arbetsgrupp, oavsett 
om de har formell makt eller inte. De med större reellt handlingsutrymme 
kan därför också i hög grad bestämma vilka som ska definieras som avvi-
kare. Den som är normöverträdare och utsätts för repressalier i form av 
mobbning ges med tiden eller efter en tydligt utlösande händelse ett mindre 
reellt handlingsutrymme. Samma agerande från en annan person med stör-
re reellt handlingsutrymme kanske inte skulle straffas. Samtliga normavvi-
kare ovan kan etiketteras som outsiders och som sådana, i enlighet med 
Howard Becker (1963:1f), kan kollegor inte lita på att de följer gruppens 
upparbetade regler som skapar ens trygghet. Kerstin Isaksson talar i stället 
i termer av tillit och brist på tillit. Hon menar att individer som har mycket 
tillit till varandra har hög tröskel för och kan tolerera varandras brott mot 
normer. En långvarig relation kan tåla små brott om de inte återkommer, 
men om tilliten inte finns tolereras de i mindre utsträckning (Isaksson 
2001:183). Outsiderns reella handlingsutrymme beskärs för att tilliten inte 
finns och tryggheten hotas. Som har framgått tidigare är det dock inte 
självklart vad som är orsak och vad som är konsekvens vad gäller avvikelse 
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och minskat reellt handlingsutrymme. En individs kategoritillhörighet änd-
ras förvisso svårligen eller långsamt men negativ behandling på grund av 
kategoritillhörighet kan till exempel förvärras efter en händelse.  

 

6.3 Förändring av och förväntning på positioner 
I det här avsnittet ska det tas upp hur det reella handlingsutrymmet kan 
minskas i samband med förändringar av det formella handlingsutrymmet; 
vid positionsbyte eller positionstillsättning för den utsatte personen eller 
för den som mobbar. Tre underrubriker följer: förändrat formellt hand-
lingsutrymme, nyanställning och tillkomst av annan person.  

 

6.3.1 Förändrade positioner 

En tydlig tendens i empirin är att en startsignal för mobbningen, eller för 
en allt tydligare mobbning, är en persons byte av formell position. Hela 19 
procent av de utsatta i Rayners studie (1997) blev mobbade nästan ome-
delbart vid byte av position. Dan, som efter några år blev regionchef på 
rörfirman, berättar så här: 

Dan (utsatt): Jag började på företaget och det gick väldigt bra. Först låg jag 
ute och jobbade i 10 år. Sedan kraschade mitt äktenskap och då ville jag ab-
solut hem, då vart jag ju chef då istället. De första åren gick väl hyfsat bra 
också, men sedan började det ju med att jag fick ju höra att jag var otrevlig 
och att jag hade sagt saker mot vissa, fast jag fick aldrig reda på vad det var.  

I och med Dans befordran till regionchef blev han negativt behandlad av 
chefen, som var densamma under hela tiden. Förvisso berättar han att han 
inte blev helt överraskad av den begynnande mobbningsprocessen. Det 
Dans fall är exempel på är då den som senare blir utsatt för mobbning har 
arbetat under en lång tid på en position utan att bli mobbad. I samband 
med ett positionsbyte, ofta till en position med mer makt och ansvar, bör-
jar dock mobbningen.101 En högre position innebär bland annat fler möten 
och konfrontationer med kollegor på samma och olika hierarkiska nivåer. 
Det är fler relationer som ska fungera på grund av den formella positionen. 
Hillevi som bytte tjänst ett flertal gånger inom rektorsområdet säger så här 
om hennes byte av tjänst, dock inte till en chefsposition: 

 
101 Som jämförelse kan nämnas att chefer i bl. a. Sverige oftare blir utsatta för 
mobbning än arbetsskraften i övrigt (Arbetsmiljön 2007, se också kapitel 2 och 
bilaga 2 tabell B).  
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Hillevi (utsatt): Då var jag väl inte helt välkommen för det var en annan 
som ville ha tjänsten fast jag hade ju fler tjänsteår så jag kunde ju inte göra 
någonting åt det. 

I bland annat Hillevis fall hade samarbetet fungerat bra tills positionsbytet, 
men efter det blev mobbningen tydligare och tydligare. Bakgrunden till att 
andra sätter sig emot personen på den nya positionen eller tjänsten kan 
handla om att kollegorna tycker att ”fel” person fick jobbet, att tillsätt-
ningen inte gick rätt till eller att förtroendet helt enkelt inte finns för per-
sonen på den nya positionen. Samtliga skäl är tänkbara för Hillevi ovan. 
En kombination av dessa skäl är fullt tänkbart. De kan ses som skäl som 
kan medverka till att någons reella handlingsutrymme minskar och mobb-
ning börjar. Att byta tjänst efter att ha arbetat på samma arbetsplats behö-
ver inte betyda mycket för samarbetet och maktfördelningen bland kolle-
gor, men i vissa fall tycks det spela stor roll. Alla personer har en formell 
plats i en arbetsorganisation, den som utgör ens medlemskap så att säga. 
En fysiskt närvarande person får med sin formella position också en infor-
mell plats där denne relateras till andra på möten, i fikarummet och på 
andra platser där personalen möts på arbetsplatsen. Det utvecklas någon 
sorts relation till kollegor, kanske utvecklas stark gemenskap mellan vissa 
och avståndstagande till andra. Då mobbningen börjar med en persons 
växande formella handlingsutrymme genom en högre position, minskar å 
andra sidan handlingsutrymmet betydligt på den informella sidan. Sam-
mantaget blir det reella handlingsutrymmet mindre. I Lysgaards studie om 
arbetarkollektivet framkommer liknande processer. Det ansågs straffbart 
att springa ledningens ärenden, man ansågs då ”gå med en förman i ma-
gen”. Det var därför otänkbart att en från kollektivet blev förman över 
sina tidigare kollegor (Lysgaard 1985:41).  

 

6.3.2 Nyanställning 

En annan tendens i materialet handlar om personer som nyanställs på en 
arbetsplats och från början eller nästan från början blir utsatta för mobb-
ningliknande processer. Ingela började som fritidspedagog på en skola där 
oron över vems förväntningar och krav som skulle följas började från för-
sta dagen.  

L: Jag kommer inte ihåg, men du sa att du kände något redan så fort du 
började arbeta där? 

Ingela (utsatt): Ja det var så här att första dagen som jag kom dit så tog id-
rottsläraren tag i mig och sa ’vi ska ha friluftsdag för de nya eleverna. Du 
som är fritidspedagog har väl bra tips på lekar och sådant där?’ ’Ja vad kul’ 
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sa jag. Sen när vi sitter och planerar så kommer en av lärarna och säger 
’Men sitter du här?’ ’Jaa’ sa jag. ’Ja men du ska inte vara här, har du inte tit-
tat på ditt skrivbord?’ sa hon. Då hade lärarna på lågstadiet gjort en lista på 
vilka klasser jag skulle ha och vilken tid. Jag var inte van att jobba så utan 
man planerar saker ihop, man jobbar i arbetslag inom skolan men de var 
inte vana vid att göra det. Jag var den första fritidspedagogen och innan 
hade de haft en fritidsledare som de också hade kört slut på så hon hade bli-
vit långtidssjukskriven och tappat känseln i armar och ben.  

Idrottslärarna efterfrågade en sak och lärarna en annan. Där fanns många 
och motstridiga krav och förväntningar på positionen och på hur samarbe-
te mellan yrkeskategorierna skulle se ut. Tidigare forskning har visat att 
rollkonflikter samvarierar med mobbning och därmed där arbetet är 
oklart, oförutsägbart och då förvirring råder (se Vartia 1996; Hauge et al 
2007; Einarsen et al 1994). Lärarna gjorde upp listor åt Ingela för vilka 
tider hon skulle ta hand om vilka elever utan att diskutera med henne själv. 
De hade heller inte för vana att arbeta i arbetslag där planeringen gjordes 
tillsammans. Att det inte var formellt fastställt hur fritidspedagogen skulle 
arbeta gjorde att vilka som kunde dra fördel av Ingelas arbete blev en 
kamp mellan personerna inom de andra yrkeskategorierna. Ingen av dessa 
situationer är mobbning i sig, men i efterhand såg Ingela att hon blev nega-
tivt behandlad från början. Hon fick ett mycket litet reellt handlingsut-
rymme från första dagen. Till att börja med beskar kollegorna det utrym-
me hon hade att utföra arbetet inom då andra talade om för henne vad hon 
skulle göra och när det skulle göras utan att Ingela själv kunde påverka 
det. Ingela, som vägrade att finna sig i det alltför trånga handlingsutrymme 
som kollegorna definierade åt henne, sa ifrån och blev mobbad. Det är, 
menar jag, enklare för gruppmedlemmar att konstatera att någon inte pas-
sar in än att flertalet kollegor ska inse att kraven och förväntningarna som 
ställs på denne är orimliga. Elias och Scotsons (1965/1999:134f) studie om 
etablerade och outsiders i bostadsområden ger andra rimliga tolkningar till 
varför nya inte alltid accepteras. De etablerade reagerade på de nyinflytta-
de (outsiders) eftersom de förra var rädda att de senare inte skulle värdera 
de traditioner och attityder som håller de etablerade samman. Det fanns 
dessutom en rädsla för att de nya skulle ta deras arbeten. 

En annan utsatt person, förskolläraren Johanna, berättar varför hon tror 
att hennes kollega Sofia utsatte henne för mobbning. Gerd är den person 
som hade tjänsten innan Johanna: 

Johanna (utsatt): De hade jobbat ihop i många många år. Den här äldre 
kvinnan, Gerd, hon var väldigt öppen med att säga till alla, både mig och till 
våran chef, att Sofia ’det är den bästa förskoleläraren du har’. Hon satte upp 



 LOUISE SVENSSON  Mobbning i arbete I 173 
 

                                                     

Sofia på piedestal och Sofia blev nog väldigt bekräftad utav Gerd. Så jag 
tror att Sofia kände en oerhörd sorg över att förlora Gerd. 

Johanna blev inte utsatt för mobbning från första dagen, men hon tror att 
förlusten av Gerd skapade förväntningar på Johanna som hon inte kunde 
leva upp till. Mobbningen blev efter en tid mer och mer tydlig. Det behöver 
då inte alls ha att göra med att personen ifråga, här Johanna, inte utför 
arbetet ”korrekt” men den informella platsen fylls inte som kollegorna 
önskar. Hur föregångaren har arbetat skapar vissa förväntningar på hur 
efterträdaren ska fungera. Det kan också vara att föregångaren har varit 
populär och efterföljaren inte kan leva upp till kollegornas förväntningar 
på honom eller henne vilket citatet från Johanna ovan får symbolisera. Det 
framförhandlade informella handlingsutrymmet mellan kollegor som har 
skapats under många år är just förhandlat i relation till vissa personer. Byts 
någon ut är det inte alltid lätt som ny att passa in i det utrymme som ges.  

Vissa personer som nyanställs och blir mobbade redan från början eller 
nästan från början kan också ha att göra med tjänsten i sig eller med ar-
betsuppgifternas karaktär. Petra hade ett uppdrag som nyanställd i organi-
sationen som var förknippat med osämja eller otrygghet för kollegorna 
eftersom hon skulle föra in nytt ekonomiskt och mer klientorienterat 
”tänk”.  

L: Om du själv skulle säga någonting som du tycker är specifikt för den här 
arbetsplatsen som gjorde att mobbningen kunde pågå under en så lång tid? 

Petra (utsatt): Den här otydligheten om uppdraget, att vi inte vet om var-
andras uppdrag, och dålig introduktion. Ledningen har inte förankrat det i 
gruppen. Chefen borde ha sagt att ’Petra har vi anställt på grund av det här 
och det här. Vi har anställt två medarbetare102 med en annan kompetens.’ 

Att hennes tjänst innebar införande av nya tankebanor hade inte förank-
rats och nått acceptans bland personalen. Detta är att börja arbeta, lindrigt 
uttryckt, i motvind.  

För Ingelas del handlar det begränsade reella handlingsutrymmet också 
om en föregångare som hade blivit utsatt för ett mobbningliknande händel-
seförlopp själv. Att någon tidigare blivit mobbad på samma tjänst utgör en 
interaktionskraft inom arbetsorganisationen som kan inverka på möjlighe-
ten att även nästa positionsinnehavare blir utsatt. Det verkar i vissa organi-
sationer finnas en vana att ha någon att objektifiera eller mobba. Här kan 

 
102 Petra blev anställd tillsammans med May, som tidigare har nämnts.  
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vi tala om situationen i termer av institutionaliserad mobbning eller mobb-
ning som en del av en kultur. Det ska följas upp senare i kapitlet.  

 

6.3.3 När en ny person tillkommer 

En eller flera nya personer som kommer in i en arbetsgrupp kan vara bör-
jan på utstötning av en som redan är en del av densamma. I empirin utgör 
Cillas fall det tydligaste exemplet på när den utsatte har funnits i arbetsor-
ganisationen innan den som sedan kom att mobba henne. Sedan blev inte 
mobbningen tydlig på en gång utan det gick en tid innan hon insåg att det 
kunde vara mobbning.  

H: När började du inse att du var utsatt för mobbning? 

Cilla (utsatt): Ja, det insåg jag fortfarande inte då. Jag såg ju de här fula gre-
jerna som hon hade gjort, det såg jag ju, men jag räknade det inte som 
mobbning då. 

Cilla arbetade som lärare med vuxenutbildning i en organisation som hade 
haft många chefer under hennes anställningstid. Hon säger att arbetsgrup-
pen trots det hade fungerade bra. En ny chef tillkom och efter en tid kände 
sig Cilla särskilt utsatt för kränkningar av chefen och en kollega som också 
var nyanställd. Cilla arbetade exempelvis med ett projekt som hon fått EU-
bidrag för, ett projekt som hyllats av många och fått utmärkelser. Tidigare 
chefer hade stöttat Cilla i det arbetet, men inte den nya chefen. Inför löne-
samtal med den nye chefen misstänkte hon också att hon hade lägre lön än 
sina kollegor och tog därför reda på kollegornas löner. 

Cilla (utsatt): Jag kontaktade lönekontoret och fick ut deras löner. De låg 
flera tusen över mig i månaden. Jag tänker att det är inte ok. Men hon tyck-
er att så här skulle det vara.  

H: Tog du upp det här med chefen i utvecklingssamtalet? 

Cilla: Ja visst, jag tog upp en väldig massa saker. Då säger hon ’du har ju 
inte vidareutbildat dig under det här sista året’ och jag har ju hållit på hela 
tiden med olika former av vidareutbildning, men precis under den här tiden 
när projektet pågick så hade jag inte gått någon specifik kurs. I stället har 
jag varit ute och föreläst för folk på en massa företag. Det finns inte ett enda 
ställe som jag har åkt hem ifrån utan att ha haft någonting med mig själv 
hem, som jag sedan har kunnat omsätta på något sätt. ’Nej’ säger hon ’det 
kunde man inte räkna’. Och projektet det kunde jag inte tillgodoräkna mig. 
’Det är historia’ säger hon och då skulle projektrapporten vara bara någon 
vecka innan det här samtalet.  
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Min tolkning av Cillas samtal med chefen är att andra resurser efterfråga-
des av den nya chefen än vad de andra hade gjort, och Cillas hårda arbete 
med projektet räknades inte som en resurs, åtminstone inte tillräckligt för 
att få en högre lön. Den nytillkomna chefen kunde använda sig av sitt rela-
tivt stora formella handlingsutrymme för att särbehandla Cilla negativt. 
Det är naturligtvis inte alltid vid tillkomst av en ny person som ”spelpla-
nen” av handlingsutrymme ändras, men det är större risk då en chef byts 
ut, under förutsättning att de har inflytande över det dagliga arbetet. Även 
i tidigare forskning har det visat sig att mobbning ofta börjar med en ny 
chef (Rayner 1997). Även tillkomst av en ny informell ledare kan starta 
mobbning även om empirin vittnar om att de rimligtvis får en sådan ”sta-
tus” efter en längre tid i en arbetsgrupp och inte som nya.  

När det gäller mobbning i relation till positionstillsättningar och för-
väntningar på positioner så bör det ses som en tillfällig händelse som änd-
rar det reella handlingsutrymmet relativt hastigt och startar mobbningen. 
När en tjänst besätts med en ny person ändras samspelet mellan individer 
mer eller mindre, exempelvis kan vilka som utgör varandras backstage 
ändras. Varför vissa nyanställda har svårt att passa in har till betydande 
del att göra med hur kollegornas förväntningar på individen ser ut. Med ett 
professionellt synsätt ges alla en chans att finna sin plats i arbetsgruppen, 
men det är inte alltid den ges. Om inte den nya tillåts komma in kan denne 
bete sig mer eller mindre hur som helst och ändå få sitt reella handlingsut-
rymme beskuret från början och bli utsatt för negativa handlingar från 
första dagen. Mobbning kan på detta vis bli en del av kulturen, vilket be-
tyder att mobbningen då har ”satt sig i väggarna” och att det måste finnas 
någon ”syndabock” för att samspelet mellan de andra ska fungera åtmin-
stone hjälpligt.  

Det tredje skälet som visat sig vara betydelsefullt för att förstå hur 
mobbningsprocessen börjar är att det reella handlingsutrymmet minskas 
efter en konfrontation. 

 

6.4 Konfrontation som mobbningens början 
Det framgår ofta i tidigare forskning att konflikter är en av få orsaker eller 
utlösande skäl till mobbning (t.ex. Einarsen 1998; Leymann 1996; Hall-
berg & Strandmark 2004). I de allra flesta empiriska fall i denna studie 
finns konflikter med i början på mobbningsprocessen, och är en del av 
förhandlingen om handlingsutrymme. Trots det menar jag att konflikten 
för den skull inte behöver vara en orsak till mobbningen i enlighet med 
enkla orsak-verkan-förklaringar. Det bör ses som en bidragande interak-
tionskraft som kan trigga igång en mobbningsprocess. Hos några av inter-
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vjupersonerna framkommer dock att en konfrontation eller konflikt var 
startskottet för mobbningsprocessen. Konflikter handlar om minst två 
parter som konfronteras och som har olika intressen (jfr Hallberg & 
Strandmark 2004:68). Då konflikter även kan vara dolda föredrar jag här 
begreppet konfrontation. En konfrontation kan vara början på en process 
som leder till ett minskande reellt handlingsutrymme. I de empiriska fallen 
som tas upp nedan handlar det om konfrontationer mellan en anställd och 
dennes chef, men det kan lika gärna vara horisontella konflikter som är 
början på mobbningsprocessen. Gustav arbetade inom socialtjänsten där 
hans sambo, som också arbetat där under en tid, blev avdelningschef.  

Gustav (utsatt): Jag hade ett förhållande med en kvinna som också jobbade 
där. Hon blev min chef efter omorganisationen och det tycker jag var själva 
starten till det hela, nämligen att man inte kunde jobba under sin chef i ett 
förhållande. Då kunde det läcka ut en massa saker, som hon skulle kunna 
förmedla till mig och jag skulle kunna få veta vad man höll på med. Det 
gick inte så lång tid så började förvaltningschefen att bearbeta mig om att 
jag skulle försöka hitta något annat att syssla med, men jag vägrade kon-
stant att göra det för jag hade ett jobb som jag trivdes bra med. Utifrån tidi-
gare erfarenheter så jag ville ju jobba med det här. Den slutliga träffen, när 
det vart någon sorts riktig öppen konflikt kan man säga, det var när jag blev 
kallad till vår personalsekreterare och hon hade en massa olika förslag och 
jag hade varit väldigt tydlig tyckte jag med att jag inte ville, jag kommer inte 
att acceptera. Och det där blev ett väldigt hätskt möte.  

Chefen kallade Gustav till sig och bad honom söka andra tjänster för att 
hon såg det olämpligt att han arbetade kvar på den avdelning som hans 
sambo var chef över. Gustav själv ville inte alls byta och vägrade söka an-
nan tjänst. Detta blev början på en mobbningsprocess. Samtidigt genom-
gick också organisationen stora förändringar och många upplevde sig 
osäkra på grund av stora omflyttningar och sammanslagningar av enheter. 
Vad som troligtvis var en förvärrande omständighet var att vissa såg sam-
bon som en ”outsider” då hon av dem inte ansågs ha rätt kompetens för 
chefspositionen.  

Även i Evas fall genomgick organisationen stora förändringar. Hon blev 
tidigt varnad av kollegorna för att chefen skulle komma och fråga henne 
om privata tjänster, vilket chefen också gjorde.  

Eva (utsatt): Jag blev väldigt särbehandlad då och det finns en anledning. 
Chefen har gjort det på grund av att jag inte utförde personliga tjänster åt 
henne. Det är därför hela proceduren började. Hon ville att jag skulle göra 
vissa saker och när jag inte gjorde det då skulle hon visa sin makt. Och se-
dan ökade det mer och mer. 
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Eva sa nej och efter det började mobbningen att visa sig. Lena och Lennart 
däremot berättar om kvinnan, Lisa, som blev utsatt för kränkande särbe-
handling av direktören på det statliga verket. Lisa var avdelningschef och 
direktören, som sedan avskedade henne, lyfte först Lisa till skyarna och lät 
henne få stora befogenheter. Många menade att han var mer än professio-
nellt intresserad av Lisa. Lisa blev efter en tid sjukskriven och var borta i 
flera veckor. Då fortsatte direktören att ringa hem till henne. Till slut sa 
hon ifrån att hon inte orkade med det, varefter direktören tog bort hennes 
tjänst och sa att om hon skulle komma tillbaka så fick hon börja arbeta på 
”golvet” igen. Lisa blev arg för hon ville ha sitt arbete kvar och kämpade 
på många möten för att få tillbaka det, men orkade inte och valde i stället 
att sluta. 

Flera saker har historierna om Gustav, Eva och Lisa gemensamt. Det 
handlar om en öppen konfrontation mellan en anställd och en chef där den 
underställde säger emot eller vägrar finna sig i chefens vilja. En annan sak 
som fallen har gemensamt är att de också innefattar krockar mellan privat-
liv och arbete. Händelserna som startade utstötningsprocesserna gjorde att 
den utsattes chef eller arbetsledare, som getts ett större formellt handlings-
utrymme, förmodligen kände sig ifrågasatt, hotad eller avvisad. Den utsatte 
fick ett minskat reellt handlingsutrymme i och med konfrontationen.103  

Att privatliv och arbete krockar i en konfrontation på arbetet ska ses 
som en förvärrande omständighet som gör att mobbningsprocessen aktive-
ras, liksom att omorganisationer kan understödja den. Konfrontationen 
bör inte ses som den enda kraft som gör att mobbningsprocessen börjar, då 
flera krafter samverkar för att mobbning ska triggas igång. Omorganisa-
tioner och omflyttningar bör ses som generativa krafter som kan inverka 
på mobbningsprocessen genom att i vissa fall understödja, men som under 
andra omständigheter kan motverka den (jfr också Hallberg & Strandmark 
2004:86, 111). Detta beror på att de reella handlingsutrymmena mycket 
väl kan förhandlas om med nya fysiska platser, nya positionsinnehavare 
och nya relationer. Vilka resurser som räknas kan också ändras med orga-
nisatorisk turbulens. En ny chef kan efterfråga andra resurser än vad tidi-
gare chefer har gjort, något som togs upp i relation till Cilla ovan. Mer om 
detta i kapitel 7.  

 
103 Vi kan se likheter med Leymanns steg i mobbningsprocessen gällande vertikal 
mobbning, även om inte alla stegen analysera här. Det första steget är att en an-
ställd hamnar i konflikt med arbetsgivaren och drar på sig dennes missnöje. Det 
andra steget är att en oetisk kommunikation från chefen pågår. Mobbningen blir 
sedan i steg tre ett fall för personalavdelning och övrig ledning och det fjärde steget 
innebär utstötningen från arbetsplatsen (Leymann 1992c:13-22). 
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Då avvikelser, positionstillsättningar eller konfrontationer sker kan en 
persons reella handlingsutrymme minskas hastigt eller långsamt. Nästa 
avsnitt ska tydliggöra skillnaden mellan de fall då mobbning eller minskat 
reellt handlingsutrymme uppstår hastigt eller långsamt och hur formella 
positioner inverkar i de olika fallen. Även skillnaden mellan ett litet reellt 
handlingsutrymme och mobbning ska diskuteras. 

 

6.5 När mobbning börjar stegrande och när den börjar            
med en tydligt utlösande händelse 

Mobbningshandlingar kan utföras på många olika sätt och med olika in-
tensitet. De kan uttryckas subtilt eller tydligt och uppenbart. För att kunna 
analysera dessa skillnader ska först fem olika fallbeskrivningar föras fram. 
Samtliga har framkommit på ett eller annat sätt tidigare.  

1. Agnes berättar om tiden som vårdbiträde inom hemtjänsten där hon 
inte kan säga när mobbningen började, men den stegrades under de åtta år 
hon arbetade där. Omförhandlingar av arbetsuppgifter skedde flera gånger 
om dagen. Hon kom med förbättringsförslag till chefen och kollegorna hur 
de skulle kunna arbeta annorlunda vilka inte mottogs med blida ögon. 
Flera kollegor vägrade arbeta med henne, och strök sig från listor för akti-
viteter då hon satte dit sitt namn.  

2. Dan berättar att han arbetade som rörtekniker under många år, innan 
han blev regionchef på samma företag. Högste chefen var densamma och 
han började känna av ganska snart i positionen som regionchef att allt inte 
stod rätt till, men det kom inte helt överraskande. Hans kompetens blev 
ifrågasatt och han blev inte inbjuden till möten där han uppenbarligen 
skulle ha varit en central person i egenskap av regionchef.  

3. Ingela började som fritidspedagog på en skola där oron för vems för-
väntningar och krav som skulle följas fanns från första dagen. Idrottslärar-
na efterfrågade en sak och lärarna en annan. Personen som varit anställd 
innan med ungefär samma arbetsuppgifter hade haft en annan titel och var 
inte lika högutbildad som Ingela. Hon talade med rektorn om sin situation 
och denne ville hjälpa till att reda ut oklarheterna och kallade till möte där 
fritidspedagogens arbetsuppgifter klargjordes, men någon reell förändring 
ledde det inte till. Ingela blev mer och mer marginaliserad.  

4. Cilla berättar att hon arbetade som lärare med vuxenutbildning i en 
organisation som hade haft många chefer under de år hon arbetat där. Hon 
menar att arbetsgruppen fungerade bra tillsammans under en lång tid. En 
ny chef tillkom. Snart kände sig Cilla särskilt utsatt för kränkningar av 
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chefen och en kollega. Hon undanhölls information och hennes kunskaper 
ifrågasattes.  

5. Eva beskriver att hon blev varnad för sin chef då hon började arbeta 
som distriktssköterska. Varningen handlade om att chefen frågade sina 
anställda om privata tjänster. När frågan väl kom, efter ungefär ett år i 
organisationen, svarade Eva nej, och upplever att efter det började chefen 
utföra tråkningar mot henne. Eva ifrågasatte en del angående arbetet och 
tog hjälp av bland andra facket, ställde krav och ville förbättra arbetsför-
hållandena. Det blev en utdragen mobbningsprocess med sjukskrivningar 
och en mängd möten.  

De fem typexemplen visar hur mobbning kan börja på olika sätt och 
med olika intensitet. Här ska vi koncentrera oss på intensiteten i mobb-
ningens början; från att mobbningen börjar smygande eller att den börjar 
hastigt. Min tolkning av fallen ovan är att det endast är i fall 1 som mobb-
ningen börjar smygande, och i de resterande fyra fallen börjar den relativt 
hastigt. I fall 2 börjar den vid byte av position inom samma arbetsorganisa-
tion, i fall 3 börjar mobbningen omedelbart då den person som sedan blir 
utsatt börjar på en arbetsplats, i fall 4 börjar mobbningen då en annan 
person tillkommer i organisationen och i fall 5 börjar mobbningen i och 
med att en öppen konfrontation ägt rum. Först koncentreras analysen 
kring då mobbningen kommer smygande.  

Några intervjupersoner beskriver att den utsatte personen hade varit an-
ställd under en längre tid innan det växte fram något som kunde uppfattas 
som mobbning. De utsatta beskriver en känsla av något som inte stod rätt 
till men visste inte vad det var då inga tydliga konfrontationer ägt rum. Vid 
det läget kan det vara mer rimligt att tala om att de ges ett litet reellt hand-
lingsutrymme som inte har övergått till mobbning. Det handlar om en 
långsam inskränkning av handlingsutrymmet. Bland anställda på alla ar-
betsplatser finns det personer som ges större och de som ges mindre reellt 
handlingsutrymmen. Vissa har lättare att ta för sig i förhandlingar än 
andra utan att det innebär att någon mobbas. Vissa väljer att stå, eller 
hamnar helt eller delvis, utanför. Personer som beskriver en känsla av att 
något inte stod rätt till tycks inte ha haft positioner som krävde nära sam-
arbete med andra och därmed inte heller chefspositioner. Det har dittills 
inte uppstått några tydliga konfrontationer där utsattheten blir tydlig – till 
skillnad från till exempel en chef eller arbetsledares situation då återkom-
mande möten och regelbunden interaktion med personalen ofta krävs. Det 
här handlar i stället om personer i underordnade positioner. Varför de ges 
ett mindre reellt handlingsutrymme kan bero på att de på ett eller annat 
sätt är normöverträdare. Antingen tillhör de en kategori som är i minoritet 
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där kategoritillhörigheten används som grund för att tycka att ”hon eller 
han är lite konstig.” Det kan också vara att de utför arbetsuppgifterna 
annorlunda än andra, ifrågasätter hur arbetet ska utföras, visar lojalitet 
mot tredje part mer än mot kollegor eller drar sig undan vissa inflytelserika 
personer. Det behöver som sagt inte gå längre än till menande blickar och 
skämt utan att dennes arbete eller umgänge påverkas märkbart. Gränsen 
mellan ett litet reellt handlingsutrymme och mobbning borde rimligtvis gå 
vid då social exkludering från gemenskap sker eller hotar att ske. Här spe-
lar naturligtvis organisatoriska omständigheter också in. Finns det till ex-
empel krav på samarbete kan det påskynda mobbningsprocessen. Om han 
eller hon däremot stannar på sin position, inte måste samarbeta med andra 
och inte utgör ett allvarligt hot mot någon annan behöver inte situationen 
utvecklas till mobbning. 

De fall jag har studerat är dock just mobbningsfall och därför har den 
utsatte förr eller senare fått erfara att de blir eller riskerar att bli exklude-
rade från gemenskapen på arbetsplatsen. De omständigheter som på olika 
sätt inskränker det lilla reella handlingsutrymmet blir också viktiga krafter 
som inverkar på mobbningsprocessens start och utveckling. Det Agnes 
hamnade i var en stegrande mobbning där ingen tydlig början kunde ur-
skiljas. Troligt är att mobbningen av henne accepterades mer och mer av 
alla. Grövre och grövre negativa handlingar användes och mobbningen 
utvecklades.  

Med en tydligt utlösande händelse menas här sådana skeenden som in-
tervjupersonerna har erfarit och som här tolkas vara startskottet för 
mobbningen eller en stegrande exkluderingsprocess. Det är det som har 
aktiverat mobbningsprocessen. Det kan jämföras med vad Einarsen et al 
(1998) kallar en utlösande orsak till mobbningen,104 eller en effektiv orsak 
(Danermark et al 2003:97). Intervjupersonerna blir efter den händelsen 
medvetandegjorda om att det var mobbning som startade. Vissa får ingen 
förvarning om att något var fel. Det inser de först efter denna händelse. 
Från de korta fallbeskrivningarna ovan kan vi konstatera att mobbning 
började med en mer eller mindre tydligt utlösande händelse för alla utom 
Agnes. Den utlösande händelsen för Dans mobbning var byte av position, 
för Cilla var det tillkomst av en ny chef, för Ingela var det nyanställning 
och för Eva en konfrontation med sin chef. Vid sådana händelser tycks det 
ha skett en relativt hastig omfördelning av handlingsutrymmet. Nya posi-
tionsinnehavare kan mycket väl starta interaktionsprocesser där omför-

 
104 Förutom om utlösande skriver de även om bakomliggande, medverkande och 
upprätthållande faktorer i mobbningen (Einarsen et al 1998:98f).  
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handling om handlingsutrymmet sker och exkluderingsprocesser startas. 
För Dans del började mobbningen i samband med tillträdet på region-
chefsposten. Han säger dock att det ändå inte kom som en blixt från klar 
himmel, utan han hade känt att något var fel innan, men då var det mer 
undflyende. Det får ses som ett exempel på då han kan ha getts ett relativt 
litet reellt handlingsutrymme men trots det fått en chefstjänst vilket ökade 
interaktionen och kravet på samarbete med högste chefen. Att få en högre 
position, att ställa krav på förändrade arbetsförhållanden, vägra göra som 
chefen vill eller att upplevas som ett hot mot andras positioner är därmed 
ytterligare generativa krafter som kan starta en mobbningsprocess för en 
som redan getts ett litet reellt handlingsutrymme.  

Det är inte nödvändigt att redan från början ges ett litet reellt hand-
lingsutrymme för att mobbning ska bryta ut även om personer med ett 
sådant har en kortare väg till utstötning än de som ges ett större reellt 
handlingsutrymme. Tydligt utlösande händelser kan minska det reella 
handlingsutrymmet och starta mobbning för vem som helst, exempelvis då 
någon blåser i visselpipan (whistleblowing). Ett annat exempel är då 
mobbningen redan från första dagen börjar märkas, och därmed innan 
personen ifråga har kunnat förhandla fram något reellt handlingsutrymme 
gentemot andra. Förvisso kan rykten redan ha föregått personen, eller för-
domar om tillhörigheten till en viss kategori kan påverka, men i till exem-
pel fritidspedagogen Ingelas fall ovan verkar ingen sådan förklaring ha 
förelegat. Hennes reella och för den delen också formella handlingsutrym-
me var litet redan från första dagen och vägen till mobbning gick fort, 
rimligtvis på grund av gruppens förväntningar på tjänsteinnehavaren. För 
vuxenläraren Cilla var det hastiga att en ny chef tillkom, och för Eva att 
hon sade nej till att utföra privata tjänster åt sin chef. Båda hamnade i 
konflikt med sin chef och genom chefens övertag i byråkratisk auktoritet 
blev det startskottet för ett minskande reellt handlingsutrymme och också i 
förlängningen mobbning.  

 

6.6 Mobbningsprocessen utvecklas 
Hur utvecklar sig det som har framställts som mobbningens början till just 
mobbning, till rutiniserade eller ritualiserande kränkningar? Det som bör-
jar med ett normbrott, förändrade positioner eller en konfrontation, hur 
utvecklas det till en långvarig mobbningsprocess? För att de negativa hand-
lingarna från de som mobbar ska utvecklas till just mobbning krävs att de 
upprepas över tid. Mobbning kan inte heller utföras då endast två personer 
närvarar utan mobbning innefattar uteslutning eller försök till uteslutning 
från gemenskap så minst tre personer ingår i mobbningsprocessen. Detta 
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kan ske även om den tredje (medlöparen) inte gör någon aktivt. Uteslut-
ningen och andra negativa handlingar görs till rutin och den utsatte blir, 
om än i varierad grad, objektifierad, då han eller hennes reella handlingsut-
rymme blir i det närmaste obefintligt. Hur objektifieringen går till hänger 
samman med de olika parterna som har analyserats i föregående kapitel; 
mobbarna, stödjarna och inte minst medlöparna, men också med organisa-
tionens kultur och normer. En grupps kultur är, enligt definitionen som 
framfördes i teorikapitlet, antaganden och tankemönster som delas av 
medlemmarna och innefattar det eller de rätta sätten att tala, tänka och 
känna och som förs vidare till nya medlemmar (Schein 2004:17).  

 

6.6.1 Spridningen och accepterandet 

För att något ska kallas mobbning ska de negativa handlingarna alltså 
upprepas över tid, från en eller flera personer, samt att en negativ föreställ-
ning om den utsatte sprids eller riskerar att spridas. Dan berättar att han 
och chefen, från dess att Dan blev regionchef, fick allt svårare att arbeta 
tillsammans. I det här fallet är det en chef som främst utför de negativa 
handlingarna. Detta utvecklades till mobbning då Dan ansåg att chefen 
fick med sig fler och fler i de negativa handlingarna och den negativa upp-
fattningen, de som Dan kallar ”gullgossar”: 

Dan (utsatt): Det fanns ju några gullgossar och när de sa någonting om hur 
de hade uppfattat mig, så gick de vidare med det och då blev ju det en san-
ning. Om jag uppfattar dig som en typ så är det ju inte säkert att andra 
tycker det, det är ju min uppfattning. Och lämnar man den till nästa och då 
är jag en sådan som han har uppfattat. Det blev sämre för varje ny som 
kom. De såg ju sin chans hela tiden. De visste ju att om de klagade på mig, 
så tog det ju bra. Klagade de på mig så steg de i graderna.  

Han beskriver att den negativa uppfattningen om honom spreds som en 
”sanning”, och den spreds mer och mer med varje ny person som började 
på arbetsplatsen. Han beskriver också att han blev en sådan person som de 
uppfattade honom som, vilket kan vara ett uttryck för att han har svårt att 
försvara sig mot den rådande uppfattningen. Dan menar att mobbningen 
accepterades bland personalen. Det ska ses i ljuset av att det var chefen 
som mobbade mest, och chefen hade en stark ställning både formellt och 
reellt; det var en chef och ledare med stora möjligheter att utöva sin makt. 
Personliga egenskaper och position sammanföll. Mobbningen accepterades 
möjligen för att kollegorna inte vågade eller inte ville gå emot chefen. Även 
Gustav berättar om accepterandet av mobbningen av honom. Nedan talar 
vi om vilka som baktalade honom både innan omorganisationen och efter:  
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H: Var det samma personer som baktalade dig i den gamla organisationen 
som den nya? 

Gustav (utsatt): Nej det var det inte, för några av dem försvann och det re-
kryterades nya, men några blev ju kvar som sådde fröna liksom.  

Följande uttalande kommer också från Gustav: 

H: Skulle man kunna säga att den här mobbningen accepterades? För det 
var ju ledningen som utsatte dig för det här. Kan man kanske säga att 
mobbningen accepterades av ledningen? 

Gustav (utsatt): Jaa (tveksamt) ja eller jag vet inte egentligen hur mycket den 
stora gruppen kunde se eller förstå eller veta vad det handlade om. Och se-
dan i vår yrkesgrupp då, där accepterade man. Man såg till och med en möj-
lighet att rapportera in allt som kunde tänkas vara dåligt för mig, det rap-
porterade man ju. Jag kände människor däruppe som kunde säga att ’nu har 
den varit här igen och pratat om det som hände.’  

När gamla medarbetare försvinner och nya tillkommer på arbetsplatsen 
fortsätter mobbningen genom att de gamla ”sår frön” hos de nya. Före-
ställningen om den mobbade vidarebefordras till andra. Mobbningen re-
produceras genom att kollegor för vidare uppfattningen även till nyanställ-
da som i insocialiseringen på arbetsplatsen har svårt att opponera sig i 
egenskap av ny i gemenskapen, även om de inte gillar det de får höra. På så 
vis skapas och bärs en gemensam föreställning om någon vidare, tydligt 
eller otydligt.105 En sådan norm och del av en kultur kan bli stark på en 
arbetsplats och svår att ställa sig utanför även om viljan finns. Agnes berät-
tar om hur det gick till när nyanställda kom till arbetsplatsen och vem som 
tog hand om dem.  

Agnes (utsatt): Kollegor har sagt till mig i efterhand att den som tog hand 
om de nyanställda, det var jag. Men även om jag försökte vara den personen 
så fick de [nyanställda] rätt snabbt reda på, av de här personerna som job-
bade, vilken hemsk person jag var och hur mycket de skulle akta sig för mig. 
Det ryktet brukade oftast gå på en dag. 

L: Under en dag? 

Agnes: Ja. Det var en person som fick reda på det på en dag men hon kom 
till mig direkt och sa ’vet du vad de sa till mig?’ Så då hann jag före då. Jag 
hann bli den som hon såg som sin förtrogna innan, och då blev de andra 
nog lite chockade. 

 
105 Lutgen-Sandvik och McDermott (2008) skriver i stället i termer av diskursiva 
formationer (ursprung Foucault) eller synkretiska superstrukturer vilka bestämmer 
vad vi talar om, vilka som får tala, hur de får tala och vad som accepteras som 
sanning i ett givet sammanhang. En synkretism ger mening, och ändras ständigt.  
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Allt som oftast berättade mobbarna för de nyanställda hur Agnes var med 
följd att de drog sig undan. Ovan beskriver hon dock ett undantag från 
detta, då den nyanställda hade blivit förtrogen med Agnes innan mobbar-
nas försök till spridning av mobbningen.  

Förslagsvis är det när mobbaren inte ges så stort reellt handlingsutrym-
me som mobbningens spridning hindras, men mobbning från en person 
kan definitivt störa arbetet och relationerna. I Evas fall är det chefen som 
börjar mobba henne, och får med sig åtminstone två till, de som Eva ska 
samarbeta med. Eva berättar:  

H: Vad kan ha bidragit i den här organisationen som du jobbade i, vad kan 
bidra till att mobbning verkligen fick fortsätta? 

Eva (utsatt): Chefen sökte ju upp de här och hon fick dem med sig på något 
vis. Det var ju chefen som började mobba mig och sedan fick hon ju med sig 
de här, så det växte ju på det viset. En av mina andra chefer började också 
bli lite involverad precis i sluttampen där när jag vart sjukskriven. Men för 
övrigt så hade jag nog de flesta på min sida. Ja, det måste jag säga.  

De andra två som Eva talar om var personer som Eva var beroende av i sitt 
arbete och som hon skulle dela arbetet med. Annars upplever hon, i alla 
fall efteråt, att de andra stod på hennes sida. I intervjun med Petra fram-
kommer följande om den som mobbade henne:  

L: Hur agerade de andra, de såg inte? De pratade med dig precis som van-
ligt? 

Petra (utsatt): Jaa. 

L: De tog aldrig upp det eller såg att hon var dum eller? 

Petra: Nej de såg aldrig. 

L: Du kände inte att hon fick med sig någon på det? 

Petra: Nej hon försökte ju baktala mig hela tiden liksom och det vart ju en 
oro hos mig att vara på min vakt hela tiden, att hela tiden vara tvungen att 
kolla och dubbelkolla. Jag blev väl överkänslig också. Hon ville gärna att 
jag kom i dålig dager, riktigt tyckte illa om mig. Det var aldrig något med 
någon annan, det var bara den här personen som mobbade och sen just att 
de andra inte såg. När jag mådde dåligt så var det ingen som såg det här be-
teendet från henne och jag försökte ta upp det men det var ingen som ville 
se, man höll för ögonen och öronen. 

Den som mobbade Petra fick inte medlöparna att aktivt medverka i mobb-
ningen, men Petra påverkades starkt negativt då mobbaren försökte få 
Petra att hamna i dålig dager, plus att de andra inte såg eller ville se vad 
mobbaren höll på med. Det räckte för att känna osäkerhet, utsatthet och 
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att arbetet försvårades. Mobbningen behöver därför inte spridas till alla 
eller ens någon mer än mobbaren uttryckligen, men om de andra inte vill se 
vad som händer räcker det för att uppfatta dem som medlöpare och osä-
kerheten om deras lojalitet finns där. Mobbning blir en överenskommelse, 
medvetet eller omedvetet, mellan flera personer. Det handlar om att skapa 
en gemensam syn på en person. Denna syn kan visa sig i samtal eller åt-
minstone en underförstådd samtalston om den mobbade mellan kollegor. 
Det kan också vara ännu mer subtilt, som för Petra ovan, där försök till 
detta utan att uttryckligen lyckas, räcker. 

Eva berättar att hon fick vissa av sina kollegor att skriva ”vittnesmål” 
till hennes arbetsskadeanmälan om vad som hände på arbetsplatsen.  

L: Vågade de inte säga det då, att de stod på din sida? Även om en del har 
skrivit vittnesbrev? 

Eva (utsatt): I början var det väldigt svårt. Jag fick ingen att skriva i början, 
inte någon. Men jag försökte, så jag har fått jobba länge innan jag skulle få 
det, innan det började att lätta. När de har slutat då går det ju lättare, det är 
ju rädslan att mista jobbet. Jag har ett vittne som är anonym som hade sitt 
jobb kvar, hon tordes inte för att hon var rädd om sitt jobb.  

Eva beskriver att kollegorna kunde vittna om vad som hände under mobb-
ningstiden först sedan de slutat. En kollega som var kvar på arbetsplatsen 
vittnade anonymt. Som Eva tror själv så handlar det troligtvis om att kol-
legor är rädda för att mista arbetet, men det kan dessutom tolkas som att 
under den tid de är kvar på arbetsplatsen så accepteras de normer och den 
kultur som utvecklas där, men när de kommer därifrån kan normerna ses i 
ett annat ljus. Evas anonyma ”vittne” var kvar på arbetsplatsen men våga-
de inte vara öppen med att hon stöttade den mobbade före detta kollegan. 
Så här skriver Lutgen-Sandvik och McDermott:  

As human actors respond and interact, they organize according to environ-
ments they are simultaneously constituting and historical forces of which 
they are predominantly unaware. It is usually only when looking back … 
that actors are able to see the confluence that communication flows orga-
nized (Lutgen-Sandvik & McDermott 2008:320).  

Genom tidsmässig och ibland rumslig distans kan händelser och samman-
hang ses i ett annat ljus. Mobbning kan bli en del av kulturen, om vi utgår 
ifrån att gruppkulturen på arbetsplatsen innefattar föreställningar och reg-
ler som gäller just där och inte nödvändigtvis utanför arbetsplatsen. Kultu-
ren kan vara viktig att anpassa sig till för att helt enkelt få behålla arbetet 
eller bli accepterad i gruppen. I viss tidigare forskning (t.ex. Thylefors 
1999) samt i vardagligt tal används ibland begreppet syndabockskultur. 
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Kan man tala om en kultur där mobbning accepteras? Både ja och nej. Två 
parallella processer är tänkbara. Tina berättar vad som hände när den 
mobbade personens slutade: 

Tina (observatör): Nu när hon har slutat, har vår grupp blivit så mycket 
starkare och vi är liksom vänner allihop, stöttar och hjälper varandra jätte-
mycket, det är ingen som gråter och så där nu.  

I detta fall kan vi ana att det utvecklades en kultur kring att mobba en 
specifik person. När den personen slutade så slutade också mobbningen. I 
andra empiriska fall tycks det finnas en syndabockskultur som är mindre 
individberoende; när en utsatt slutar hittar mobbarna och medlöparna 
någon ny att mobba. Exempel på det senare är Ingela som berättar att hon 
blev mobbad från första dagen, något som framgick i förra kapitlet, och att 
personen som haft samma tjänst innan henne också hade blivit utsatt. Thy-
lefors har uppmärksammat skillnaden mellan vad hon kallar kroniska och 
tillfälliga syndabockar (Thylefors 1999:114). Hon menar att de som är 
tillfälliga syndabockar är det för att gruppen behöver någon att lägga över 
sina problem på, oavsett vem det är. Om denne inte accepterar rollen som 
syndabock eller andra saker inträffar som har med det egentliga problemet 
att göra, så händer något av följande: 

antingen försvinner behovet av syndabock när tryggheten ökar eller också 
bollas syndabocksrollen vidare till nästa möjliga person (Thylefors 
1999:114). 

Mobbning kan därför bli en del av en kultur, antingen kring en särskild 
individ eller så är mobbningen mindre individberoende – när en slutar tar 
gruppen till en ny syndabock.  

 

6.6.2 Mobbningens syfte eller                                                             
den gemensamma föreställningens betydelse 

Dan beskrev att när ”gullgossarna” klagade på honom så steg de i grader-
na hos chefen. Dan blev en gemensam fiende, ett objekt att tala om som 
kunde tjäna som stärkande för sammanhållningen för de andra i gruppen. 
Det kan dessutom tolkas som ett sätt att visa lojalitet med chefen och på så 
vis säkra sin ställning inom arbetsorganisationen. Att ta ställning i mobb-
ningsprocessen, medvetet eller ej, visar vilka vi inkluderar och vilka vi ex-
kluderar, därmed säger det något om vilken tillhörighet som betyder mest 
för oss. Alla som inte öppet stödjer den utsatte personen ger signaler om 
att tillhörigheten med denne inte prioriteras. Syftet med att inte stå på den 
utsattes sida måste dock inte per automatik vara medvetet och även om det 
är det, behöver inte syftet vara att bli av med personen. Att vilja behålla 
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sitt arbete kan också vara ett syfte där konsekvensen blir att någon hamnar 
utanför. Bliding menar (2004), angående inneslutning och uteslutning i 
skolan, att uteslutning av någon samtidigt var ett uttryck för inneslutning 
av andra. Karin B antydde i ett citat tidigare att det var viktigare för henne 
att vara sann mot sig själv än att tillhöra gruppen. Tillhörighet eller hot 
mot tillhörighet i någon form är antagligen en grundläggande anledning till 
varför människor mobbar varandra, eller varför någon upplever mobb-
ning. Tillhörighet hör samman med lojalitet; lojaliteten till företaget i sig, 
till kollegorna (gruppen), till chansen att göra karriär eller något annat. 
Om man går emot sin tillhörighet, åtminstone den som andra anser att 
man ska ha, riskeras också det reella handlingsutrymmet. För att få behålla 
vårt arbete och möjligheten att göra exempelvis karriär behöver vi anpassa 
oss till den aktuella arbetsplatsens normer och kultur. Mobbning blir, oav-
sett anledning, en del av kulturen då den accepteras, och risken är stor att 
den fortlever under lång tid. Kanske väljer gruppen en ny person att mobba 
om den första slutar, kanske inte. En negativ föreställning om en person 
kan fylla vissa syften, till exempel genom att det kan stärka andras gemen-
skap.  

Heames och Harvey (2006) menar att ledningen ansvarar för att det inte 
utvecklas en kultur som tillåter mobbning, så att den inte legitimeras och 
institutionaliseras. Frågan är om ledningen så enkelt kan styra över vilken 
kultur som utvecklas (jfr Alvesson 2001:67ff). Naturligtvis kan kulturer 
ändras, men det tar tid. Människor byts ut och det händer att samman-
hållningen på vissa arbetsplatser till slut bryter samman, kanske på grund 
av mobbning. Mobbningen ska inte enbart ses som sammansvetsande för 
de andra i gruppen, men den kan vara det under en viss tid, under vissa 
förutsättningar, kanske när få andra gemensamma nämnare finns att sam-
las kring. Kulturer ändras, folk kommer och går, men så länge mobbningen 
fyller ett syfte så finns den kvar. Gruppmedlemmar vill uppleva tillhörighet 
med gruppen och genom det behålla eller försöka utöka sitt handlingsut-
rymme. För att göra det behövs ibland en gemensam fiende, någon grup-
pen kan anklaga för att vara eller göra fel, hur litet felet än anses vara. Det 
kan vara att vara för tyst, försynt eller ifrågasättande, arbeta långsamt, 
anses inkompetent, få ”fel” tjänst, vara oense med chefen eller tala med 
”fel” brytning. 

 

6.7 Sammanfattning 
Skälen som här har förts fram inverkar negativt på de utsattas reella hand-
lingsutrymmen och de kan också vara några av skälen till att mobbning 
börjar. Mycket av det som diskuterats handlar om normavvikelser, både 
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kring kategoritillhörighet och kring arbetssätt, lojaliteter eller värderingar. 
Andra skäl kan vara att det reella handlingsutrymmet minskar från och 
med förändrade positioner för den som sedan blir utsatt eller den som är 
mobbaren. Ytterligare ett skäl som tagits upp är att det reella handlingsut-
rymmet minskar och mobbning börjar efter en konfrontation mellan en 
anställd och dennes chef. Skälen till varför mobbning börjar flätas i verk-
ligheten ihop, och flera processer sker samtidigt. De förstärker varandra. 
Steget till mobbning är kortare för en som redan har getts ett litet reellt 
handlingsutrymme. En som ges ett litet reellt handlingsutrymme utses lätta-
re till avvikare. Inget av skälen som nämnts leder nödvändigtvis till mobb-
ning. Mobbning kan börja smygande över en längre tid eller hastigt efter 
en viss händelse. Mobbningen kan, om den accepteras av många på arbets-
platsen, bli en del av gruppkulturen. Hur den sprids har bland annat att 
göra med mobbarens formella och reella handlingsutrymme och därmed 
hur lätt denne får med sig flera i mobbningen. I nästa kapitel kommer en 
rad olika egenskaper hos just arbetsorganisationen identifieras som på 
olika sätt inverkar på mobbningsprocessen.  



 LOUISE SVENSSON  Mobbning i arbete I 189 
 

KAPITEL SJU 

 

7. Arbetsorganiseringens inverkan 
på mobbningsprocessen 

 
Som redan har fastslagits så finns det vissa latenta egenskaper inom arbets-
organisationen, som under olika omständigheter kan aktiveras och inverka 
på mobbningsprocessen. Genom att urskilja sådana egenskaper kan vi få 
klarhet i hur de under olika förhållanden kan påverka en mobbningspro-
cess. En del av dessa egenskaper kan direkt kopplas samman med mobb-
ningsfenomenets struktur, andra har en mer indirekt i nverkan. De arbets-
organisatoriska egenskaper som i empirin har visat sig inverka på mobb-
ningsprocessen ska lyftas fram och analyseras här. Det är således inte in-
teraktionskrafter som ska identifieras i första hand, men de arbetsorganisa-
toriska egenskaper som framkommer här är sådana som på olika vis inver-
kar på interaktionsprocesser och då särskilt på mobbning.  

Egenskaperna som ska analyseras har på olika sätt redan framskymtat i 
de två föregående kapitlen. Det handlar om samarbete och samvaro; den 
byråkratiska auktoriteten och personalinflytande; organisationsförändring, 
turbulens och arbetsbelastning; beroendeförhållanden, anställdas arbets-
marknadsposition och arbetsplatsens relation till omgivningen samt; vår 
dubbla tillhörighet till arbetsorganisationen. Innan slutsatserna presenteras 
ska en diskussion föras om det finns typiska mobbningsorganisationer eller 
inte. De två dimensionerna ”Grid” och ”Group” i Mary Douglas modell 
om olika kulturer (Douglas 1996a; 1996b; Johansson 2003) ger här två 
ingångar för att förstå handlingsutrymmets gränser.  

7.1 Samarbete och samvaro 
Inom olika arbetsorganisationer och typer av verksamheter samarbetar och 
interagerar kollegor på olika sätt. Att ingå i samma arbetslag och vara 
kollegor innebär inte per automatik att ett nära samarbete pågår. Kollegor 
kan, i solitära (ensamma) arbeten, arbeta sida vid sida och dela samma 
lokaler utan att något särskilt samarbete utvecklas. Någon form av samar-
bete sker dock oftast mellan anställda. Kraven på samarbete och därmed 
interaktion med varandra varierar dock avsevärt, liksom vilka som samar-
betar och interagerar, beroende på arbetsdelning och arbetsuppgifternas 
karaktär. Ibland kan personalen välja samarbetspartners, ibland inte. 
Mobbning bland kollegor har i tidigare forskning uppvisat samband med 
höga krav på samarbete och teamarbete. Påtvingade grupper har då, lite 
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förenklat, ansetts vara en anledning till att mobbning förekommer (Zapf et 
al 1996). Denna syn kommer att problematiseras nedan.  

7.1.1 Samarbetsformer 
De olika samarbetsformerna i det dagliga eller nästan dagliga arbetet som 
ska analyseras här delas upp i vertikala och horisontella arbetsgrupper och 
i viss mån även team. I vissa arbetsorganisationer dominerar en av dessa 
samarbetsformer men i andra finns en anställd med i olika samarbetsfor-
mer och kan växla emellan. De olika formerna av samarbete kan därmed 
finnas sida vid sida. Till exempel kan en medarbetare ingå i en vertikal 
arbetsgrupp men kring en specifik arbetsuppgift används teamarbete till-
sammans med andra personer. Andra kan vara fast i en horisontell arbets-
grupp dagligen utan variation.  

Vertikala arbetsgrupper och team 
När ledningspersoner och anställda eller när personer från olika yrkeskate-
gorier arbetar tillsammans och vanligen finns i varandras fysiska närhet 
kan vi tala om vertikala arbetsgrupper. De ska ses som vertikala därför att 
kollegor från olika hierarkiska nivåer och yrkeskategorier, med olika kom-
petenser och utbildningar bakom sig, samarbetar. De externa vertikala 
arbetsgrupperna innefattar arbetsgivare (eller högt uppsatta ledningsperso-
ner) och arbetstagare, interna vertikala innefattar anställda med olika stort 
formellt handlingsutrymme utan att någon är i ledningsposition. Persona-
len inom vertikala arbetsgrupper är i varierad grad specialiserad och har, 
beroende på hur långtgående arbetsdelningen är, egna ansvarsområden. 
Det är inom dessa tydligare, eller åtminstone mer aktualiserat än i en hori-
sontell arbetsgrupp, vilken tillhörighet en person har till en yrkeskategori 
eller position.  

Då personer från olika nivåer i hierarkin mobbar varandra inverkar själ-
va positionen med stor sannolikhet på hur mobbningsprocessen uttrycks 
och utvecklar sig. Att även chefer kan bli mobbade av underordnade visar 
emellertid att det inte är självklart att den med stort formellt handlingsut-
rymme nödvändigtvis ges ett stort reellt handlingsutrymme med inflytande 
över samspelet mellan personalen. Detta togs upp i kapitel 6. Mobbning av 
en chef kan grundas i att man inte tycker att den aktuelle innehavaren lever 
upp till kraven på en chef och att dennes reella handlingsutrymme därmed 
inskränks oavsett vad hon eller han gör. Mobbning av en chef skulle natur-
ligtvis också kunna grundas i ett allmänt ”förakt” mot ledningspersoner. 
Det har inte i empirin framkommit som grund för att mobba en chef, men 
däremot kan det anas att underordnade kan ha en skeptisk inställning till 
en chef bara för att denne är just chef. Det sistnämnda kan likställas med 
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kategoritillhörighet som grund för mobbning. Vilka negativa mobbnings-
handlingar som kan utföras är mer begränsat när mobbning sker från an-
ställda till överordnade chefer, något som inte finns representerat i mitt 
empiriska material. Med överordnade chefer menas här högt uppsatta che-
fer som anställda sällan har samvaro med och som kan befinna sig långt 
från den dagliga verksamheten. Rombach och Johansson (2003) menar att 
ett sätt att komma åt överordnade chefer är att använda sig av skandaler, 
det vill säga lyfta fram oegentligheter till media. I vertikal extern mobbning 
åt andra hållet, från chef till anställd, finns det däremot stora möjligheter 
för chefen från sin maktposition att särbehandla underställda. Möjligheten 
för en chef att särbehandla är mindre beroende av hur mycket de båda 
parterna träffas eftersom chefen även kan utföra formella negativa hand-
lingar genom att försvåra den utsattes situation genom att påverka anställ-
ningskontrakt, löner, semesteransökningar och så vidare. Om chefen i hög 
grad är närvarande i det dagliga samarbetet underlättas mobbningen ytter-
ligare, då mobbningshandlingar även kan bli informella. Däremot finns det 
naturligtvis många andra fördelar med att ha en närvarande chef. Mer om 
chefers mobbning av anställda framkom i kapitel 5 och ska fördjupas i 
relation till byråkratisk auktoritet och personalinflytande under nästa ru-
brik, 7.2. 

Vi går i stället över till mobbning mellan kollegor i vertikala interna ar-
betslag där individer från olika yrkeskategorier samarbetar. I denna under-
sökning finns exempel på vertikala interna arbetslag från biblioteksverk-
samhet, en större vatten- och rörfirma samt bland tjänstemän i kommunal 
och statlig verksamhet. Kravet på samarbete inom dessa arbetsgrupper 
varierar stort. I vissa verksamheter såsom på biblioteket och bland kom-
munaltjänstemännen var kravet på samarbete litet. Personalen hade där 
individuellt betonade arbetsuppgifter med låga krav på samarbete (solitärt 
arbete). Fredrik som var en högt uppsatt kommuntjänsteman med låga 
krav på samarbete med kollegor, berättar om några mobbningshandlingar 
som utfördes mot honom:  

Fredrik (utsatt): De försvårade jobbet liksom, mitt sätt att sköta jobbet, min 
post öppnades till exempel. Jag blev inte kallad till chefsträffar, jag blev inte 
kallad till fortbildning, jag blev inte kallad till personalmötena, och sen att 
de inte ville tala om det, de ville inte prata om det. När jag sa att jag inte 
kunde sitta här så skrev chefen att jag kunde flytta ner till en annan avdel-
ning. Då satt jag där i några månader och då var jag helt ensam, det var 
knappt någon som brydde sig om mig.  

Då inte dagligt eller nästan dagligt samarbete med kollegorna är ett krav 
finns det färre tillfällen att utföra direkta mobbningshandlingar. Fredrik 
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märkte att han blev mobbad genom att inte bli kallad till möten och fort-
bildningar men inte genom att dagligen bli exkluderad vid till exempel 
fikarasterna. I en sådan solitär miljö, där samarbetsgraden är låg och spe-
cialiserad, är risken stor att den eventuella kollegiala gemenskapen går helt 
förlorad när mobbning uppstår, som för Fredrik ovan. Det kan te sig som 
en förmildrande omständighet att arbeta i en sådan solitär miljö när det 
gäller mobbning, eftersom befattningshavarna är just självständiga, och 
kan välja att arbeta mycket på egen hand. De behöver inte interagera så 
frekvent om inte viljan till det finns. De behöver inte lösa eventuella pro-
blem som uppstår och kan i stor utsträckning undvika varandra. Gemen-
skap kan då sökas hos ”likasinnade” i backstage, utan att man behöver 
beblanda sig med andra. Bristande insyn i varandras arbete kan dock också 
lätt skapa missförstånd och konflikter, med ytterligare isolering som even-
tuell följd, vilket blev fallet för Fredrik. Det är ändå rimligt att tänka sig att 
en person med ett litet reellt handlingsutrymme i en solitär miljö har goda 
möjligheter att klara sig utan att det utvecklas till mobbning eftersom möj-
liga mobbningssituationer är färre än då kravet på samarbete finns. Möj-
ligheterna att uttrycka direkt mobbning bör vara mindre i en solitär orga-
nisationskultur. Flera yrkeskategorier i det statistiska materialet från Ar-
betsmiljöundersökningen (se bilaga 2) som hade låg mobbningsförekomst 
var sådana där just ensamarbete kan anas såsom trädgårdsmästare och 
lantbrukare. Social isolering riskeras dock för dem som inte anses ”passa 
in”. Solitärt arbete måste dock inte nödvändigtvis betyda att mobbning 
förekommer med färre fall i sådant, men mobbning kan ske i mildare for-
mer och med mindre intensitet. 

I andra vertikala arbetslag i det empiriska materialet fanns det krav på 
samarbete och ett större beroende mellan kollegor. Exempel fanns på sam-
arbete i team då kollegor med kompletterande kompetens och med viss 
självständighet, ibland gemensamt ansvar, arbetar tillsammans (Sandberg, 
H. 1997:12f). Medlemmar i ett team är starkare knutna till varandra än i 
en vanlig arbetsgrupp. Ett exempel från empirin är sjukgymnasten Berit 
som berättar att hon arbetade i en teamliknande grupp inom vården, med 
de sjuksköterskor som också mobbade henne. Kollegornas respektive spe-
cialiseringar som sjukgymnast och sjuksköterskor innebar beroende av 
varandra, och därför också krav på samarbete. Det var ett samarbete upp-
gjort på förhand utan att de inblandade hade kontroll över vilka som in-
gick i det. Berit förklarar här vad hon ansåg var mobbning. 

Berit (utsatt): Det var relationer kring sjuksköterskorna här på mitt jobb, 
hur de var mot mig, att de inte respekterade mig och min yrkesroll. De hade 
en helt annan uppfattning om sjukgymnastens roll än vad jag hade. De hade 
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uppfattningen att de styrde mig och jag tillhör ju en självständig yrkeskate-
gori. De var på mig och kritiserade mig och jag kände att de baktalade mig 
och det var nog baktaleriet tror jag som gjorde att jag förstod att det var 
mobbing, både att de baktalade mig inför chefen och inför vår personal. 

Sjukgymnasterna och sjuksköterskorna var oense om vem som lydde under 
vem och hade bristande förståelse för varandras arbete. Utmärkande för 
samarbete inom vertikala arbetsgrupper och team är att medlemmarnas 
formella positioner och olika yrkestillhörigheter är tydligare än i horison-
tella arbetsgrupper, och definierar individerna mer än då alla tillhör samma 
yrkeskategori. Olika yrkeskategorier har olika yrkesutbildningar bakom sig 
och ibland olika syn på tredje part och vad som är viktigt i arbetet. I så 
kallade professionella team genereras ytterligare krafter i och med kampen 
mellan professioner. Det finns till exempel i olika professioner olika värde-
ringar om hur klienter ska bemötas och skötas (jfr Hallberg & Strandmark 
2004:112).106 Berit uttrycker att hon tillhör en självständig yrkeskategori 
och identifierar sig med den och kampen mot sjuksköterskorna blev också 
en kamp mellan yrkesgrupper. Vad Berits citat också visar är att då flera 
yrkeskategorier samarbetar kan tillhörighet till en yrkeskategori användas 
som ”rustning” i konflikter och kamp om tolkningsföreträde. Tillhörighet 
till en yrkeskategori kan rusta oss med exempelvis samhörighet med andra 
i samma yrkeskategori och med kunskaper som inte andra har. Tillhörighet 
till olika yrkeskategorier är en grund för mobbning och konflikter men 
också det som vi kan hålla fast vid och rusta oss med. Tillhörigheten kan-
ske just därför också kan vara det som gör att konflikter fortsätter. 

Ju starkare krav på samarbete desto mer borde samarbetsförmåga och 
förmågan att bidra till det gemensamma arbetet, vara sådant som bestäm-
mer ens reella handlingsutrymme i ett team. Om det dessutom finns resul-
tatansvar i teamet blir den så kallade samarbetsförmågan ännu viktigare. 
Ingen vill vara den som drar ner resultatet eller medverkar till att teamet 
misslyckas med sitt åtagande. Att vara den som arbetar långsamt i ett team 
så att alla blir lidande kan vara en kraft på individnivå som inverkar på 
mobbningsprocessen, något som knappast märks i andra former av samar-
bete (jfr Sandberg, H. 1997:12ff, 138-142).107 

 
106 Sjukgymnaster och sjuksköterskor, som ingick i exemplet ovan, är inte självklara 
professioner även om vissa ser dem som det. Däremot har de olika utbildningar och 
olika syner på klienter och vad som är bäst för dem, och de brukar också anföras 
som exempel på grupper som strävar efter att nå status som professioner (se t.ex. 
Hellberg 1995; Payne 1997:30).  
107 Då team kan öka gruppsammanhållningen och öka produktiviteten i positiv 
bemärkelse kan den också sägas öka pressen mellan kollegor och skapa självöver-
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För att återgå till diskussionen om samarbetskravets inverkan på mobb-
ningsprocessen så framstod ytterligare en aspekt som intressant i analysen 
av empirin. Om det ingår få personer i arbetsgruppen och bara en repre-
sentant från varje yrkeskategori, kan samarbete mellan enskilda personer 
bli nödvändigt. Detta ska jämföras med en stor arbetsplats där fler från 
varje yrkeskategori finns att tillgå och valmöjligheter finns vilka man ska 
samarbeta med. Petra, företagssköterska, berättar om krav på samarbete 
som hänger samman med storlek på arbetsgruppen. Detta togs även upp 
vid analysen av mobbarna i kapitel 5. Hon blev mobbad av en person som 
var den enda sekreteraren inom verksamheten: 

Petra (utsatt): Man kommer ju inte undan! Hade det här hänt på ett ställe 
där det var 40, 50 personer så hade man säkert bara kunnat undvika var-
andra helt enkelt, det hade väl funnits någon annan i den funktionen som 
jag hade kunnat få hjälp av. Men man kan ju inte komma undan i en sådan 
organisation när det bara är sju anställda. Det måste ju funka! 

Petras historia är exempel på en vertikal arbetsgrupp där storleken på 
verksamheten gör att kravet på samarbete ökar eftersom ingen annan i 
samma yrkeskategori fanns att tillgå. Det påminner därför om tvånget till 
samarbete i ett team. Även Karasek och Theorell uppmärksammar detta:  

Task interdependency, the necessary coordination of workers performing 
complex tasks, can become a source of stress ... so not all social interaction 
at work is supportive (Karasek & Theorell 1990:71).   

Som de skriver så är inte all social interaktion stödjande och positiv. Krav 
på samarbete kan också möjliggöra negativa handlingar och rentav mobb-
ning, både med hjälp av arbetet och informellt då parterna som måste 
samarbeta också måste interagera frekvent. I kapitel 2 framkom, med 
grund i Arbetsmiljöundersökningen, att i yrkesgrupper som innefattar krav 
på assistans till andra kollegor och därmed också krav på samarbete, är 
mobbning mer frekvent förekommande. Att ha kravet på sig att samarbeta 
med särskilda personer, även med dem det inte fungerar med, är en av de 
latenta egenskaperna i vissa arbetsorganisationer som kan komma att in-
verka på mobbningsprocessen. Storlek på arbetsplatsen kan också ha bety-
delse då samarbete också kan framtvingas om antalet personer på arbets-
platsen är litet. Om kollegor å andra sidan får välja samarbetspartners fritt 
finns risken för att mobbning synliggörs genom att någon eller några ham-
nar utanför samarbete, något som kan jämföras med Fredriks situation 
ovan som till slut inte fick samarbeta alls. Därför tolkar jag att även fritt 

 
vakning i en mer negativ bemärkelse. Skapande av team kan därmed ses som försök 
av ledningen att eftersträva grupptryck (se t.ex. Thompson & McHugh 2009:257).  
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val av samarbetspartners är en latent egenskap som under vissa omstän-
digheter kan underblåsa mobbning.  

Horisontella arbetsgrupper 
Horisontella arbetsgrupper är grupper då personal från samma eller lik-
nande yrkeskategorier arbetar tillsammans. Även här kan team finnas. I det 
empiriska materialet handlar det till största del om arbetsgrupper långt ner 
i hierarkin såsom inom äldreomsorgen, brandstationen och förskolverk-
samheterna, men även lärare inom skolans värld. Lärarnas arbetssituation 
skiljer sig åt från de andra horisontella arbetsgrupperna i empirin. Skillna-
den grundas främst på att lärarna har egna ansvarsområden, antingen egen 
klass eller egna ämnen. Till exempel Hillevi berättar om bristen på samar-
bete på skolan där hon arbetade: 

Hillevi (utsatt): Var och en ville ha sin klass. Det fungerade inte med arbets-
lagen, lärarna gjorde det för att de var tvungna, men man jobbade inte som 
det var tänkt i arbetslag. Många individualister var det!  

På Hillevis arbetsplats tycks det från ledningen ha funnits krav på samarbe-
te, men i praktiken var det inget som utvecklades. Detta gör att lärarnas 
situation blev mer lik den inom de vertikala arbetsgrupperna med svagt 
samarbete. Den gemensamma nämnaren med dem är att solitärt arbete 
råder. De arbetar mycket på egen hand, särskiljda från kollegorna. Fort-
sättningsvis ska därför horisontella, kollektiva arbetsgrupper analyseras. 
Inom horisontella kollektiva arbetsgrupper, som i empirin representeras av 
arbetsgrupper från äldreomsorgen, barnomsorgen och på brandstationen, 
är de anställda i låg grad specialiserade i sina arbetsuppgifter. De har 
ibland små egna ansvarsområden men arbetsuppdelningen är långt ifrån 
alltid uppgjord på förhand. På Agnes arbetsplats inom äldreomsorgen ar-
betade alla tillsammans, och arbetsfördelningen gjordes inom gruppen. Det 
fanns befintliga listor som talade om vilken personal som skulle gå till vilka 
pensionärer men omförhandlingar skedde hela tiden:  

Agnes (utsatt): Jo, det är ju som de här listorna. Och de ändras hela tiden. 
Liksom det stryks, det suddas, det ändras. Det kan vara att jag tycker att 
min lista är nog lite för lång så jag lägger över någon på dig. Och då kom-
mer du och ser det och säger ’men jag tar bara mina, det där får någon an-
nan ta’ och då får jag ju tillbaka dem. Sedan finns det några som är sjuk-
skrivna varannan dag för de orkar inte gå dit för de får ju så långa listor. 
Och det här brottas man med varje dag och det är inte en gång om dagen, 
det pågår varje dag. Det kunde sluta med att det var tre stycken personer i 
samma hus, en ger ögondroppar och en gör något annat men man måste ha 
’sina’ [pensionärer].  
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Arbetet på Agnes arbetsplats var inte strukturerat och formaliserat i högre 
grad än att ”arbetet ska göras” och de anställda hade inte egna formellt 
definierade ansvarsområden eller specialiteter. Förvisso hade de anställda i 
stället sina ”favoriter” bland pensionärerna och ville behålla dem. Fördel-
ning av arbetsuppgifter blev här en förhandling där var och en slogs för sig 
och sin arbetssituation. Vad som gjorde detta möjligt var flera saker. Bland 
annat att de just tillhörde samma yrkeskategori och att var och ens an-
svarsområde inte var specialiserat utan ansvaret var gemensamt och alla 
förväntades bidra till arbetsuppgifternas genomförande. Bland personalen 
gavs det fritt utrymme att fördela arbetsuppgifter, och den som misslycka-
des i förhandlingen fick det reella handlingsutrymmet minskat eller så blev 
dess litenhet bekräftat gång på gång. Här kan både explicita förhandlingar 
ske, som Agnes beskriver i citatet ovan då några lägger över pensionärer på 
andra kollegors listor, men också implicita: vissa orkar inte och sjukskriver 
sig i stället. Om de anställda hade haft sina ansvarsområden uppgjorda på 
förhand och listor som inte omförhandlades skulle de förmodligen tappa 
upplevelsen av att ha kontroll i sitt arbete, det vill säga att kunna styra 
över upplägg och arbetstakt (Frese 1983:209; Eriksson 1991:164), som de 
nu hade. Däremot skulle den ständiga förhandlingen om de ”lätta pensio-
närerna” kunna utebli, där personer med små reella handlingsutrymmen 
får de längsta listorna och de svåraste pensionärerna. Att arbetet fördelas 
av personalen själv utan egentlig inblick från överordnad kan därmed un-
der vissa omständigheter vara en egenskap som kan underblåsa mobbning.  

Yrkeskategorierna som står i fokus här ovan, vårdbiträden, förskoleper-
sonal och brandmän, är relativt underordnade och har samtidigt många 
krav på sig att utföra samhällets tjänster. Kravet på samarbete och kontroll 
över vilka som arbetar tillsammans är olika stort. Rolf berättar om vad 
han tror att mobbning handlar om, vilket också togs upp tidigare i relation 
till mobbningens avsikter:  

Rolf (mobbare): Mobbingen mot en person kan nog ibland ses som en signal 
uppåt, alltså att man mobbar en person i gruppen för att visa uppåt att ni 
har satt ihop gruppen fel.  

På brandstationen delades de anställda in i arbetslag som följdes åt så gott 
som varje arbetspass. De hade små möjligheter att välja vilka som arbetade 
tillsammans, något som kan vara en latent egenskap som kan underblåsa 
mobbning. De kan i ringa grad ha kontroll över sitt arbete, har ofta dåliga 
arbetsvillkor och arbetar under knappa ekonomiska förhållanden. Vad 
som antyds i de empiriska exemplen är också att de horisontella arbets-
grupperna är homogena och att kollegorna ger varandra ett relativt litet 
informellt handlingsutrymme. Avvikelser straffas hårt och en grogrund för 
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mobbning läggs. Homogenitet kan nämligen lätt skapa negativa föreställ-
ningar om avvikare, hur små avvikelserna än må vara. Det är inte svårt att 
uppfattas som ”dålig” brandman eller ”dålig” barnskötare för att man gör 
arbetet annorlunda eller har egenskaper som skiljer sig åt från andras. 
Mona som arbetade på brandstationen uttrycker det på följande sätt:  

Mona (observatör): Det var några stycken som man tyckte inte passade in 
och som var veka och blödiga, de var över huvud taget inte några brandmän 
tycktes det som. 

Likhetsprincipen var hård och det informella handlingsutrymmet var 
beskuret i praktik. Att vara lite ”för” känslig eller blödig, som Mona talar 
om ovan, räcker för att vara en outsider. De gemensamma normerna be-
stämmer i hög grad hur de ska agera. Detta begränsar dem mer än vad 
utrymmet ser ut att vara formellt ”på pappret”. Brandmännen påminner i 
viss mån om de underordnade i Lysgaards (1985) studie om arbetarkollek-
tivet. Vad som möjliggjorde en utveckling av de underordnades starka 
kollektiv hos Lysgaard var rumslig närhet till varandra, vilket är en förut-
sättning för social interaktion. En annan förutsättning var att arbetarna 
delade vissa likheter med varandra. Likhet, men också närhet, möjliggjorde 
identifikation med varandra. Att de hade gemensamma problem gav också 
gemensamma referenspunkter, till exempel fick de en gemensam motpart i 
form av (företags)ledningen. Alla som inte hade bestämmanderätt delade 
samma press från det tekniskt/ekonomiska systemet. De tolkade problem 
på liknande sätt (Lysgaard 1985:41, 144-149). För att kollektivet skulle 
vara starkt hade man inte råd med avvikelser, sådana straffades därför 
hårt. Det var till exempel straffbart att anses springa förmannens ärenden, 
det vill säga visa sig hjälpa ledningen (Lysgaard 1985:41). Till skillnad från 
i teamen så är i stället stark likhetsprincip mellan kollegorna en kraft som 
här kan underblåsa mobbningen och minsta överträdelse straffas. Heine-
mann menar till och med att i hårt sammansvetsade grupper riskeras mest 
mobbning (1972:176). Det kan ses i paritet med Hallberg och Strandmark 
(2004:68f) som menar att risken för grupptänkande, det vill säga att ore-
flekterat hålla med varandra, är störst i homogena organisationer.  

Men, att gå in i en sådan stark grupp kan också ge uppenbara fördelar. 
På brandstationen talade Rolf och Roland om hur brandmännen umgicks, 
åkte på resor och festade tillsammans även på fritiden. Deras gemenskap 
var stark. Som Simmel (1971:257) menar så förlorar vi en del av vår hand-
lingsfrihet om vi ansluter oss till en stark grupp. Den bristande handlings-
friheten kan dock kompenseras med gemenskap och tillhörighet. Att arbeta 
i en solitär miljö däremot, ger större möjligheter att utföra arbetet på sitt 
sätt, mer handlingsfrihet, delvis därför att kollegor inte ser hur andra gör. 
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Gemenskapen har dock färre möjligheter att bli lika stark som i kollektiva 
horisontella arbetsgrupper. Människor får inte lika ofta möjlighet att upp-
leva den emotionella energi som kan komma av att ingå i sociala ritualer. 
Sociala ritualer kan utövas i grupper där medlemmarna träffas fysiskt, som 
genom att utföra något tillsammans får emotionell energi av det (Collins 
1992:42-46, 172). Alla kollektiva horisontella arbetsgrupper genererar för 
den skull inte mobbning men om likhetsprincipen är stark är det en kraft-
full omständighet som kan underlätta utpekandet av avvikare samt igång-
sättning och utveckling av mobbningsprocessen.  

Skilja ”sak” från ”person”  
I tidigare forskning framkommer att en kognitiv konflikt är oftast en yr-
kesrelaterad eller saklig oenighet medan en affektiv är mer personlig och 
destruktiv. I affektiva konflikter och mobbning lyckas inte parterna skilja 
mellan vad som är saklig oenighet och vad som är personlig oenighet 
(Hallberg & Strandmark 2004:68f). Om vi håller oss till oenigheter som är 
yrkesrelaterade, så är en vidare tolkning av samarbetsformer att i vertikala 
arbetsgrupper möjliggörs konflikter mellan yrkeskategorier eftersom såda-
na grupper innefattar personer med olika yrken. Detta kan analytiskt stäl-
las emot horisontella då alla tillhör samma yrkeskategori. Kanhända att 
den privata personen lättare kan hållas utanför konflikter i vertikala ar-
betsgrupper då tillhörighet till yrkeskategori kan tas till som ”skydd” eller 
som uppgiven anledning till oenigheter. Gustav talar om olika yrkeskatego-
rier som samarbetade: 

Gustav (utsatt): Ja alltså vi var ju olika yrkeskategorier i samarbetet, vi var 
ju då bland annat socialtjänstemän och sen finns ju de här kanslisterna, de 
har ju en väldigt låg status. Kanslister som jobbar i receptioner de har det ju 
allra sämst för de hunsas det ju med och socionomen, socionomen är ju en 
som tror att han är outstanding i situationen. Jag vet inte varför det är så 
men han är oantastlig. 

Det Gustav tar upp här handlar om att olika yrkeskategorier har olika 
status i samarbetet. Vilken yrkeskategori individen tillhör torde här inverka 
på dennes reella handlingsutrymme. I vertikala arbetsgrupper och särskilt i 
team kan i sådana fall skillnaderna utifrån yrkeskategorier vara en genera-
tiv kraft som inverkar på mobbningsprocessen genom att tillhörighet till 
yrkeskategori kan minska någons reella handlingsutrymme. Oförstånd 
mellan yrkeskategorier kan medverka till att mobbningsprocessen sätts 
igång, men samtidigt kan tillhörighet till olika yrkeskategorier göra att den 
privata personen hålls utanför meningsskiljaktigheter eftersom man kan ta 
till yrkeskategorin som ”skydd”. Det är svårare att använda sig av sin till-
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hörighet till yrkeskategori i meningsskiljaktigheter i horisontella arbets-
grupper, ”gömma sig bakom sin yrkeskategori” eftersom alla tillhör sam-
ma. Oförstånd och konflikter på grund av olika tillhörigheter till yrkeska-
tegorier och utbildningar borde därför inte ske i horisontella arbetsgrup-
per. Agnes berättar: 

Agnes (utsatt): Cheferna sa rakt ut att jag var tvungen att tona ned min per-
sonlighet, alltså att jag var för mycket, att folk runt omkring mig tycker att 
det var så mycket om mig hela tiden. 

I Agnes fall ovan kunde inte tillhörighet till en särskild yrkeskategori tas till 
utan meningsskiljaktigheterna antogs bero på personligheten. Det ansågs 
vara Agnes som person som det var ”fel” på och hennes reella handlingsut-
rymme påverkades negativt. I de horisontella arbetsgrupperna i det empi-
riska materialet tycks det främst vara de informella relationerna som avgör 
ens ”status” och är den starkaste resursen i förhandlingar om handlingsut-
rymme.  

Kollegor som tillhör samma yrkeskategori kan dock ha olika syn på hur 
en representant för yrkeskategorin ska vara och hur de ska utföra arbetet. 
De kan i stället ha strider om tolkningsföreträdet om yrkesrollen, något 
som naturligtvis kan inverka på utpekandet av avvikare. Även tillhörighet 
till samma yrkeskategori kan därför vara en kraft som inverkar på mobb-
ningsprocessen. Då inte position eller yrkestillhörighet särskiljer individer 
åt i en arbetsgrupp är det rimligt att dra slutsatsen att det finns större möj-
ligheter att det reella handlingsutrymmets informella sida avgör ens plats i 
gruppen. Detta resonemang fördjupas under rubriken Vår dubbla tillhörig-
heten till arbetsorganisationen nedan.  

7.1.2 Samvaro, gemenskap och fysisk plats 
Nära knutet till krav eller inte krav på samarbete i olika arbetsgrupper är 
tvång eller icke-tvång till samvaro och gemenskap och olika möjligheter till 
alternativ samvaro. Hur arbetet organiseras och hur personalen placeras 
rent fysiskt inverkar på dessa aspekter. Först en återblick på vad front- och 
backstage samt fysiska reträttplatser är.  

Frontstage är arenor där olika personer, yrkesgrupper och yrkesmässiga 
förväntningar ställs mot varandra, till exempel på möten. På dessa arenor 
uppträder man för varandra utifrån yrkesrollen, positionen, som utförare 
av vissa arbetsuppgifter men också som person. Vi kan tala om frontstage 
inför kollegor/chefer (kollegial frontstage) men också inför tredje part. På 
ett kollegialt frontstage förhandlas det om handlingsutrymme både implicit 
och explicit om vem som till exempel ska ha tolkningsföreträde. I frontsta-
ge mot tredje part är relationerna mer förutbestämda. I backstage kommer 
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sådant fram som undertrycks i frontstage. I backstage tolkar och bearbetar 
vi vad som händer i frontstage och reflekterar över framträdandena (jfr 
Goffman 1998:98f). I backstage får och ger vi stöd och känslomässig ener-
gi. Det är sådana grupper som kan kallas känslomässiga. Backstage kan 
övergå till frontstage och tvärtom. Gränsen mellan front- och backstage är 
flytande. Vi kan också tala om fysiska reträttplatser vilket innebär att ha 
en egen plats, eget rum eller skrivbord där man kan vila från framträdan-
den, reflektera och ringa ett privat samtal.  

För att börja med fysisk placering och möjlighet till fysiska reträttplatser 
har viss personal en egen plats, eget rum eller skrivbord, och vissa har det 
inte. I empirin återfinns de som inte har en egen vrå där de kan återhämta 
sig inom omsorgsyrken såsom förskola, sjukhusavdelning, hemtjänst, vissa 
skolor men också på brandstationen. Det skulle inte ens vara möjligt för 
alla dessa att ha en egen fysisk reträttplats. Förekomst av en sådan kan 
dock ha betydelse för den upplevda arbetsmiljön, särskilt vid förekomst av 
mobbning. Så här säger fritidspedagogen Ingela, specialpedagogen Hillevi 
och läraren Cilla om sina arbetsplatser:  

Ingela (utsatt): Jag hade om du tänker dig ett sådant där högskåp som är 
vanligt på en skola, i ett sådant hade jag två hyllor. Det var min arbetsplats. 
Jag hade samma datorplats som barnen och jag hade inte tillgång till Inter-
net, men det fick de sen. 

Hillevi (utsatt): Jag satt i en korridor. Jag har inget eget rum så jag fick ta 
någon plats där det fanns.  

Cilla (utsatt): vi [mobbaren och Cilla] delar arbetsrum och jag upplever ett 
sådant obehag till slut så jag kan inte ens vara i det där arbetsrummet. Jag 
uppsöker lediga rum som jag hittar, skrymslen och vrår som jag sitter och 
jobbar i på skolan.  

Om inte fysiska reträttplatser finns så blir allt utrymme allas. I relation till 
mobbningsprocessen får den mobbade och mobbaren tillgång till samma 
utrymme. Cilla säger att i det rum hon satt tillsammans med flera kollegor 
fanns också den som mobbade henne. Det blev en osäkerhet att inte ha en 
egen plats i fred.  

Empirin vittnar om att arbetsorganisationer där arbetstagarna är mer 
specialiserade, som på biblioteket och det statliga verket, oftare är rustade 
med enskilda arbetsplatser. Finns det ett eget rum finns också möjligheten 
till en fredad zon. En fysisk reträttplats kan därför ha betydelse i mobb-
ningsprocessen genom att den utsatte åtminstone kan ha en plats att dra sig 
undan till, en plats där inte mobbning förekommer. De som ges ett litet 
reellt handlingsutrymme i samvaron kan få handlingsutrymmet än mer 
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beskuret av att inte ha en egen plats. De blir ständigt påminda om att inte 
ha en plats förutsättningslöst, varken fysiskt genom en reträttplats för 
återhämtning, eller interaktionsmässigt. Avsaknad av en enskild fysisk 
reträttplats är därför en viktig arbetsorganisatorisk egenskap som inverkar 
på mobbningsprocessen, genom att bristen på en sådan kan förstärka en 
mobbads utsatthet genom att begränsa dennes handlingsutrymme ytterliga-
re. Arbetsplatsens fysiska utformning inverkar på möjligheterna att ha en 
plats för avkoppling, återhämtning och privata samtal. 

Om vi i stället talar i termer av påtvingad samvaro, vilket hänger tätt 
samman med bristen på fysiska reträttplatser, blir även detta tydligast i de 
horisontella arbetsgrupperna. Observatören Mona, som var sekreterare på 
brandstationen, berättar om samvaron och hur ofta mobbningshandlingar 
kunde utföras: 

Mona (observatör): I vått och torrt, antingen man vill eller inte, så fick de 
lov att vara tillsammans. Det var ju 24 timmar på ett skift och på lördagar 
och söndagar 48 timmar. Då kom man ju väldigt nära varandra, på den ti-
den var det ju logement med sådana här våningssängar. Det förekom så gott 
som varenda dag som just den här killen jobbade att han blev utsatt för än 
det ena än det andra.  

Brandmännen tvingades till samvaro med varandra 48 timmar i sträck och 
till och med när de sov. Mobbningen kunde därför utföras hela tiden, åt-
minstone fanns den möjligheten. Inom de vertikala arbetslagen med egna 
fysiska reträttplatser, som på biblioteket och det statliga verket, kan vi tala 
om möjlighet till samvaro, medan på brandstationen och inom äldreom-
sorgen föreligger ett tvång till samvaro. När den sociala samvaron är 
påtvingad och interaktion med kollegorna ofrånkomlig är det rimligt att 
anta att utsattheten för en mobbad mycket väl kan bli större. Möjligheter 
att utföra mobbningshandlingar ökar.  

Som antyddes i föregående avsnitt om samarbetsformer så utmärks vissa 
arbetsplatser av tillhörighet till en arbetsgrupp, medan det i andra finns 
flera. Inom till exempel förskoleverksamheten är arbetsgrupperna små och 
möjligheten till alternativa allianser – alternativ samvaro eller alternativa 
gemenskapsgrupper till dem som är de egentliga – mycket små. Om flera 
avdelningar finns i samma byggnad kan alternativ samvaro sökas där. 
Sjukgymnasten Berit, som ingick i ett team med sjuksköterskor, säger så 
här om hur mobbningen kom till uttryck:  

Berit (utsatt): Det var ju ingen som reagerade på att det var en mobbingsitu-
ation och de hörde nog aldrig heller, vi var ju oftast inte bland folk när 
mobbarna sa saker. Det var ju mer när vi var på tu man hand. Det var inte 
öppet. 
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H: Det var riktigt dolt för de andra kan man säga då? 

Berit: Ja, det var det.(---) Jag kände en som verkligen tyckte om mig det var 
en nyanställd sekreterare. Men vi kunde aldrig prata om det där riktigt, var-
ken hur chefen var eller hur sköterskorna var men vi tyckte om varandra så 
vi pratade om annat. Jag kände mig väldigt ensam, det gjorde jag. 

Berit vittnar här om att mobbningen inte syntes så tydligt eftersom teamar-
betet med sjuksköterskorna inte pågick hela tiden, och för åtminstone en 
del av de andra på arbetsplatsen kunde mobbningen döljas. Det fanns även 
en person som hon kunde ha positiv samvaro med. Vid ett annat tillfälle i 
intervjun, som framgick tidigare i kapitlet, talar hon dock om att sjukskö-
terskorna baktalade henne både inför annan personal och inför chefen, så 
det var inte dolt för alla, men det hölls dolt för vissa. En tolkning är att de 
negativa handlingar som Berit upplevde som starkast utfördes i det dolda, 
men de kunde anas vid möten med andra.  

I Lindgrens studie (1999) arbetade en sjuksköterska och en underskö-
terska i par (parvård) efter en omorganisation. Innan hade undersköters-
korna arbetat för sig och sjuksköterskorna för sig. Möjligheten att ”prata 
av sig” i den egna yrkesgruppen tycks ha försvunnit mer och mer sedan 
teamarbetet infördes. Om det finns olika samarbetsgrupper sida vid sida 
blir individen inte fast i en och samma grupp hela tiden. Mobbningen be-
höver då inte ske lika ofta och inför alla utan bara när de berörda träffas. 
Ges man ett litet reellt handlingsutrymme och blir utsatt för mobbning i en 
konstellation av samarbete kan man ges ett större i en annan konstellation 
om tillgång till någon sådan finns. Om så är fallet finns möjligheten att 
söka stöd hos andra, vilket rimligtvis är positivt för en person som blir 
utsatt för mobbning.  

Ett tänkbart scenario, som det inte riktigt finns exempel på i empirin, är 
då mobbning börjar i eller kring någons backstage. Vi kan dock antyda att 
det skedde för Ingela som i kapitel 5 berättade att en person som stöttade 
henne efter en tid föll för mobbarnas tryck och anslöt sig till dem i stället. 
Om vi i backstage kan vila från framträdanden, ställa dumma frågor och 
återhämta oss kan mobbning naturligtvis starta exempelvis då överträdel-
ser från dessa informella regler görs. Om mobbning börjar i en sådan kon-
stellation skulle jag dock vilja hävda att det övergår till ett frontstage där 
man gör framträdanden för att frysa ut någon. Sker då all mobbning i 
frontstage? Om vi i frontstage lägger betydelsen att det är arenor där vi gör 
framträdanden för varandra och försöker göra intryck och upprätthålla 
normer så finner jag det rimligt att mobbningshandlingar utförs i frontsta-
ge. Backstage ges här en positiv innebörd som konstellationer där vi kan 
återhämta oss och få och ge stöd. Mobbning kan därmed starta i en sådan 
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konstellation men övergår då snart till att bli frontstage. Om vi problema-
tiserar detta ytterligare så kan gränsen mellan front- och backstage i vissa 
situationer vara än mer flytande. En och samma situation kan vara backs-
tage för en part och frontstage för en annan. I citatet från Berit ovan fram-
gick att mobbarna sade saker på tu man hand till Berit men inte inför 
andra kollegor. De kan sägas agera i två frontstage, ett inför Berit och ett 
inför de andra kollegorna. Alternativt var agerandet inför Berit mer av 
backstage då de kunde ignorera henne och tala enbart med varandra eller 
så berättade de för Berit vad de tyckte om henne vilket de inte gjorde inför 
andra kollegor. Gränsen mellan back- och frontstage är inte självklar.  

Storleken på arbetsgruppen avgör hur många och hur stora delgrupper-
na på en arbetsplats kan bli och vilka möjligheter som finns till alternativa 
allianser. Tillhörighet till en grupp syns på vissa arbetsplatser väl, likaså 
om någon hamnar utanför, på andra inte. På stora arbetsplatser är det 
rimligt att anta att möjligheten till alternativa allianser ökar, i små arbets-
lag är möjligheten mindre. Stöd och alternativa allianser kan också natur-
ligtvis sökas utanför arbetsplatsen, både i hemmet och bland vänner, men 
också i andra organisationer exempelvis med andra i samma yrkeskategori 
alternativt med personer inom samma företag/verksamhet men på annan 
ort eller i annan fysisk byggnad. Ändock är den utsatte ensam om att bli 
utsatt, han eller hon blir särbehandlad. Beroende bland annat på storlek på 
arbetsplatsen, det vill säga antal personer, kan mobbning ändå lindras för 
den utsatte om denne kan finna andra allianser, som inte behöver påverkas 
av vad som händer i den konstellation där mobbning försiggår. Tyvärr kan 
möjligheten till alternativa allianser inte bara verka förmildrande, något 
som ska utvecklas nedan kring tredje part.  

Tredje parts inverkan 
Beroende på hur arbetet är organiserat så kan tredje part – kunder, klien-
ter, vårdtagare och elever – spela olika roller för arbetstagarnas samvaro 
och i mobbningssituationer. Petra berättar:  

Petra (utsatt): Man blir väldigt urholkad av det här lilla töntiga beteendet 
som hela tiden höll mig utanför. Ibland var jag ute hos kunder så jag slapp 
ifrån henne och det räddade mig väl också i längden. När jag var inne så 
mådde jag ju dåligt hela tiden. 

Möten med kunder var det som räddade Petra, det blev en sorts reträttplats 
för att komma ifrån den negativa särbehandlingen som kollegan utsatte 
henne för inne på arbetsplatsen. Om det går så långt kan samvaron med 
tredje part bli ett slags backstage eller åtminstone en alternativ allians i 
stället för kollegorna. En tolkning är att samvaro med tredje part till och 
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med kan kompensera för en negativ eller bristande samvaro med kollegor-
na. En positiv samvaro med tredje part kan därmed vara en förmildrande 
omständighet för den som blir mobbad, en slags ventil i sammanhanget 
som tydligast erbjuds inom vård, omsorg och servicearbeten. Den andra 
ytterligheten är också fullt möjlig, det vill säga att mobbarna använder sig 
av tredje part för att förstärka mobbningen. Ingela och Mona har erfaren-
het av det: 

Ingela (utsatt): Barnen kom och berättade att den andra personalen pratade 
skit om mig. En flicka sa att det var en kollega som hade sagt dumma saker 
om mig. Så de gjorde det inför barnen också. 

Mona (observatör): Man hade lite uppvisningar på brandstationen på den 
tiden, man visade upp sig då vad man kunde och så vidare och vilket mate-
riel man hade. Och då var ju den utsatte med men då ställde de ju alltid till 
någonting för honom så att det skulle bli fullständigt fiasko då inför publik. 

Citaten från Mona och Ingela antyder att tredje part kan användas som 
förstärkare i mobbningshandlingar. På brandstationen kunde mobbnings-
handlingarna förstärkas genom att en publik i form av tredje part använ-
des. Detta kan dessutom ses som en ritualisering av mobbningen då kolle-
gorna synliggjorde Uffe som ett objekt och skrattade åt honom. En ritual 
kräver en grupp som träffas fysiskt och ett symboliskt objekt att fokusera 
på. Ritualer skapar energi åt dem som utövar den tillsammans (Collins 
1992:32-44).  

Att ha negativ samvaro med sina närmaste kollegor gör att det reella 
handlingsutrymmet minskas bland dem. Reellt handlingsutrymme förhand-
las i relation till vissa personer och med de resurser som räknas just där 
och då. I samvaro med andra personer kan det reella handlingsutrymmet 
vara annorlunda. Att ha klienter, vårdtagare eller andra möjliga allianser 
att ha positiv samvaro med, och få känna yrkesmässig och personlig upp-
skattning från, verkar i viss mån kunna kompensera för den negativa sam-
varon med kollegorna som uppstår då mobbning sker. En möjlig tolkning 
är därför att positiv samvaro med vissa personer kan kompensera för nega-
tiv samvaro med andra. Detta är möjligt eftersom det reella handlingsut-
rymmet inte är fastställt en gång för alla utan varierar med sammanhang. 
Om en mobbad person kan söka gemenskap i alternativa allianser, där 
mobbningen inte förekommer, kan förmodligen också konsekvenserna av 
mobbningen bli mindre omfattande. Detta berördes vid analysen av stöd-
personer. Fenomenet mobbning handlar ändock om att bli negativt särbe-
handlad, alltså individuellt utpekad, men både stödpersoner och andra 
alternativa allianser kan inverka positivt eller mycket positivt på den utsat-
te personens välmående. Tillgång till tredje part och andra möjliga allianser 
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kan därför vara både förmildrande och förvärrande omständigheter för 
mobbningsprocessen. Tredje part kan användas som en del i mobbningen, 
de kan uteslutas från den och de kan utgöra en förmildrande omständighet 
för en utsatt. 

7.1.3 Sammanfattning 
Samarbetsform och krav eller inte krav på samarbete och samvaro har 
betydelse för vad förhandlingar och eventuella konflikter handlar om. I 
olika samarbetsformer kan mobbning uttryckas på olika sätt och egenska-
perna och krafterna som inverkar på mobbningsprocessen kan skilja sig åt 
mellan dem. Vid krav på samarbete inverkar andra krafter på mobbnings-
processen än då samarbetet är frivilligt. Att tvingas till samarbete och sam-
varo utan att kunna påverka vilka som ingår i samarbetet gör att en person 
som ges ett litet reellt handlingsutrymme får detta bekräftat frekvent och 
på olika sätt. Det beror på att han eller hon inte har möjligheter till reträtt 
och inte kan välja samarbetspartners. Kontrollen över den egna situationen 
blir svag. Om inte kravet på samarbete finns kan man välja bort varandra 
och ogillandet behöver inte bli så tydligt – bekräftelsen av det begränsade 
reella handlingsutrymmet behöver inte ske så ofta. I en förlängning går det 
att tänka sig att ständiga bekräftelser av ett litet reellt handlingsutrymme 
gör det än mindre medan det finns större chanser att behålla sin ”värdig-
het” då bekräftelser sker mer sällan. Ju mer man blottas desto värre. Å 
andra sidan kan mobbning rimligtvis, i de fall då kollegor träffas sällan, 
uttryckas genom isolering. Det blir därmed olika mobbningsuttryck bero-
ende på samarbetsform. Storlek på arbetsgruppen påverkar också hur 
mobbning går till och hur långt den sprids. Är arbetsgruppen liten minskar 
möjligheten att dra sig tillbaka och söka alternativa allianser, är arbets-
gruppen stor ökar möjligheterna. I horisontella arbetsgrupper i mitt empi-
riska material är det främst de informella kontakterna som avgör ens ”sta-
tus” och är det som räknas i förhandlingar om handlingsutrymme. Det är 
inte svårt att göra jämförelsen med en skolklass som är en horisontell ”ar-
betsgrupp”. I vertikala arbetsgrupper finns större möjligheter att använda 
sig av sin formella position och yrkestillhörighet i förhandlingar och me-
ningsskiljaktigheter. I de olika samarbetsformerna kan därför mobbning 
uttryckas på olika sätt och olika egenskaper och krafter samverkar i 
mobbningsprocessen beroende på samarbetsform. 

De olika samarbetsformerna ger därmed olika möjligheter till interak-
tion och också olika möjligheter att genomföra negativa handlingar. Ju mer 
frekvent parterna i mobbning möts desto större möjligheter att utföra ne-
gativa handlingar. Mobbningens spridning, varaktighet och synlighet på-
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verkas av arbetsorganisationens och arbetsgruppens storlek, placering, 
möjlighet till reträttplatser och möjligheten att träffa andra personer.  

7.2 Byråkratisk auktoritet och personalinflytande 
I läsningen av det empiriska materialet framstod andra aspekter som vikti-
ga för vilken typ av förhandlingar som skedde på arbetsplatserna och hur 
mobbningen syntes och utvecklades. I det här avsnittet handlar det om 
aspekter som har att göra med den byråkratiska auktoriteten och personal-
inflytandet (personalens grad av kontroll) på arbetsplatsen.  

Inom nästan alla arbetsorganisationer existerar en eller flera positioner 
där innehavaren eller innehavarna har makten att beordra vad övrig perso-
nal ska göra och att fördela arbete mellan dem. Denna möjlighet ges che-
fer, arbetsledare eller föreståndare i kraft av sina tjänstepositioner och 
deras formella handlingsutrymmen.108 Den byråkratiska auktoriteten, det 
vill säga föreskriven, accepterad och strukturell makt i kraft av position, 
mellan anställda och chefer fördelas på olika sätt inom olika arbetsorgani-
sationer. Det ges olika stort utrymme till chefen i olika verksamheter, kring 
vilket en del av analysen nedan kommer att knytas. En chef är arbetsgiva-
rens representant och utgör på så sätt länken mellan arbetstagare och ar-
betsgivare. Tidigare forskning har visat att missnöje med chefen har starkt 
samband med mobbning (Einarsen et al 1998:103, 114). Även en frånva-
rande chef kan spela en roll i mobbningsprocessen. Olika formellt reglera-
de kanaler finns också mellan arbetstagare och arbetsgivare. Några exem-
pel som hämtas från empirin är personalmöten, medarbetarsamtal, intro-
duktion för nyanställda och anställningsförfarandet. De framstår i det em-
piriska materialet både som chefens styrningsmedel men också som arenor 
för personalens inflytande. De kan ge en viss struktur på arbetet, på gott 
och ont. Vad dessa aspekter kan ha för betydelse för mobbningsprocessen 
och för förhandling om handlinsutrymme ska diskuteras här.   

7.2.1 Chefens inverkan på personalens                                               
förhandling om handlingsutrymme 

Inom vissa arbetsorganisationer ges det stora möjligheter till en chef att 
styra verksamheten med fria händer. Denne ges därmed ett stort formellt 
handlingsutrymme.109 Inom andra arbetsorganisationer är chefen mer bun-
den av lagar, regler, policies men också av traditioner. En chefs formella 

 
108 Se dock Allvin et al (2006) om andra typer av organiseringar av arbetet i det nya 
arbetslivet. 
109 Henry Mintzberg (1979) skriver att när allt beslutsfattande ligger på en enskild 
individ (eller på ett ställe i organisationen) är strukturen centraliserad.  
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handlingsutrymme kan exempelvis begränsas via en ledningsgrupp som 
står för alla stora beslut. Finns det stora formellt reglerade möjligheter för 
de anställda att ge synpunkter och få till förändringar, begränsar det också 
chefens formella handlingsutrymme. Hur stort chefens reella handlingsut-
rymme är varierar däremot från den ena positionsinnehavaren till den 
andra. Ges chefen ett stort reellt handlingsutrymme kan han eller hon i hög 
utsträckning påverka samspelet mellan de anställda. Andra håller en låg 
profil (jfr laissez-fair-ledarskap, kap 2). Förhandling om handlingsutrymme 
går till på olika sätt och mobbning kan bryta ut av olika skäl på en arbets-
plats beroende på chefens handlingsutrymme.  

En ”stark” chef: stort formellt och reellt handlingsutrymme 
En första typ av situation som kan skönjas i det empiriska materialet är när 
närvarande personals förhandlingar om handlingsutrymme koncentreras 
kring en chef med stort formellt och reellt handlingsutrymme, med andra 
ord en som är både chef och ledare (jfr Alvesson 2001:156f). En sådan 
stark chef kan därför med fast hand styra över de anställda. Dan berättar 
att vatten- och rörfirman där han var anställd skördade stora framgångar 
på marknaden. Under tiden han arbetade där växte firman från ett tiotal 
personer till över hundra, och det var under hela tiden samma starka chef 
som också var närvarande i det dagliga arbetet. Det fanns ”påläggskalvar”, 
chefens favoriter, som räknades medan andra inte räknades. Arbetsplatsen 
var full av informella regler. Beslut fattades till exempel gärna efter klock-
an fyra eller på helgerna då bara vissa fanns på plats.  

L: När du berättar så är det som att även när han inte finns där fysiskt så 
känns det som att han är ett ’spöke’ överallt. Att han är med och påverkar 
väldigt mycket? 

Dan (utsatt): Ja, han var ju med överallt. Och han måste ju vara någonting. 
Det har ju gått bra för honom. Han var ju duktig på att skaffa jobb och han 
var duktig på mycket, men han fungerade inte som chef. Det var konkurrens 
om hans gunst. 

Dans chef var den som byggde upp verksamheten och var både ägare och 
vd för företaget. Verksamheten kan beskrivas ha en enkel struktur med en 
centraliserad byråkratisk auktoritet, direkt kontroll och låg grad av forma-
lisering (Mintzberg 2009:157ff). Möjligheten till kontroll av chefen var 
minimal. Det var han som bestämde hur företaget skulle skötas. Ett annat 
exempel hämtas från läraren Cilla som berättar om en av cheferna som 
hon hade under alla de år hon arbetade på skolan. Chefens metoder ska-
pade oro bland personalen. Här berättar hon om hur chefen hanterade 
avslutandet av en manlig kollegas vikariat: 
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Cilla (utsatt): Han blev aldrig inkallad till något samtal, ingenting. Han fick 
sparken i matsalen, när han stötte ihop med chefen där.  

I det här exemplet avslutade chefen en persons vikariat när hon mötte den-
ne i matsalen. Samma chef lovade nya lokaler till lärarna men drog tillbaka 
det dagen innan de skulle flytta. Det skapade en osäkerhet och otrygghet 
som knappast främjade en god arbetsmiljö. Här kan vi se att då chefen ges 
ett stort formellt och reellt handlingsutrymme kan det användas för att ta 
till metoder som inte bara är, eller kanske inte alls är, officiella och regel-
rätta. Chefen kan också ändra på reglerna så att de passar dennes syften. 
Lena och Lennarts chef, högste regionchef på ett statligt verk, gick bland 
annat efter eget huvud vid tillsättandet av chefer utan att rådfråga andra. 
Det var dock en regel som sedan ändrades så att chefen blev tvingad att 
höra ledningsgruppen innan beslut. Enligt Lennart kunde chefen bestämma 
för vem reglerna skulle gälla och för vem de inte skulle gälla. Här talar 
Lennart om firmabilar:  

Lennart (observatör): Arbetsgivaren har ändå ett val, nästan alla kör privat 
med våra firmabilar men arbetsgivaren väljer ju om man vill statuera ett ex-
empel eller inte.  

Citatet får symbolisera att vissa chefer kan, på grund av sitt handlingsut-
rymme, välja vilka medarbetare som är överträdare och vilka som inte är 
det. Formella regler kan därmed användas av en chef eller ledning för att 
gynna vissa men också för att få bort personal som inte längre är önskvärd. 
Thylefors (1999:70) skriver att gamla regler mycket väl kan tas fram som 
vapen mot oönskade arbetstagare trots att de sedan länge lagts på hyllan 
och många har brutit mot dem. Chefen som organisationens representant 
kan också vara med och bestämma vilka förmågor som värderas högt och 
lågt och därmed vilka resurser som räknas i sammanhanget (jfr Crozier & 
Friedberg 1980:38, 53). Möjligheten till särbehandling ökar för en chef 
med stort formellt och reellt handlingsutrymme genom att denne kan ta till 
såväl informella som formella negativa handlingar. Chefen kan välja bort 
formella påverkanskanaler för alla eller för vissa och att ta till regler då det 
passar honom eller henne själv utan förutsägbarhet. Att ha ett stort reellt 
handlingsutrymme, som Dans chef ovan, möjliggör att chefens egna 
oskrivna regler skapas och de formella reglerna negligeras eller selekteras. 
Olika verksamheter är dock olika hårt reglerade. Hur mycket godtycke 
som kan användas är naturligtvis beroende av vilken typ av chefsposition 
han eller hon har. I de empiriska exemplen ovan handlar särbehandlingen 
om sådant som har med personalens anställningar och tillhörighet till ar-
betsorganisationen att göra samt fysisk plats. Otrygghet kring personalens 
anställning skapar lätt oro och explicita förhandlingar om tjänster och 
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implicita förhandlingar om vilka normer som ska följas underblåses. Dan 
säger ovan att det var konkurrens om chefens gunst, vilket kan tyda på att 
enskilda anställda som inte var ense med chefen hamnade i underläge. Ing-
en ville vara osams med chefen och ingen vågade kanske säga emot denne. 
I en arbetsorganisation med en stark chef som sätter egna regler och där 
formaliseringsgraden är låg kan vi ana att det uppstår organisatoriska osä-
kerhetszoner (jfr Crozier & Friedberg 1980:37f). Sådana uppstår där förut-
sägbarhet inte finns. Osäkerhet och oförutsägbarhet ökar risken för för-
handlingar om vad som ska göras och vem det ska lyssnas på. I förhand-
lingar är det alltid någon eller några som drar det kortaste strået och får 
sitt eventuellt begränsade reella handlingsutrymme beskuret ytterligare eller 
bekräftat gång på gång. Mobbningssituationer kan lätt uppkomma. 

En stark chef betyder inte per automatik något negativt och naturligtvis 
inte självklart mobbning. En stark chef med okonventionella lösningar på 
problem kan anses vara rätt man eller kvinna på rätt plats som använder 
kreativa lösningar på uppkomna problem. De som denne chef tar under 
sina vingar klagar troligtvis inte på sin arbetssituation. De kan däremot 
också uppfattas som ”envåldshärskare”, av vissa benämnt auktoritär le-
darstil (t.ex. Vartia 1996). Något som skulle kunna minska risken för ne-
gativ särbehandling är då chefens formella handlingsutrymme begränsas 
genom till exempel en ledningsgrupp där beslut fattas. På grund av att 
chefens reella handlingsutrymme, inklusive personliga ledarstil, också 
starkt påverkar vilka förhandlingar som utspelas i de ovanstående exemp-
len, kan även byte av chef ge ändrad spelplan om handlingsutrymmet. Som 
tidigare har framkommit visar viss tidigare forskning på att en ny chef kan 
vara startskottet för mobbning (Rayner 1997) vilket också skulle kunna 
innebära att byte av en chef, om denne kan påverka samspelet mellan de 
anställda, också kan stoppa en mobbningsprocess. En chef kan få legitimi-
tet på grund av legal, byråkratisk, auktoritet och därmed för att det finns 
en föreskriven ordning som säger att denne har mer makt än de anställda 
(Weber 1983:146). En som här har kallats stark chef får legitimitet inom 
organisationen både på grund av sitt formella handlingsutrymme, sin by-
råkratiska auktoritet, men också på grund av sin karismatiska auktoritet. 
Karismatisk auktoritet innebär att chefen får legitimitet på grund av dennes 
egenskaper och för att de underordnade helt enkelt har förtroende för ho-
nom eller henne. En som har legitmitet på grund av karismatisk auktoritet 
har rimligtvis ett stort reellt handlingsutrymme. Rimligtvis finns det inom 
vissa arbetsorganisationer större möjligheter att andra sidor än den formel-
la får utbreda sig, som i Dans fall ovan, och i andra mindre möjligheter.  
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En frånvarande eller en ”svag” chef: litet reellt handlingsutrymme 
Cheferna kan ha mindre inflytande över sina anställa än ovan på grund av 
att de är frånvarande från verksamheten i hög grad, eller så styr de över 
mer professionella verksamheter, expertorganisationer, där de anställda ges 
större formellt handlingsutrymme själva. Chefen kan också ha mindre in-
flytande över de anställda om denne av andra skäl ges ett litet reellt hand-
lingsutrymme. Under dessa förhållanden uppstår andra förhandlingar än 
de som nämndes ovan. Några av dem ska tas upp här, först i horisontella, 
kollektiva, arbetsgrupper, sedan solitära. 

I de exempel som finns i empirin på horisontella, kollektiva, arbetsgrup-
per (äldreomsorg, förskoleverksamhet och brandstationen) har arbetsgiva-
ren och chefen begränsad insyn i och påverkan på den dagliga verksamhe-
ten. Verksamhetscheferna inom barn- och äldreomsorg har ett stort antal 
personal under sig vilket omöjliggör detaljstyrning och daglig fysisk närva-
ro. Då ingen ges mer byråkratisk auktoritet än andra i dessa horisontella 
arbetsgrupper uppstår vanligen informella ledare som är bra på att för-
handla sig till större reellt handlingsutrymme i relation till kollegorna. Des-
sa ledare kan, medvetet eller inte, sätta normerna för vilka som räknas och 
hur arbetet ska utföras. Ibland stärker den informella ledaren också sin 
plats genom att fungera som kanal mellan arbetsgruppen och chefen. Det 
finns många exempel i empirin på att en eller ett par personer står i närma-
re telefonkontakt med chefen för information och frågor. Den kanalen kan 
mycket väl vara en särbehandlingskanal och spridningskanal för skvaller 
om kollegor. En frånvarande chef gör också att gruppen lär sig att klara sig 
och lösa problem på egen hand. Tina berättar: 

L: Träffar ni chefen ofta? 

Tina (observatör): Vi träffar inte henne så där jättemycket, det gör vi inte. 
Egentligen struntar vi i henne för vi är ett starkt vårdlag, vi sköter oss själva, 
vi ringer in våra vikarier, vi är de enda som gör det.  

Tina säger att de sköter sig själva, och behöver egentligen inte chefen. Bo-
dil, som arbetade inom barnomsorgen, berättar att vid de tillfällen chefen 
kom till arbetsgruppen för att ha möten så kunde de hålla ”fasaden uppe” 
och problemen som fanns lyftes inte. Att inte ha en chef närvarande kan 
skapa en sådan arbetssituation som tidigare uppdagats om Agnes hem-
tjänstgrupp. Hon berättar nedan återigen om de listor som finns om vilken 
personal som ska gå till vilka pensionärer.  

Agnes (utsatt): Jo, det är ju som här listorna. Och de ändras hela tiden, det 
stryks, det suddas, det ändras. (…) 

L: Din chef, höll hon med om att det var det bästa sättet att göra det på? 
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Agnes: Nej, jag tror inte hon visste. Hon hade 150 stycken att hålla reda på 
så jag tror inte att hon hade en aning om att vi hade det som vi hade det lik-
som, jag tror inte hon kunde föreställa sig att det skulle gå till så. Så det 
bygger mycket på att chefen har väldigt liten insyn. 

Vad Agnes vittnar om här är en arbetssituation där personalen i stor ut-
sträckning kan styra över hur arbetet ska fördelas mellan sig. Att kunna 
styra arbetsuppgifterna efter dagsform är för många eftersträvansvärt, det 
ger kontroll i arbetet (Eriksson 1991:163f; Aronsson 1987:126f). Hon 
talar också om de arbetsnormer som bredde ut sig bland personalen:  

Agnes (utsatt): Det fanns ju olika strategier för hur man ska komma undan 
jobb. En del gör det öppet och säger rent ut att ’kan jag få slippa’ och andra 
ska hålla på att mecka liksom och springa runt till alla och säger ’kan inte 
du ta det här.’  

L: Det gick ut på att ha så lite arbete som möjligt? 

Agnes: Ja absolut. Och så lättvindligt som möjligt. För många är ju målet att 
komma in så fort som möjligt och fika då. 

Det uppstår i en sådan arbetssituation som ovan ständiga implicita och 
explicita förhandlingar om hur arbetet ska utföras och hur kollegor ska 
vara mot varandra. Normen var att man skulle ha så lite som möjligt att 
göra men det leder till att vissa ständigt drar det kortaste strået i förhand-
lingar och får ett minskande reellt handlingsutrymme. Den formella styr-
ningen är här frånvarande eller respekteras föga och ger därför ingen struk-
tur eller stabilitet. De anställda kontrollerar sig själva genom att begränsa 
det gemensamma informella handlingsutrymmet. Rolf berättar om brand-
stationen: 

Rolf (mobbare): Vår brandchef, han brydde sig inte, han bara flöt omkring.  

L: Så det här med stöd om det hände saker [skadade, döda vid bränder], det 
var något ni gjorde i gruppen?  

Rolf: Det initierades inte uppifrån, det gjordes i gruppen, och jag tror att det 
fungerade ganska bra.  

L: Det verkar som en väldig sammanhållning? 

Rolf: Ja, det fungerade i och med att det var så pass tät och bra grupp. Sen 
så hade vi skift som gjorde att samma gäng jobbade ihop i stort sett hela ti-
den. 

Även här vittnas om att det var gruppen som tog itu med så kallad briefing 
efter större händelser och chefen lade sig inte i. Sammanhållningen mellan 
brandmännen, som också var en åldermässigt homogen arbetsgrupp, gjor-
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de att de klarade sig på egen hand (jfr Hallberg & Strandmark 2004:68). 
Organisationsstrukturen öppnade för de anställda att skapa regler kring 
arbetet på eget hand, på gott och ont. Att ingen överordnad med arbetsmil-
jöansvar hade inblick i gruppen gjorde att normerna om vilka som räkna-
des i gruppen, och inte, blev starka. Det blir i sådana arbetsgrupper svårt 
för överordnade att se om mobbning förekommer och därför också att 
motverka den.  

Då chefen är frånvarande i det dagliga arbetet ser dennes inblandning i 
mobbningen annorlunda ut. Även en frånvarande chef kan medverka i 
mobbningen, som nämnts tidigare.  

Agnes (utsatt): Hon var chef under en jobbig period, för att det var en stor 
omorganisation på gång. Hon var chef över väldigt många så att hon träffa-
de oss väldigt lite. Hennes mening om mig var väldigt mycket byggd på 
andras berättelser. Mig hade hon ju träffat personligen kanske två eller tre 
gånger på de här mötena. Man blir inte sedd, man har en chef som inte ens 
vet vad man heter. Det mesta hon hade hört var hörsägen. 

Eva (utsatt): Då pratade min chef illa om mig till henne fast vi kände inte 
varandra. Så redan där pratade hon illa om mig, innan vi kände igen var-
andra.  

Att inte vara sedd av chefen då denne har för stor arbetsbörda är inte di-
rekt en mobbningshandling men kan inverka på mobbningsprocessen då 
det är svårt för chefen att se mobbning och rimligtvis också att motverka 
den. Att däremot chefer sprider rykten om anställda till nya chefer är en 
del av mobbningen, liksom att cheferna bildar sig uppfattningar om en 
anställd enbart via hörsägen. En chefs arbetssituation med allt för stor 
personalstyrka under sig underlättar möjligheten att skapa och sprida upp-
fattningar via hörsägen. 

På grund av frånvaron av formell styrning uppstår i dessa horisontella 
arbetsgrupper förhandling om handlingsutrymme ofta då de träffas fre-
kvent och sällan har egna reträttplatser. De implicita förhandlingarna tycks 
handla om att läsa av det sociala spelet och att ta för sig i interaktion. En 
informell ledare har lyckats i förhandlingarna och kan därför påverka vilka 
normer som gruppen arbetar och agerar efter. Han eller hon kan bestämma 
vilka som är normöverträdare och vilka som inte är det, samt vilka sank-
tioner som ska tydliggöra någons minskande reella handlingsutrymme.   

Inom arbetsgrupper där de anställda är specialiserade och arbetar myck-
et på egen hand blir situationen en annan än i de horisontella, kollektiva, 
arbetsgrupper som ovan diskuterades. De anställda har i vissa solitära ar-
betsgrupper större formella handlingsutrymmen som ger möjlighet till stör-
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re självbestämmande. I empirin exemplifieras dessa inom biblioteket, soci-
altjänsten och skolan. Här tycks förhandlingarna bli mer otydliga och upp-
stå mer sällan eftersom personalen träffas mindre frekvent. Karin B, som 
arbetade som sjuksköterska inom socialtjänsten, menar att personalen 
träffade chefen och varandra på handledningsmöten och personalträffar, 
vilka inträffade sällan. Hon beskriver att informationsspridningen var se-
lektiv, och personalmötena inträffade alltför sällan så de som hade bra 
kontakt med chefen fick reda på saker, andra inte.  

Karin B (observatör och senare utsatt): Jag kände att jag inte riktigt var 
med, förstod inte vad som hände när omorganisationer skulle ske, de andra 
visste saker före mig när det skulle bli nedskärningar och så. Det kan ju bero 
på att hon har bättre kontakt med chefen och gick och pratade med henne 
medan jag inte gjorde det. Jag trodde att det skulle gå rätt till med principen 
att ’ska det blir förändringar så ska man väl prata med hela personalen’, 
men så var det inte för jag märkte flera gånger att kollegor visste saker före 
mig. 

Om möten sker sällan får inte alla reda på saker samtidigt, och det förvär-
ras ytterligare av att flera personer inte får gå på möten såsom vikarier och 
timanställda. På andra arbetsplatser förekommer personalmöten i mindre 
grupper och inte för alla. Personalen måste då ta mer informell kontakt 
med till exempel chefen för att få veta vad som händer. De som gör det 
hänger med, andra gör det inte. Informationsspridningen går informella 
vägar och blir därför selektiv. Risken ökar för att några blir, eller upplever 
sig bli, uteslutna. Kontrollen över arbetssituationen kan minska då påver-
kanskanalerna fungerar dåligt. Att förfoga över sådan osäkerhet, till exem-
pel att vidareföra information om organisationsförändringar eller uppsäg-
ningar, kan vara en resurs i försöken att förhandla sig till ett större reellt 
handlingsutrymme.  

I Karin B:s solitära arbetsgrupp tycks osäkerheten handla om att inte 
veta vilka resurser som gäller, inte veta vilka som egentligen är normsättare 
och dessutom en riktningslöshet i arbetet. Att de anställda arbetar relativt 
oberoende av varandra kan göra att mobbning syns mindre då förhand-
lingar sker sällan och någons eventuellt mycket begränsade reella hand-
lingsutrymme behöver inte bekräftas ofta. Samtidigt kan det göra att klyf-
tan ökar mellan dem: vad har vi gemensamt? De gemensamma referensra-
marna blir otydliga vid alltför mycket solitärt arbete. Det är positivt att 
mobbning inte behöver synas väl, men kan leda till ytterligare isolering för 
vissa.  
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7.2.2 Arenor för inflytande 
Karin A berättade ovan, vid diskussionen om solitära arbetsgrupper, att 
personalmöten skedde sällan och informationen tog sig informella vägar. I 
organisationen som Dan arbetade var det chefen som satte regler för när 
möten skulle ske och det fanns en liten förutsägbarhet. De formella påver-
kanskanalerna såsom personalmöten användes där för chefens egen styr-
ning. Empirin indikerar att då chefen i stället spelar en mindre roll i det 
dagliga arbetet, såsom inom barn- och äldreomsorgen, kan de formella 
påverkanskanalerna få en undanskymd plats. Kanske beror det på svårig-
heter att få in dem under arbetsdagen som till stor del upptas av arbetet 
med tredje part. Personalen lär sig att leva utan de formella påverkanska-
nalerna. Bodil berättar om hur det gick till på förskolan när chefen kom 
dit: 

Bodil (observatör och senare utsatt): Hon kom inte ofta, utan det var någon 
gång ibland som hon kom och då var det som om socialen skulle ringa och 
säga att på fredag kommer vi och besöker dig, ja då städar man ju. Så när 
hon kom då var giftigheterna inte så uppenbara som de var annars, då satte 
man upp en fasad. 

När chefen verkligen visar sig och möjligheten finns att lyfta problem, så 
håller personalgruppen i stället upp en fasad om att allt är bra. Många 
tycktes vara missnöjda med arbetssituationen men vill inte lyfta problemen 
på mötena med chefen, kanske beroende på att de vill lösa dem på egen 
hand, men också för rädslan att sticka ut från kollektivet. Medarbetarsam-
tal kan förekomma och personalmöten kan gå av stapeln men det är ändå 
inte där som problem löses. Det kan också bli en del av stärkandet av ge-
menskapen att vara missnöjda tillsammans, något som jag kallar missnö-
jeslojalitet.  

Att genomföra medarbetarsamtal med samtliga, föra personalmöten re-
gelbundet och att ha direktkanaler mellan personal och chef kan sägas vara 
en måttstock på en inte självklart bra arbetssituation, men en förutsägbar 
och likabehandlande sådan. De anställda ges möjligheten till inflytande. 
Det innebär vidare att de anställda åtminstone har vissa möjligheter att 
påverka och ha kontroll över sitt arbete. Naturligtvis betyder det inte med 
säkerhet att medarbetarna kan utöva kontroll bara för att de står i daglig 
kontakt med chefen, regelbundna personalmöten förs och medarbetarsam-
tal sker. Och bara för att några har möjligheten betyder det inte att alla har 
det. Personalmöten och medarbetarsamtal har flera syften, ett annat av 
dem är att bli sedd som person. Blir man inte sedd genom dessa forum 
kanske man inte har någon mer självklar plats för synliggörande och lyf-
tande av problem, särskilt i solitära organisationskulturer. Arenor för infly-
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tande kan möjliggöra direkt deltagande i arbetet, vilket åsyftar ansikte-
mot-ansikte-diskussioner med chefen om arbetsprocessen och arbetsplatsen 
(se Huzzard 2008:79110). Arenorna för inflytande och särskilt personalmö-
ten är också tillfällen att agera i frontstage och därmed att ställa värdering-
ar och yrkeskategorier mot varandra. 

Ett visst mått av flexibilitet vad gäller formell styrning och möjlighet till 
påverkan för de anställda uppfattas rimligen som positivt. Att ställa in 
personalmöten ibland eller att medarbetarsamtalen flyttas några månader 
är ibland nödvändigt för att verksamheten praktiskt ska fungera. Men om 
en sådan flexibilitet används återkommande kan trygghet och förutsägbar-
het minskas och organisatoriska osäkerhetszoner utvecklas, det vill säga 
zoner där strukturer och regler är mer oförutsägbara och där förhandling 
om handlingsutrymme underlättas. Situationen kan vara att ingen av per-
sonalen får medarbetarsamtal eller att personalens egna frågor aldrig 
kommer fram på möten utan att styrning endast sker ”top down”. Då 
handlar det inte om särbehandling av ett fåtal utan om en arbetsplats med 
en åsidosatt formell reglering kring anställdas inflytande. Vissa kan rentav 
se det som att chefen, som representant för arbetsgivaren, trakasserar alla 
sina anställda. Om däremot en eller ett fåtal aldrig får medarbetarsamtal 
eller att deras frågor aldrig hinner lyftas fram på personalmöten kan frågor 
om negativ särbehandling och mobbning väckas. Även regelbundna påver-
kanskanaler kan naturligtvis användas som särbehandling genom att stän-
digt ignorera en persons åsikter, som Gustav berättade att hans chef gjorde 
på möten i kapitel 5, eller använda varje medarbetarsamtal till nedvärde-
ring. Arbetsorganisationens arenor för inflytande kan på olika sätt inverka 
på en mobbningsprocess.  

7.2.3 Sammanfattning 
Förhandlingar om handlingsutrymme uppstår och mobbningen kan utlösas 
under olika organisatoriska omständigheter. På grund av beroendeställ-
ningen mellan arbetsgivare och arbetstagare visar sig chefens placering och 
därmed från- och närvaro i det dagliga arbetet samt från- och närvaro av 
formella påverkanskanaler och styrningsmedel inverka på mobbningspro-
cessen och förhandlingarna om handlingsutrymme (jfr Kotter 1982). En 
stark chef kan påverka personalens förhandlingar om att skaffa sig en plats 
nära chefen. De som inte lyckas i den förhandlingen är i riskzonen för 
mobbning. En ”stark” chef kan med både formella och informella medel 

 
110 Direkt deltagande är ställt emot indirekt deltagande vilket åsyftar former av 
organiserade partsrelationer, bland annat förhandlingar mellan facken och arbets-
givaren (Huzzard 2008:79).  
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styra de anställda. De kan använda sin position för att särbehandla enskil-
da anställda. Vissa chefer kan bestämma för vilka de formella reglerna ska 
gälla och för vilka de inte ska gälla. En svag eller frånvarande chef ger en 
annan situation än den ovan. Mobbningen underlättas här av att den med 
byråkratisk auktoritet inte är närvarande eller att inte byråkratisk auktori-
tet respekteras. När en sådan chef är frånvarande tar informella ledare över 
som normgivare, tydligt eller ej. Den omständigheten kan leda till att det 
utvecklas starka normer om vilka som räknas och inte, utan att chefen ser 
dem och kan göra något åt dem. I mer solitära arbetsgrupper arbetar per-
sonalen mer självständigt. Om påverkanskanaler inte finns uppstår osäker-
het och informationen tar sig fram på informella vägar, de anställda måste 
själva ”ta för sig”.  

7.3 Organisationsförändring, turbulens och arbetsbelastning 
Förändring av olika slag kan spela roll för mobbningsprocessen i olika 
typer av arbetsorganisationer. Förändringarna kan handla om till exempel 
omorganisationer, nedskärningar, tillfällig arbetspress och omflyttningar. 
Två av de utsatta personerna talar om förändringar så här: 

Gustav (utsatt): Mobbningen började 1999 i samband med att vi genomgick 
en omorganisation. 

Karin B (observatör och senare utsatt): När det började bli förändringar och 
omorganisationer, och det började röra sig i leden, i den vevan började 
plötsligt alla bli så väldigt ambitiösa och skulle göra än det ena än det 
andra. Klimatet ändrades där på något sätt upplevde jag, drastiskt. Då fick 
man slåss för vad man ville göra helt plötsligt. 

Gustav och Karins exempel påvisar att omorganisationer kan vara en på-
verkanskraft för samspelet bland personalen och således också för mobb-
ningsprocessen. Det behöver ju inte vara så stora förändringar i en organi-
sation för att oro ska utbryta. Att byta chef är en faktor som kan påverka 
en arbetsgrupp, och att göra det ofta kan påverka mycket. Läraren Cilla 
har erfarenhet av detta: 

Cilla (utsatt): Jag kan säga att det är en skakig organisation det här, jag har 
ju haft väldigt många chefer, väldigt många chefer. De sista 10 åren fram till 
min sjukskrivning så har jag betat av 12 chefer.  

Under 1980- och 90-talen men även under 2000-talet uppmärksammades 
så kallad organisatorisk instabilitet, eller uttryckt i andra ord, ständiga 
förändringar (Widmark 2005), något som Cilla ovan tycks ha erfarit. Som 
konstaterades i förra avsnittet kan byte av chef öppna upp för omförhand-
lingar om handlingsutrymme, särskilt om den förre chefen hade ett stort 
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både formellt och reellt handlingsutrymme och därmed stort inflytande 
över gruppen. Byte av en sådan chef kan vara en lika stor omställning som 
en stor omorganisering. En arbetsgrupp kan dock vara så självständig att 
de inte påverkas mycket av ett chefsbyte. En omorganisation kan också 
starta en uppvisning om vilka resurser man har, precis som Karin berättade 
ovan att alla vill gå utbildningar och ta för sig. Ofta ligger strävan efter 
kortsiktiga vinster bakom nedskärningar och omstruktureringar (Widmark 
2005:19f, Burke & Nelson 1997; Burke & Cooper 2000:11f). För de som 
får stanna efter en nedskärning utvecklas ibland en kortsiktighet, försäm-
rad innovationsförmåga, sjunkande moral och minskad tro på ledningen 
(Burke & Nelson 1997). Omorganisationer kan därmed medföra föränd-
ringar på en rad olika sätt även om det långt ifrån alltid hjälper igång en 
mobbningsprocess. I intervjun med den mobbade Fredrik framkommer att 
under den tid han arbetade på kommunkontoret skedde inte några större 
omorganisationer, i alla fall inverkade de inte störande på personalen. In-
tervjupersonen Karin bevittnade mobbning på två arbetsplatser och gav i 
intervjun sina tankar kring vad som bidrog till mobbningen på båda. På 
arbetsplats nummer två förekom nedskärningar vilket gjorde att alla såg 
om sitt eget hus, något som kunde ha medverkat till mobbningen där:  

Karin B (observatör och senare utsatt): Jag tror att i sådana tider när det 
dras ner då tror jag det här syndabocksfenomenet dyker upp oftare, det lik-
som hårdnar. Så länge det finns mycket resurser och allt är bra så händer 
nog mobbning sällan. 

På arbetsplats nummer ett såg hon inte nedskärningar som ett svar på var-
för mobbningen började där:  

Karin A (observatör och senare utsatt): Vad jag vet så var det inga nedskär-
ningar så jag fattar inte varför det blev så där [första arbetsplatsen]. Det 
enda jag kan tänka mig var ju att hon inte tyckte att vi var så beundrande 
mot henne som hon tycker att vi skulle ha varit därför att hon var chef. 

Empirin vittnar därmed om att omorganisationer eller nedskärningar och 
mobbning inte självklart följs åt. Det tycks rimligt att anta att omorganisa-
tioner under vissa omständigheter kan inverka på mobbningsprocessen, 
men inte enligt något laglikt samband. Det som avgör är rimligtvis om 
förändringarna inverkar på interaktionsprocesser och förhandlingar om 
handlingsutrymme eller inte. Liknande kan också sägas om arbetsbelast-
ning och mobbning, något som i tidigare forskning uppvisat samband (t.ex. 
Zapf 1999; Hauge et al 2007):  

H: Den här mobbningen, när den pågick mot dig, hur var arbetsbördan? 
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Agnes (utsatt): Den var varierad. Aldrig så att man visste exakt hur det skul-
le bli. 

H: Så det var inte när det var speciellt mycket att göra som det var jobbigast 
med mobbningen, att de utsatte dig mer när det var stressigt? 

Agnes: Jo, det tror jag.  

 

H: Hur var arbetsbördan? 

Gustav (utsatt): Själva arbetsbördan ja, men arbetet har ju egentligen inte 
varit något problem. 

 

H: Du berättade att du liksom hade så väldigt mycket att göra, arbetsbör-
dan var enormt hög? 

Eva (utsatt): Ja, den var ju fruktansvärt stor. Men jag larmade ju gång på 
gång och hon lyssnade ju aldrig. 

Tillfälligt hög arbetsbelastning kan rimligtvis inverka på förhandling om 
handlingsutrymme, exempelvis om någon arbetar långsamt i ett teamarbete 
med gemensamt ansvar och pressen ökar. För Evas del var arbetsbördan 
enorm och hennes möten med chefen om att det var en ohållbar situation 
förvandlades till mobbningssituationer. Gustav anser inte att arbetsbelast-
ningen hade något med mobbningen och osämjan att göra. Agnes anar att 
arbetsbördan på arbetsplatsen kan ha varit högre när mobbningen pågick 
som mest. Arbetsbelastning kan således, liksom många aspekter av arbets-
organiseringen, inverka på mobbning men endast under vissa omständighe-
ter.  

Organisatoriska förändringar innebär vanligtvis omändringar i de an-
ställdas formella handlingsutrymmen och/eller att målen med verksamhe-
ten förändras. I forskningen kommer ibland omorganisationer upp som en 
organisatorisk orsak till varför mobbning uppstår (jfr Hallberg & Strand-
mark 2004; Vartia 1996). Ekonomiska och personalmässiga nedskärning-
ar, tillfällig eller konstant hög arbetsbelastning, splittrade arbetsgrupper 
och fysiska omflyttningar gör att förutsättningarna för handlingsutrymmet 
kan ändras och detta måste därmed förhandlas om eftersom varje individs 
reella handlingsutrymme är relaterat till ett visst sammanhang och inget 
individen ständigt bär med sig. Förändringar av de organisatoriska förut-
sättningarna för personal som har arbetat på samma sätt under ett antal år 
kan påverka mycket. Kontrollen i och över tillvaron kan försvagas avse-
värt, nya osäkerhetszoner skapas och därmed måste nya förhandlingar 
komma igång. Förhandlingarna kan handla både om informellt handlings-
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utrymme – vilka normer som ska gälla – men även kamp om formella posi-
tioner.  

Dan (utsatt): Det började med att den här nya skulle anställas men då var vi 
emot det men sedan var han plötsligt anställd av vår chef. Då tänkte jag att 
det är ju inte den nyes fel så jag tog emot honom med öppna armar, men det 
utnyttjade de emot mig för jag var ju en konkurrent till den här nya, han vil-
le väl nästan ha min plats. Och då spelade han ju ut mig mot  

H: Ja, ja mot chefen? 

Dan: Ja, eftersom jag ju redan var pest för honom, så sa de någonting som 
var negativt det sög ju han åt sig det på en gång. 

Dan upplevde alltså att den nyanställde var ute efter hans tjänst, och då 
Dan inte kom överens med högste chefen kunde den nye ”spela ut” honom 
och använda sig av hans underläge i den implicita förhandlingen om tjäns-
ten. Med tanke på att lönearbetet innebär inkomstkälla nummer ett så 
kommer också ett visst mått av ”överlevnadsinstinkt” fram med minskade 
ekonomiska resurser och omorganisationer. Även om inte uppsägningar är 
aktuella så kommer de normer, värderingar och rutiner som man lever 
under, att behöva ändras eller justeras med ändrad fysisk placering och nya 
närmaste arbetskollegor.  

Ändras grundvalarna, eller hotar att ändras, kan vi ta till olika strategier 
för att behålla vår plats i gruppen, både formellt och informellt. En del gör 
det med en offensiv strategi, det vill säga att öka sin handlingsfrihet, en del 
med en defensiv strategi, det vill säga genom att försöka behålla sin hand-
lingsfrihet (Crozier & Friedberg 1980:25), och vissa finner inte att de ska 
behöva agera och kan då hamna på en allt mindre yta att röra sig på. Ge-
menskapen med andra kan ändras i och med en omorganisation, tillhörig-
heter ifrågasättas eller stärkas. Omorganisationer behöver inte alls betyda 
stora problem men om handlingsutrymmet utmanas ställs saker på sin 
spets och det kan hjälpa mobbningen ”på traven”. Omorganisationer i sig 
kan därför inte vara en enskild orsak till mobbning, men kan beroende på 
påverkan på interaktionsprocesser och på förhandling om handlingsut-
rymmet spela roll i mobbningsprocessen. Omorganisationer kan tvinga 
fram en omförhandling om de sociala relationerna och av handlingsut-
rymmet, därför kan omorganisationer både hindra och hjälpa igång en 
mobbningsprocess. Vissa omorganisationer sker endast ”på pappret” utan 
att de märks i det sociala samspelet.  
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7.3.1 Sammanfattning 
Här har det konstaterats att omorganisationer, nedskärningar och tillfällig 
arbetsbelastning på olika sätt kan påverka mobbningsprocessen. De kan 
utgöra starten för en omfördelning och omförhandling om handlingsut-
rymme och därmed kan mobbning också börja i kölvattnet av en organisa-
torisk förändring. En organisatorisk förändring skulle därmed också kunna 
stoppa eller motverka mobbning om mobbningsparterna efter en omorga-
nisation hamnar längre från varandra. Om förändringarna inte påverkar 
det dagliga arbetet och samvaron bland personalen i stor utsträckning så 
borde det heller inte finnas några direkta kopplingar till en mobbningspro-
cess. 

7.4 Beroende, arbetsmarknadsposition och                                        
arbetsorganisationens plats i samhället 

Andra aspekter som efter genomläsning av empirin framstod som viktiga i 
mobbningssammanhang var olika dimensioner av fastlåsthet och beroende, 
samt arbetsorganisationens plats i samhället.  

7.4.1 Beroendet och arbetsmarknadspositionen 
Ett av kännetecknen på en mobbningsarena är att människor är beroende 
av den i någon bemärkelse (se kap 3). Bodil säger så här om fastlåsthet och 
beroende av arbetsplatsen: 

Bodil (observatör och senare utsatt): Vi hade ju barnen hemma så därför 
kunde jag inte bara säga att vi struntar i jobbet och lever på min mans lön, 
det kunde jag inte göra. Min make hade också blivit arbetslös och om vi 
skulle klara oss så var jag på något sätt tvungen att hålla ut och inte säga 
något om jobbet.  

Bodil kunde inte byta arbete eller sluta. Av ekonomiska skäl var hon bun-
den till sin arbetsplats. På brandstationen hade fastlåstheten och beroendet 
delvis andra grunder:  

Rolf (mobbare): Jag ska tala om vad det var som höll Uffe kvar, jag tror att 
han var väldigt stolt över brandförmannatiteln. 

Mona (observatör): Vi hade visserligen samarbete med en annan stads 
brandstation, vi hade gemensam brandchef, men jag tror inte Uffe hade varit 
välkommen där heller för när de kom till stationen och hälsade på så verka-
de de mer eller mindre delta i det hela, retades och så vidare, för att de kän-
de ju också till mobbningen. 

K: Det hade spridit sig på något vis? 

Mona: Ja just precis, det hade ju det. Och han älskade sitt jobb. 
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Mona berättar att den mobbades tillgång till alternativa arbetsplatser 
minskade på grund av att de hade nära samarbete med andra brandstatio-
ner i närheten. Ryktet om den mobbade hade spridits även dit. Den utsatte 
blir i och med det mer fast på den befintliga arbetsplatsen. Dessutom fanns 
en stolthet i hans yrkesidentitet som brandförman samtidigt som brand-
mannayrket var populärt och eftertraktat. Dessa förhållanden förstärkte 
troligtvis ytterligare att Uffe, den mobbade personen, inte slutade arbetet 
trots årtionden av mobbning. Många av intervjupersonerna berättar om 
hur den utsatte personen verkade älska sitt arbete och sina arbetsuppgifter 
(jfr även Thylefors 1999:88f), något som i hög grad borde påverka känslan 
av fastlåstheten till arbetsplatsen och det egenupplevda handlingsutrym-
met.  

En arbetstagare är mer eller mindre beroende av sitt arbete för sin för-
sörjning. Naturligtvis varierar beroendet till den unika arbetsplatsen eller 
rentav till arbete i sig. Vilken arbetsmarknadsposition en individ har spelar 
roll för dennes beroende av en särskild arbetsplats och för möjligheten att 
få anställning. Arbetsmarknadspositionen utgörs av individens möjligheter 
på arbetsmarknaden och påverkas av utbildningsnivå, yrkeserfarenheter, 
rörlighet och familjesituation etcetera (jfr Löfgren Martinsson 2008:43).111 
Det Bodil talar om ovan är att ekonomin gör hennes arbetsmarknadsposi-
tion försämrad, medan arbetsmarknadspositionen för Uffes del försämras 
av bristande rörlighet. Av olika anledningar försämras deras arbetsmark-
nadsposition i och med att de är fast på sin arbetsplats. En annan vinkel på 
fastlåsthetsproblematiken kommer från mobbningsforskningen, som visar 
att de som är tillfälligt anställda och inhyrd personal i mindre utsträckning 
är utsatta för mobbning än de fast anställda (Hoel & Salin 2003; Sheehan 
1999). En tolkning av det ökande antalet deltids- och visstidsanställningar 
är i sådana fall att de snarare kan fungera som buffertar mot mobbning då 
personalen inte är lika involverad i konflikter och långvariga problem; de 
är inte lika fastlåsta vid sina anställningar (Hoel & Salin 2003). Däremot 
kan det naturligtvis finnas många andra negativa konsekvenser av deltids- 
och visstidsanställningar (se Allvin et al 2006; Kinnunen et al 2010). Än-
dock: att vara beroende av arbetet av familjeskäl eller ekonomiska skäl 
inverkar på och kan förvärra för den utsatte då de upplever sig fastlåsta på 
arbetet. Fastlåsthet visade sig också ha andra kopplingar till mobbnings-
problematiken i det empiriska materialet. Berit berättar: 

 
111 Löfgren Martinsson (2008:43) och bland andra Berglund och Fejes (red.) (2009) 
skriver dock om individens anställningsbarhet, medan jag föredrar arbetsmarknads-
position här.  
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Berit (utsatt): Jag hade ju anställningen där, det fanns ju inget annat ställe, 
och du vet jag var så trött så jag orkade inte byta jobb. Jag kom så långt så 
jag kände att ’jag är så slut så jag kan inte byta arbetsplats’. Jag släpade mig 
till jobbet, kunde inte förstå hur jag skulle få dagarna att gå för jag var så 
himla trött.  

Berit berättar att orken inte fanns för att byta arbete. Fastlåstheten vid 
arbetsplatsen var kanske inte ”reell” – hennes arbetsmarknadsposition var 
förmodligen stark – men fastlåstheten var mental och rimligtvis därför en 
konsekvens av mobbningen.  

Att vara fastlåst vid och beroende av en särskild arbetsplats, och för den 
delen också av en särskild arbetsgrupp, är en förvärrande omständighet i 
mobbningsprocessen då möjligheten till alternativ inte erbjuds och man 
inte ser något slut på utsattheten. Fastlåsthet och beroende kan, som för 
Berits del ovan, också vara en konsekvens av mobbning. En utsatt person 
blir fastlåst vid en arbetsplats på grund av mobbning för att dennes energi 
tar slut av den destruktiva interaktionen. Oavsett grund tycks känslan av 
fastlåsthet förvärra för den som blir utsatt för mobbning. Fastlåstheten kan 
däremot bero på många saker, både individuella (mentala), organisatoriska 
och samhälleliga. De individuella kan handla om hur starkt identiteten 
knyts vid ett särskilt yrke eller position, eller att av ekonomiska skäl vara 
helt beroende av lönen, alternativt också utmattning och orkeslöshet till 
följd av mobbningen. Vad gäller det mentala kan vi uttrycka det som att 
vetskapen om att vara fast på en arbetsplats rimligtvis kan öka rädslan för 
att göra fel. Här kan vi tala om att individens egendefinierade handlingsut-
rymme spelar roll. Den utsatte kan uppfatta sig iakttagen och ifrågasatt 
utan att kollegor egentligen nödvändigtvis ger denne ett litet reellt hand-
lingsutrymme. Den utsatte individen får med det mentala låsningar. Sam-
hälleligt avgörs fastlåstheten av risken för arbetslöshet, efterfrågan av vissa 
kompetenser och vilken rörlighet som finns på arbetsmarknaden. Vi kan 
också se att omständigheter som arbetsplatsers förhållande till sin omgiv-
ning spelar roll, såsom orter där alla känner till alla, något som tas upp 
nedan. Organisatoriskt kan vi i stället lyfta in att fastlåstheten har att göra 
med matchande mellan tillgång och efterfrågan av arbetskraften inom or-
ganisationen (jfr Löfgren Martinsson 2008:45) och förslagsvis också om 
möjlighet finns till alternativa allianser, eller om arbetstagaren är fast med 
samma personer hela tiden. Min tolkning är att upplevelsen av fastlåsthet, 
oavsett vad den beror på, minskar åtminstone det egendefinierade hand-
lingsutrymmet för en person som blir utsatt för mobbning och inverkar 
negativt på honom eller henne.  
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7.4.2 Mobbningens spridning utanför arbetsplatsen 
Citatet från Mona om brandstationen ovan visar också hur mobbningen 
kan sprida sig utanför den arbetsplats där den har uppstått. Förutom att bli 
mobbad på en arbetsplats kan mobbningen spridas till andra möjliga, po-
tentiella arbetsplatser och till andra sociala arenor. Bodil, som i första hand 
blev intervjuad som vittne till mobbningen av Anja, berättar att då hon 
själv öppet stöttade Anja blev hon själv utsatt för en hel del tråkningar. Det 
gick så långt att de båda mobbarna spred rykten om Bodil till den nya 
arbetsplats hon började på inom samma kommun.  

Bodil (observatör och senare utsatt): Så får jag veta av eleverna på rasten: 
’min mamma säger att du är olämplig att jobba med barn’. 

Bodils gamla kollegor hade talat med en anställd på den nya arbetsplatsen 
och spridit vidare att de inte ansåg att hon var lämplig att arbeta med barn. 
Till och med tredje part, i detta fall elever på skolan, hade uppmärksam-
mat detta. Lyckligtvis fortsatte inte mobbningen på den nya arbetsplatsen 
trots ryktet. 

Arbetsorganisationer är inte isolerade öar i samhället utan samverkar 
och samarbetar med andra intressenter, organisationer och institutioner. 
Inom Stakeholder Theory112 diskuteras etiska, sociala och ekonomiska 
kopplingar mellan företag och deras intressenter. Med en bred syn innefat-
tar intressenter alla som påverkas av eller påverkar en organisations aktivi-
teter, såsom kunder, anställda, investerare eller distributörer (se t.ex. Har-
rison & Freeman 1999; Stieb 2009).113 Någon form av interaktion sker 
mellan arbetsorganisationen och dess intressenter och därför möjliggörs 
även inverkan på en mobbningsprocess. En arbetsorganisations intressenter 
utgör därför samma, eller delvis samma, sociala kontext. En liknande 
omständighet som kan förvärra mobbningen för enskilda individer är 
mindre samhällen där alla känner alla och där ett nära samarbete och tät 
interaktion sker mellan anställda och chefer på arbetsplatsen och ortens 
övriga invånare (se även Thylefors 1999:93). Kanske befolkar samma per-
soner en rad olika positioner på orten. Ett liknande scenario är då arbets-
organisationen är utspridd på flera fysiska arbetsplatser och då tät interak-
tion ofta sker mellan arbetsplatserna. Dessa förhållanden möjliggör att ett 
rykte om en person lätt kan spridas. Mobbning kan spridas som ringar på 
vattnet tills hela bygden eller företaget vet om det och kan skada den utsat-

 
112 ’Stakeholder’ betyder ungefär intressent. 
113 Det finns kritiker till denna vida syn på begreppet ’stakeholders’, som därmed 
använder det snävare och låter det bara innefatta sådana intressenter som har stor 
betydelse för organisationen, se t.ex. Stieb (2009).  
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te personen för lång tid framöver. Arbetsorganisationen och dess koppling 
till sina intressenter är därför en egenskap som kan underblåsa mobb-
ningsprocessen då de ingår i samma sociala kontext. Liksom vid diskussio-
nen om allianser och alternativ samvaro kan förvisso denna egenskap ock-
så vara en förmildrande omständighet eftersom personal kan erbjudas om-
flyttningar till andra platser eller organisationer som ingår i arbetsgivarens 
kontaktnät. Det sistnämnda har jag dock inget exempel på i empirin.  

7.4.3 Sammanfattning 
Att vara beroende och av olika anledningar fastlåst vid ett särskilt arbete är 
en förvärrande omständighet i mobbningsprocessen då det tycks minska 
den fastlåstes egendefinierade handlingsutrymme. Fastlåstheten kan ha 
flera olika grunder såsom individuella, organisatoriska och samhälleliga. 
Upplevelsen av fastlåsthet är också en möjlig konsekvens av att bli utsatt 
för mobbning. Arbetsorganisationen och dess koppling till sina intressenter 
och sin sociala omgivning är en annan omständighet som kan förvärra 
mobbningsprocessen då rykten lätt sprids mellan organisationen och dess 
intressenter. Under andra omständigheter kan samma förhållande också 
hindra mobbningsprocessens framfart då det kan vara enklare att byta 
arbete från en arbetsorganisation till en annan som utgör samarbetspart 
eller annan intressent. 

7.5 Vår dubbla tillhörighet till arbetsorganisationen 
När de utsatta personerna berättar om hur mobbningen gick till visar det 
sig att vissa handlingar riktas mot och primärt påverkar den formella till-
hörigheten, som knyts till det formella handlingsutrymmet, och vissa riktas 
mot och primärt påverkar den informella tillhörigheten. Några exempel 
ska ges på hur mobbningen går olika långt med tanke på relationen mellan 
det formella respektive det informella. På den informella sidan sker implici-
ta förhandlingar och de handlar primärt om utrymme och en plats i ge-
menskapen. De förhandlingarna och de relationer som utvecklas där har ju 
dock också påverkan på tillgång till formella positioner och eventuellt på 
vilka arbetsuppgifter vi tilldelas. Vi förhandlar fram vilka normer gruppen 
ska följa. När vi i stället vill utöka vårt formella handlingsutrymme sker 
det vanligtvis genom explicita förhandlingar. Först ska det tydliggöras hur 
en person kan mobbas genom ett icke-erkännande av sitt formella hand-
lingsutrymme, det denne har ”på pappret”. Eva talar om vad en av hennes 
kollegor har skrivit i en vittnesberättelse som ingår i hennes arbetsskade-
anmälan:  
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Eva (utsatt): En har skrivit i vittnesberättelsen att det var jag som var skö-
terska på avdelningen och skulle ha bestämmanderätten, jag hade den be-
fattningen och skulle ta reda på hur patienterna skulle tas in och skrivas ut. 
Trots det tog de andra sköterskorna [som mobbade Eva] ställning till det 
bakom min rygg.  

I mobbningen av Eva ingick att sjuksköterskorna fattade beslut om sådant 
som formellt sett låg på Evas bord. Dan berättar om när han var chef över 
Stockholmsregionen och vad som hände när företaget skulle lanseras där.  

Dan (utsatt): Jag var ju chef över Stockholm, men jag var inte inbjuden till 
att vara med vid lanseringen i just Stockholm. Det var andra som var med, 
men inte jag som ändå skulle vara chef. 

Det Dan och Eva berättar om här är mobbning som vittnar om ett icke-
erkännande av deras formella handlingsutrymme vilket påverkar deras 
arbete och välmående. Formella positioner respekterades inte i de aktuella 
arbetsorganisationerna. Att som utsedd chef inte respekteras som sådan 
tyder på att chefspositionen inte sågs som en resurs i förhandlingen om 
handlingsutrymme. Deras reella handlingsutrymmen blir i praktiken kraf-
tigt förminskat av mobbningen. Att inte erkänna någons formella maktpo-
sition är en form av mobbning och ett sätt att försöka vinna terräng i för-
handlingen om handlingsutrymme.  

Gustav menar att mobbningen av honom handlade om det informella 
samspelet mellan honom och hans chef som sedan också spred sig till vissa 
kollegor. Han säger också att arbetsgivaren ville få det till att han inte hel-
ler klarade sitt jobb: 

Gustav (utsatt): Arbetet har ju egentligen inte varit något problem, nej det 
tycker jag inte. Sen har man ju i samband med arbetsskadeanmälan kollat 
vissa saker med arbetsgivaren och de har ju försökt att få det till att jag inte 
kunde klara mitt arbete. Det var väl deras sätt att skyla på något vis. Eller 
hänföra det till något annat än det, det var.  

Mobbningen handlade, enligt Gustav, om en informell förhandling mellan 
honom och hans chef, men utvecklades även till kritik av hans arbetsutfö-
rande. För Agnes del var det ingen som klagade på det arbete som hon 
utförde gentemot tredje part, men hon menar att det ändå påverkade just 
tredje part.  

L: Men det var klagomål från kollegorna men inte egentligen från [vårdta-
garna]? 

Agnes (utsatt): Nej, det poängterade chefen flera gånger att det var inte 
vårdtagarna som kom med kritiken. Förra veckan pratade jag med henne 
och hon hävdade fortfarande att det var ingen som hade klagat på mitt ar-
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bete. Och då blir det ännu värre, då finns det ju fortfarande kvar. Det är 
min personlighet som de klagar på, och det är jättesvårt att ta på. Alltså det 
är ju som det handlar om, att det är min personlighet som de inte fixar, då 
är det frågan vart jobbar man då om man inte kan ha något arbetslag. Men 
det var mobbning som även påverkade de gamla. Det var en tant som hade 
så svåra skador så att man var tvungen att vara två personal dit för att kun-
na lägga om. Men på en helg när jag jobbade så var vi bara två personal och 
den andra vägrade följa med, hon gick inte med mig helt enkelt, och när jag 
påtalade det [till chefen] dagen därpå att ’igår var jag hos vårdtagaren och 
gjorde den där omläggningen själv och det går ju egentligen inte’. Så fick jag 
bara till svar att ’ja men man kan ju inte jobba med alla’. Och då var det 
okej.  

Mobbningen av Agnes bland kollegorna blev så accepterad att det godtogs 
att vissa personer inte ville gå med henne till vårdtagare som egentligen 
krävde två av personalen. Chefen påtalade för Agnes att det inte var någon 
vårdtagare eller kollega som hade klagat på det jobb hon utförde vilket 
ännu tydligare visar att det är henne som person det är ”fel” på. Agnes 
tycker själv att det hade varit enklare att acceptera mobbningen om hon 
hade gjort något fel i arbetet, kanske för att det upplevs mer möjligt att 
ändra på.  

Vi har både en formell och en informell tillhörighet till arbetsorganisa-
tionen. Göran Ahrne uttrycker det som att en sida av tillhörigheten handlar 
om att vi agerar för organisationen där våra handlingar blir förutsägbara 
men också mindre mänskliga. Att tillhöra en organisation innebär också 
att utveckla relationer och lära känna kollegor som människor (Ahrne 
1994:36ff). Vi får och måste göra vissa saker på grund av vår formella 
position, och vi får och måste göra vissa saker på grund av tillhörighet till 
gruppen. Sammantaget blir dessa krav och förväntningar på varje individ 
dennes reella handlingsutrymme, som är det utrymme vi ges att handla 
inom utan att få repressalier för det i en särskild praktik. De olika sidorna 
av det reella handlingsutrymmet påverkar men förutbestämmer inte var-
andra, de följs inte per automatik åt. De är sammanflätade, dock i olika 
utsträckning och på olika sätt. Enligt min tolkning är det hur man står sig i 
det informella handlingsutrymmet mellan kollegor som helt och hållet be-
stämmer en persons status inom Agnes arbetslag. Det blev därmed helt 
okej att särbehandla varandra efter den så kallade ”personkemin”. Det 
gjordes ingen åtskillnad mellan ens formella position och ens informella 
plats, vilket också underlättades av att kollegorna i denna arbetsgrupp stod 
på samma hierarkiska nivå. Mobbningen riskedå ras att bli mycket synlig.   

Vilken relation som uppstår mellan det formella och det informella inom 
en arbetsorganisation varierar dock förmodligen starkt. Inom andra ar-
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betsorganisationer är formaliseringsgraden hög, regleringsgraden stark och 
den formella positionen kan till stor del bestämma individens ”vara”. Om 
positioner värderas högre kan den som blir utsedd till chef eller annan 
position räkna med att de respekteras som sådan.114 Det finns arbetsorga-
nisationer där individerna som ingår lättare kan skilja de båda sidorna åt, 
att respekten finns för var och ens formella position som inte behöver på-
verkas av hur man kommer överens informellt. Ett övertramp från det 
formella handlingsutrymmet behöver inte påverka ens informella plats 
nämnvärt, vilket kan hänföras till uttrycket att kunna skilja sak från per-
son (se Einarsen et al 1998:135). I citaten ovan finns exempel på att fel i 
det informella samspelet även sprids till det formella handlingsutrymmet, 
såsom för Gustav som säger att problemet fanns i hans relation till chefen, 
något som sedan utvecklades till kritik av hans utförande av arbetet. Det är 
också fullt tänkbart att påstådda fel i arbetet kan komma att påverka de 
informella relationerna. Analytiskt går det att skilja dessa båda sidor åt, 
men i praktiken kan det vara svårt. En som blir mobbad har fått sitt reella 
handlingsutrymme så beskuret att allt han eller hon gör blir fel. Även om 
arbetsutförandet inte bör påverkas av förhandlingen om det informella 
handlingsutrymmet så gör det oftast det eftersom de båda sidorna av hand-
lingsutrymmet är så intimt sammanflätade. Inom arbetsorganisationer där 
det går att skilja ”sak från person” behöver dock inte arbetet påverkas i 
lika hög utsträckning. I vertikala och specialiserade verksamheter finns 
åtminstone möjligheten att det privata jaget hålls mer utanför konflikter 
och mobbning som konstaterades tidigare. I horisontella arbetsgrupper där 
inte yrkesroller skiljer en åt är risken större att motsättningarna tillskrivs 
individens personlighet. Att behålla en professionell hållning gentemot 
varandra, trots svårigheten att komma överens på det personliga planet, 
torde dock minska mobbningens framfart och synlighet.  

I relation till vår dubbla tillhörighet kan kompensationstanken återupp-
tas. En grundsyn här är att inom arbetsorganisationen eftersträvar indivi-
den att ha makt över sin situation; att ha en viss handlingsfrihet. Vi kan i 
arbetsorganisationen eftersträva att få ett större formellt handlingsutrym-
me, antingen vertikalt eller horisontellt. i Arbetsmiljölagen står exempelvis 
att:  

Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 
arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget 
arbete (Arbetsmiljölagen 2008, kapitel 2, paragraf 1). 

 
114 Typexemplet är Webers renaste typ av legal auktoritetsutövning, nämligen den 
byråkratiska administrationen (se Weber 1983:149ff). 
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En annan väg att gå för att få kontroll är att ha makt över sin situation 
informellt sett, att vara med och utveckla egna regler i gruppen alternativt 
att kunna styra över sig själv i någon annan bemärkelse. Det går att tänka 
sig en viss kompensation över gränserna formellt och informellt samt även 
till gemenskap. I Lysgaards (1985) arbetarkollektiv tycks begränsat for-
mellt handlingsutrymme kunna kompenseras med en stark gemenskap. 
Denna gemenskap kan även leda till kollektiv kontroll då arbetarna till-
sammans försöker ändra sin situation.  

En som blir mobbad ges ett mindre reellt handlingsutrymme än de som 
mobbar honom eller henne. Under olika omständigheter kan en individ 
med ett litet reellt handlingsutrymme klara sig lättare från mobbning än i 
andra sammanhang. Om handlingsfriheten är klart begränsad i en grupp-
konstellation kan det kompenseras med större handlingsfrihet i andra 
sammanhang. Om anställda ges små formella handlingsutrymmen kan det 
informella handlingsutrymmet eller gemenskap kompensera för detta. 
Obegränsad handlingsfrihet är dock inte möjlig inom arbetsorganisationen 
(jfr Whyte 1960). Vi begränsas av regler formellt sett genom att vi måste 
arbeta för organisationens mål. Den dubbla tillhörigheten och möjligheten 
till kompensation mellan de båda sidorna ska här betraktas som ett av flera 
kännetecken på arbetsorganisationen som kan inverka på mobbningspro-
cessen.  

7.5.1 Upplevelse av kontroll och den dubbla tillhörigheten 
Det har upprepade gånger framförts att vi eftersträvar att öka vårt hand-
lingsutrymme och att ha en viss handlingsfrihet, både formellt och infor-
mellt. Vi eftersträvar till exempel att ha kontroll i och över vår arbetssitua-
tion. För att ytterligare problematisera kontrollaspekten ska några exempel 
från empirin tas fram som visar på skillnaden mellan en yrkeskategoris 
eller positions kontroll i och över arbetet (det formella handlingsutrymmet 
som syns ”på pappret”) och individens reella i den unika situationen. Det 
är ingen självklarhet att alla inom till exempel en profession har hög kon-
troll över sitt arbete – stort formellt handlingsutrymme – eller att alla inom 
en annan yrkeskategori med till synes litet handlingsutrymme har låg kon-
troll. Fritidspedagogen Ingela skulle arbeta i ett teamliknande horisontellt 
samarbete med lärarna på skolan där hon blev mobbad. Fritidspedagogen 
är ”på pappret” en självständig yrkeskategori i jämförelse med lärarna och 
de skulle tillsammans organisera arbetet. 

Ingela (utsatt): När jag kom ny så fanns det ingen vaktmästare anställd för 
man skulle spara pengar och då blev jag beordrad att börja med att ta hand 
om snön. Sen tio i åtta skulle jag stå på skolgården för att vara rastvakt. Om 
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någon lärare var sjuk då fick jag ’ta klass’ och då fick jag skjuta på mina 
egna aktiviteter. Rektorn talade om för lärarna vad fritidspedagogens roll 
var och att vi skulle planera tillsammans. Detta ville lärarna inte göra utan 
de ville planera, så att säga, planera för mig, det vill säga tala om på vilka 
tider jag skulle ha vilka barn. De uppträdde som om de var mina chefer, 
styrde och ställde och behandlade mig som om jag inte var någonting värd. 

Redan från första dagen märkte Ingela att lärarna planerade åt henne och 
hon fick själv inte vara med att lägga upp sitt arbete. Hon hade ingen kon-
troll i och inte heller över sin arbetssituation trots ett på pappret stort for-
mellt handlingsutrymme. Att ha låg kontroll i och över sitt arbete när den 
formella positionen säger något annat innebär naturligtvis inte per automa-
tik mobbning men steget är inte långt till att uppleva sig bli negativt särbe-
handlad. Icke-erkännandet av Ingelas yrkestillhörighet redan från första 
dagen var ett av sätten som kollegorna uttryckte mobbning på. Här syns 
skillnaden mellan yrkeskategorins formella handlingsutrymme och indivi-
dens reella handlingsutrymme i den unika situationen. Det sistnämnda har 
definierats som det utrymme individen har att handla inom utan att få 
repressalier för det. Att ge någon låg kontroll över arbetet, som Ingela fick 
erfara från dag ett, kan därför vara ett uttryck för mobbning. I andra in-
tervjuer tolkas låg kontroll och ett minskande formellt handlingsutrymme 
som en konsekvens av mobbningen, som det blev för Fredrik:  

L: Tyckte du att du själv kunde styra över dina arbetsuppgifter? 

Fredrik (utsatt): Jaa tills det brakade ihop alltså.  

Hans tjänst som utbildningsledare i kommunen innebar en hög kontroll 
över arbetet och ett stort formellt handlingsutrymme. Hans reella hand-
lingsutrymme beskars med mobbningen, och därför också kontrollen i och 
över arbetet.  

Rayner (1999a:196f) har också uppmärksammat att det är svårt att av-
göra vad som är orsak och vad som är effekt gällande negativa handlingar 
och uppfattningen att inte ha kontroll över sin situation. Annars har flerta-
let studier med hjälp av variabelanalys visat att hög kontroll över arbetet 
minskar risken för mobbning. En svensk rapport från Arbetslivsinstitutet 
(Widmark et al 2005:134) slår fast att den enda variabel som klart har 
samband med mobbning är just låg kontroll (se äv Zapf 1999; et al 1996) 
tillsammans med svagt stöd. Författarna kontrollerade siffror om mobb-
ningsförekomst från Arbetsmiljöundersökningen för ålder, sektor och soci-
al tillhörighet och också för krav, kontroll, stöd, arbetsledarskap och risk 
för nedskärningar. Följande skriver man om resultatet:  



 
230  I LOUISE SVENSSON Mobbning i arbete 
 

                                                     

… mobbning är en separat riskfaktor i förhållande till traditionella mått på 
arbetsmiljöförhållanden. .. Den enda arbetsmiljöfaktor som tycks vara bety-
delsefull i föreliggande undersökning är således egenkontrollen i arbetet, 
som tycks minska risken för mobbning (Widmark et al 2005:134).  

Enligt författarna till den nämnda rapporten minskar således risken för 
mobbning om anställda har egenkontroll i arbetet. Zapf et al (1996:231) 
gör en liknande tolkning. De mobbade uppgav sig, i den undersökningen, 
ha lägre kontroll än andra. Detta trots att de flesta mobbade här fanns i 
arbeten med hög komplexitet (krav) och generellt sett en hög kontroll i 
arbetet. Mina empiriska iakttagelser grundar för att vi måste problematise-
ra vad som ska ses som orsak och vad som ska ses som effekt här. I citatet 
ovan förs det fram att egenkontroll i arbetet minskar risken för mobbning, 
och då borde rimligtvis yrken med låg kontroll över arbetet ha en lägre 
förekomst av mobbning. Den låga kontrollen som de utsatta uppger, har i 
mitt material också visat sig kunna vara en konsekvens av mobbningen. 
Inte bara kontrollen över arbetet – hur stort det formella handlingsutrym-
met är – avgör en anställds upplevelse av hög eller låg kontroll utan även 
hur det ser ut reellt i praktik. Lokala bestämmelser, organisationskulturen 
och normerna i gruppen samt individuella skillnader inverkar också på 
upplevelsen av kontroll och därmed handlingsfrihet i arbetssituationen.115 
Intervjupersonernas erfarenheter av kontroll och självbestämmande varie-
rar mycket, och den tycks också kunna ändras genom mobbningsproces-
sen.  

Att ha en viss handlingsfrihet över sin situation genom hög kontroll över 
sitt arbete är eftersträvansvärt för personalens välmående, vilket också slås 
fast i arbetsmiljölagen. Det kan också, utifrån mina tolkningar av det em-
piriska materialet, vara en förmildrande omständighet i mobbningssam-
manhang att ha hög kontroll över sin arbetssituation. Det kan vara en 
fördel att kunna välja samarbetspartners, arbetstid och arbetsupplägg. Att 
uppge sig ha låg kontroll i arbetet behöver dock inte ha med det formella 
handlingsutrymmet att göra. Att uppge sig ha låg kontroll i arbetet kan 
vara ett resultat av att det reella handlingsutrymmet är litet och därför att 
man helt enkelt har låg ”status” i gruppen. Att anses vara konstig eller svår 
att samarbeta med kan lätt gå över till att ens val av arbetsmetoder också 
anses konstiga, även då andra gör likadant. Kanske tar chefen till gamla 
formella regler som sällan används för att visa på det felaktiga i dennes 
agerande, som Lennart har berättat i ett tidigare citat om hyrbilar. Låg 

 
115 I studien av Tuckey et al (2009) fann man att kombinationen av låg kontroll, 
lågt socialt stöd samt höga krav måste tas med i beräkningen för att motverka 
mobbning på arbetet.  
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kontroll kan naturligtvis vara ett resultat av formella bestämmelser, men 
också ett uttryck för normen och styrkan i normen, det vill säga hur avvi-
kelser från den straffas. En som mobbas får låg kontroll i/över sin tillvaro 
på grund av allas kritiska ögon på sig. För Fredriks och Ingelas vidkom-
mande ovan ges de båda stora formella handlingsutrymmen i enlighet med 
sina yrkestillhörigheter, men i mobbningsprocessen minskas deras reella 
handlingsutrymme i praktik, för Ingela från dag ett och för Fredrik efter att 
mobbningen började. Det ger även avtryck i hur de utför arbetet.  

7.5.2 Sammanfattning 
Inom alla arbetsorganisationer uppstår en unik relation mellan den formel-
la och den informella sidan. Där det informella får styra till stor del be-
döms personalen efter eget tycke och smak då inte positioner respekteras. 
Där man lyckas skilja sak från person kan mobbning och andra problem 
minska i spridning. En viss form av kompensation kan tänkas mellan de 
formella och informella sidorna av handlingsutrymmet; bristande kontroll 
över arbetet kan kompenseras med att utveckla egen praxis och egna regler 
i gruppen samt med en stark gemenskap. Kontrollen i och över arbetet kan 
variera under en mobbningsprocess.  

7.6 ”Grid” och ”Group” – två dimensioner                                 
av handlingsutrymmets gränser 

Gränserna för vårt handlande inom arbetsorganisationen sätts både for-
mellt och informellt genom regler och normer. Repressalier vid övertramp 
kan ske både med formell styrning, genom att till exempel få en tillsägelse 
av chefen, eller med informell kontroll, som då kollegor fryser ut någon 
från gruppen. Inom arbetsorganisationen utvecklas på så sätt olika kon-
trollsystem. Med hjälp av Mary Douglas modell med dimensionerna ”grid” 
och ”group” ska olika kulturer här skissas för att kunna diskutera var 
mobbning motverkas mest respektive minst.   

Mary Douglas (1996a; 1996b) har i sina studier använt sig av en modell 
med två dimensioner för att beskriva olika typer av kulturer. Hennes mo-
dell användes ursprungligen för att förstå olika kulturer världen över men 
den har även använts inom organisationsstudier (t.ex. Johansson 2003). 
Den ena dimensionen är ”grid” (ung. stängsel, galler; hierarki) och den 
handlar om reglering och föreskrifter som kan förekomma i låg eller hög 
grad (Douglas 1996a: kap 2; 1996b: kap 4; Johansson 2003; 25-30). För 
det syfte jag ämnar använda modellen står ”grid” för olika grad av kon-
troll i och över arbetet – hierarkier, positioner och formella regleringar. 
Inom arbetslivsforskningen talas det om att kontrollen inte bör vara för 



stor. Kontroll är inte positivt under alla omständigheter (Aronsson 1987: 
94-101; Frankenhaeuser & Ödman 1987:45) men i normalfallet är relativt 
hög kontroll bra. ”Group” åsyftar att visa om gruppgemenskapen är stark 
eller svag; det vill säga i vilken utsträckning individerna styrs av gemenska-
pen (Douglas 1996a: kap 2; 1996b: kap 4; Johansson 2003:25-30). Det är 
här de informella medlen för kontroll av varandra kommer in. Underför-
stådda normer och värderingar om hur man ”ska” vara som lärare eller 
hur man ”inte bör” utföra arbetet som brandman kommer fram genom att 
någon går över gränsen och gruppen reagerar. Gemenskapen kan kontrol-
lera individerna inom den mycket eller lite, vilket beror på gruppens storlek 
och styrkan i sammanhållningen (jfr Simmel 1971:257). I avhandlingen 
benämns detta som det informella handlingsutrymmet, det utrymme som 
gruppmedlemmar eller kollegor ger varandra. Först ska jag presentera de 
fyra olika kulturer som kan uppstå genom kombinationerna av de två di-
mensionerna och vad som kan vara typexempel på sådana utifrån olika 
yrkeskategorier. Sedan går jag över till vad det kan betyda i mitt empiriska 
material då bilden problematiseras något. 

        

                                                  Grid 

   Hög 
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                                     Handlingsbe-      Handlingsbe- 
                                     gränsning i          gränsning i  
                                     ensamhet             gemenskap 
                                     (fatalism)            (hierarki)                     
                Group 
                Låg  Hög 
                                   

              Handlings-          Handlings- 
                                      frihet i                frihet i  
         ensamhet            gemenskap 
        (individualism)    (egalitet)   
 

                 
                                                              Låg 
                                                         

Modell 4. Mary Douglas Grid-group-schema, från Johansson (2003:27). Visar 
fyra olika möjliga organisationskulturer beroende på om personalen styrs i hög 
eller låg grad av gruppgemenskapen, och om de har hög eller låg grad av re-
glering i arbetet.  
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En hierarkisk kultur baseras på en stark formell reglering och att persona-
len därför har bristande kontroll över sin arbetssituation. Medlemmarna 
har dock i en hierarkisk kultur en stark gemenskap och är därför starkt 
inkorporerade med varandra. Deras kontroll över varandra ger dem sam-
manhang men också bristande individualitet. Som typexempel kan Lys-
gaards (1985) arbetarkollektiv hamna här, då de underordnade industriar-
betarna har en stark gemenskap och där avvikelser från gruppnormen 
straffas hårt. De är alla underordnade och kan i låg grad påverka målen 
med arbetet eller arbetssätten för att nå dit. De har hög reglering, det vill 
säga hög närvaro av byråkratisk auktoritet och ledningspersoner kan där-
för sätta många regler och gränser.  

En egalitär kultur baseras på jämlikhet inom en grupp. Gruppen kan 
kontrollera sitt arbete i hög grad då regleringar är mindre närvarande, men 
samtidigt värderas också gruppgemenskapen högt. Ett typexempel kan här 
vara en profession som till exempel läkare som har en stark yrkesgemen-
skap men där var och en har sin specialitet vilket särskiljer dem från var-
andra. Det är mindre risk för mobbning från chefer här då gruppen styr sig 
själv i hög utsträckning.  

Den individualistiska kulturen, eller solitära kulturen som jag valt att 
kalla den, inbegriper personal med stort självstyre och där gruppgemen-
skapen inte prioriteras. I den kulturen finns få formella ramar som begrän-
sar de anställda. Exempelvis kan man tänka sig ett antal konsulter som är 
anställda av samma företag men där var och en har sina kunder som de 
arbetar för och egentligen bara delar lokaler med sina kollegor. Det är 
mindre risk för vertikal extern mobbning här då chefen inte har stor inver-
kan.  

Den fjärde är en kultur präglad av isolering - fatalism. Medlemmarna i 
en sådan kultur har få möjligheter att kunna påverka sitt arbete och av 
olika anledningar är gruppgemenskapen låg. Ett exempel skulle kunna vara 
chaufförer som inte kan kontrollera när och hur de ska utföra arbetet och 
inte heller har möjlighet att utveckla gemenskap med kollegor. Här möjlig-
görs mobbning från chefer i hög utsträckning då chefer är de som sätter 
upp reglerna och ser till att de efterlevs. Med det möjliggörs att särbehand-
la vissa, också för att de anställda inte heller kan jämföra sig med var-
andra.   

Exemplen som ges ovan är utifrån föreställningar om olika yrkeskatego-
rier. Läkare, chaufförer, industriarbetare och konsulter arbetar dock under 
väldigt olika förhållanden och på olika typer av arbetsplatser. Yrkestillhö-
righet är dock inte det enda som avgör i vilken grad man kontrolleras i sitt 
arbete. Hur den unika kulturen på den specifika arbetsplatsen ser ut spelar 
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stor roll för hur kontroll och gemenskap upplevs. Nedan ska därför några 
olika empiriska exempel från mitt eget material analyseras utifrån de olika 
dimensionerna ovan, men som inte självklart stämmer överens med hur 
stort formellt handlingsutrymme yrkeskategorierna ges. Det är utifrån hur 
intervjupersonerna uppfattar eller beskriver den kultur som de fanns inom. 
De fyra kulturerna ska beskrivas utifrån hur de kan inverka på mobb-
ningsprocessen och andra eventuella problem i de olika kulturerna. Sedan 
ska en diskussion föras om var mobbning har störst respektive minst möj-
lighet att utvecklas och synas.  

I verksamheter med individualister (låg group, låg grid) är gruppgemen-
skapen svag och verksamheten mindre reglerad. I en arbetsorganisation 
med en individualistisk, solitär, kultur sköter var och en sitt och de anställ-
da är inte så beroende av varandras arbete. I relation till mobbningsberät-
telserna ligger verksamheterna från biblioteket liksom skolorna och före-
tagshälsovården närmast här. Förmodligen tillåts i denna kultur större 
individuella skillnader än i till exempel en hierarkisk kultur. I och med att 
var och en arbetar efter eget huvud i första hand utan större inblandning 
av andra hamnar gruppgemenskapen i andra hand och därmed kanske 
också de mål som verksamheten har. Helhetssynen kan gå förlorad liksom 
vad var och en ger för bidrag till helheten. Solitärerna kontrollerar inte 
varandra i hög utsträckning, och inte heller kontrolleras de starkt med 
formella medel. Mobbning från chefer har här möjlighet att bli mindre 
kännbar. Om de anställda ses sällan så har de också få tillfällen att göra 
intryck på varandra och förhandlingar sker sällan. Att i en sådan kultur 
inte vara självständig och självgående kan vara att bryta mot normen.  En 
som ges ett litet reellt handlingsutrymme kan förmodligen klara sig utan att 
dagligen påminnas om det då kollegor sällan ses, men riskerar också isole-
ring om de hela tiden väljs bort då samarbete inte är ett krav.  

I de horisontella arbetsgrupperna utförs den dagliga verksamheten i ho-
mogena arbetsgrupper. De är homogena vad gäller yrkestillhörighet och 
därmed också utbildningsmässigt. De verksamheter jag har i åtanke här är 
äldreomsorgen, förskoleverksamheten och brandstationen. Det är verk-
samheter som i stor utsträckning är styrda utifrån, från politiska beslut och 
lagar och en administrativ hierarki. De arbetar ofta under starkt reglerade 
förhållanden och räknas därför in i rutan hierarki ovan; handlingsbegräns-
ning i gemenskap (hög group, hög grid). I horisontella grupper i hierarkis-
ka kulturer finns möjligheten att starka gemenskapsnormer utvecklas då de 
lägger upp arbetet själva och har bristande insyn från överordnade. De har 
åtminstone viss kontroll i arbetet, men inte mycket kontroll över. De kan 
fördela arbetet mellan sig ganska obehindrat då de tillhör samma yrkeska-
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tegorier och är inte ”låsta” i en hög specialisering. Informellt utövar de 
kontroll över varandra med likhetsprinciper där det gäller att inte sticka ut. 
I gruppen ska var och en veta sin plats och inte gå utanför sina ramar. 
Samma agerande i en solitär kultur hade förmodligen inte gett samma kon-
sekvenser eftersom man inte där utövar lika stark kontroll över varandra 
på gott och ont. Alla horisontella arbetsgrupper utvecklar inte mobbning. 
Dock tyder jag empirin som att mobbningen blir mest synlig här då perso-
nalen träffas frekvent och sällan har några reträttplatser. Då gemenskapen 
med kollegor är stark i denna kultur kan också mobbning från chefer få 
mindre betydelse, om chefen inte kan påverka det sociala samspelet i hög 
grad.  

I den egalitära kulturen (låg grid, hög group) har personalen stora möj-
ligheter att agera efter eget huvud och påverka sin arbetssituation, men till 
skillnad från solitärerna så tillåter man gruppgemenskapen styra sina hand-
lingar i hög utsträckning. Min tolkning är att organisationskulturen på det 
statliga verket befinner sig här. Ett statligt verk har många regler och lagar 
att leva efter men i det empiriska exemplet hade var och en sina arbetsupp-
gifter och tilläts göra dem i eget tempo. Dock hade den högsta chefen möj-
lighet att anställa och avskeda efter eget tycke och smak vilket skapade 
oro. Möjligheterna till påverkan var stor liksom att framföra sina åsikter 
öppet. Normerna och kulturen tillät att gruppgemenskapen prioriterades 
och att de hade viss kontroll över varandra. De hade dock var och en sina 
arbetsuppgifter så de var ej tvungna att samarbeta och interagera men de 
har stora möjligheter till det. Normen här var att kunna ifrågasätta utan 
att ses som en outsider.  

Isolatkulturen kännetecknas av låg kontroll och bristande gemenskap 
(hög grid, låg group). Inget exempel finns av en sådan i empirin. De som i 
krav-kontroll-socialt stödmodellen utgjorde riskgrupp var just personer 
med isolerade arbeten utan kontroll (Johnson 1986:kap 6; Karasek & 
Theorell 1990:74). Starkt styrda verksamheter med låg kontroll gör att de i 
högre grad än de andra blir styrda av formella regler och tillrättavisanden, 
samtidigt som de inte utvecklar en stark gemenskap som kan kompensera 
för den låga kontrollen. Mobbning från chefen torde kunna påverka myck-
et bland annat för att man ej kan alliera sig med andra kollegor mot che-
fen. 

7.7 Sammanfattning och diskussion:                                    
Finns typiska mobbningsorganisationer? 

Om nu kontroll från ledning och varandra varierar med olika organisa-
tionskulturer, vilken typ av arbetsorganisation motverkar mobbningen 
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mest och minst, oavsett vilka personer som finns i den? Föga förvånande 
finns inga enkla svar här. Finns det några typiska mobbningsorganisationer 
alls? Nej, i några yttre kännetecken går det inte att kartlägga i vilka arbets-
organisationer som mobbning lättast uppstår. Mobbning kan dock uppstå i 
alla typer av organisationskulturer men olika krafter inverkar på mobb-
ningsprocessen på olika sätt i olika kulturer. Varför mobbning uppstår i 
specifika fall har att göra med dess unika situation. Det finns en rad för-
värrande och förmildrande latenta egenskaper som har tagits upp i detta 
kapitel som kan inverka på mobbningsprocessen. Ingen av de förmildrande 
kan garantera att mobbning inte uppstår och ingen av de förvärrande leder 
obönhörligt till att mobbning uppstår. Samma egenskap kan motverka 
mobbning i en situation och underlätta den i en annan, förvärra för en 
utsatt i en organisationskultur och lindra utsattheten i en annan. Att inte 
ha en reträttplats innebär inte mobbning, men det kan förvärra situationen 
för en som är mobbad. Personal som tvingas tillsammans på grund av hur 
arbetet organiseras innebär inte heller automatiskt mobbning. Om det 
däremot uppstår mobbning under sådana omständigheter kan det göra 
mobbningen tydlig och den kan inverka starkt på arbetet. Bland personal 
som inte tvingas samarbeta kan någon i stället bli fullständigt isolerad om 
mobbning uppstår. Om gruppen har resultatansvar eller om resultatet lig-
ger på enskild individ är en kraft som kan inverka på mobbningsprocessen. 
Där olika yrkeskategorier tvingas samarbeta kan värdeskillnader med 
grund i de olika yrkena vara en del av mobbningen, medan där alla tillhör 
samma yrkeskategori finns istället skillnader i hur man anser att arbetet 
utförs bäst som kan inverka.  

I en generell bemärkelse går det inte att uttala sig om var mobbningen är 
mest allvarlig om vi som måttstock på det använder hur dåligt en utsatt 
mår av mobbningen. Alla de utsatta personerna som har intervjuats har 
mått eller mår dåligt och det är omöjligt att rangordna dessa. Däremot 
finns det kulturella kännetecken inom arbetsorganisationer där mobbning 
lättare eller svårare sprids och utvecklas. Vad jag kan uttala mig om är att 
där det finns flest möjligheter att mobba blir mobbningen också mest syn-
lig. I det empiriska materialet uppfattar jag att mobbningen i den hierar-
kiska kulturen i de horisontella arbetsgrupperna uttrycktes tydligast. Vad 
som möjliggör detta är att personalen tvingas till samvaro med varandra 
under många och ibland långa tillfällen varje dag och möjligheten att mob-
ba är stor. En chef som har möjlighet att konsekvent tillämpa likabehand-
ling och att strukturera upp tillvaron med formaliteter lyste på dessa ar-
betsplatser med sin frånvaro. Det blev en arena som endast byggde på per-
sonalens tyckande om varandra och det var utifrån det de värderas. 
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När det gäller aspekten mobbning från chefer i de fyra kulturtyperna 
ovan menar jag att där gemenskapen är stark bland kollegor och där man 
arbetar solitärt kan mobbning från chefer breda ut sig i mindre utsträck-
ning då den anställdes tillvaro inte är helt utelämnad till umgänge med 
chefen. Mobbning från chefer antas därför bli mer allvarlig ju oftare den 
anställde träffar chefen oavsett kulturtyp, men kanske särskilt för anställda 
som isoleras från kollegor och som därför inte kan skapa allianser med 
andra gentemot chefen. I verksamheter med hög grad av reglering kan 
också mobbning från chefer möjliggöras i högre grad då regler kan använ-
das för att särbehandla vissa anställda.  

En arbetsorganisation med en struktur av formella regler utan särbe-
handling skapar en viss förutsägbarhet som i och för sig inte utesluter 
mobbning. Däremot blir troligtvis mobbningen mindre uppenbar inom en 
sådan arbetsorganisation, då den inte tillåts spridas i samma utsträckning. 
Det finns då fler krafter som verkar emot mobbningen. En tolkning av 
empirin är att en balans bör eftersträvas mellan å ena sidan att påminnas 
om det formella, professionella regelbundet vilket visar på allas roller och 
positioner som viktiga för helheten, och å andra sidan att ha en mer infor-
mell samvaro. Inget exempel finns i intervjuerna om arbetsplatser som är 
för mycket åt andra hållet, att kulturen är för formell, vilket inte heller 
borde vara eftersträvansvärt. Återigen kan uttrycket ”skilja sak från per-
son” uttryckas för att åskådliggöra hur mobbningens framfart kan hindras.  

Min tolkning är att den egalitära organisationskultur som Lena och 
Lennart beskriver ändå kommer närmast en miljö där mobbning motver-
kas mest, även om det på deras arbetsplats (ett statligt verk) förekom en 
kränkande uppsägning av en avdelningschef. Kränkandet kom dock från 
den högste chefen allena och tre underordnade visade öppet stöd för den 
utsatte. Även om det var chefen som mobbade så spreds inte mobbningen 
bland kollegorna, åtminstone inte tydligt, rimligtvis för att chefen inte 
kunde påverka de anställda i full utsträckning. Det var inte en stark ledare 
som inverkade på hela kulturen utan möjlighet till kritik och avvikande 
åsikter fanns, även om kritik kunde leda till vissa repressalier. Chefens 
reella handlingsutrymme var ändock begränsat. De formella påverkanska-
nalerna fanns närvarande till största del då personalen hade medarbetar-
samtal, personalmöten med stor uppslutning, de arbetade självständigt men 
hade möjligheter att umgås även informellt utan att tydliga grupperingar 
uppstod som uteslöt andra. Intervjupersonerna uppfattade själva att de 
hade högt i tak och av tradition var de en arbetsplats med öppna åsikter 
och en kultur med engagerade fackliga företrädare.  



 
238  I LOUISE SVENSSON Mobbning i arbete 
 

De olika egenskaperna inom arbetsorganisationen som här har tagits 
upp kan inverka på individernas och gruppers handlingsutrymmen. Hand-
lingsfrihet eftersträvas, men den kan heller inte vara obegränsad. Att ha 
tydliga ramar för var man har frihet och var man inte har det är troligtvis 
viktigt. Under vissa förhållanden finns det många möjligheter för varje 
individ att ha inflytande över sin egen situation, under andra få. Att till 
exempel kunna välja vilka man samarbetar med, att ha tillgång till alterna-
tiva allianser eller att det finns påverkanskanaler där åsikter om arbetets 
utförande kan framföras, ökar handlingsfriheten och därmed alternativen 
för de anställda. Att till exempel inte ha en egen fysisk reträttplats för åter-
hämtning och att vara helt beroende av en särskild tjänst inom just en ar-
betsorganisation minskar handlingsfriheten. Att ha en viss handlingsfrihet 
kan dock inte sägas minska risken för att mobbning bryter ut, men troligt 
är att mobbningen blir mindre synlig, utbredd och kännbar om vi har det. 
En som blir mobbad har fått sitt reella handlingsutrymme så beskuret att 
allt han eller hon gör blir fel. Vissa kan ges ett litet reellt handlingsutrym-
me utan att bli mobbade; vi är alla olika bra på det sociala spelet och att ta 
för oss i en gruppgemenskap. Även om arbetsutförandet inte bör påverkas 
av det sociala samspelet så vittnar empirin om att det gör det vid mobbning 
eftersom de båda sidorna av handlingsutrymmet ofta är så intimt samman-
flätade. Inom arbetsorganisationer där det går att skilja ”sak från person” 
behöver dock inte arbetet påverkas i så hög utsträckning.   
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KAPITEL ÅTTA 

 
8. Mobbning och handlingsutrymme                   

inom arbetsorganisationer 
 
Detta avslutande kapitel innehåller de slutsatser som kan dras av studien, 
diskussioner om dessa samt några vidare reflektioner om mobbning, hand-
lingsutrymme och arbetsorganisation. I studien har 20 intervjupersoners 
utsagor om mobbningserfarenheter tolkats (från empirins domän), mobb-
ningsprocessen (i det faktiskas domän) har analyserats liksom de arbetsor-
ganisatoriska egenskaper och interaktionskrafter som inverkar på den (i 
verklighetens domän). Först kommer slutsatser dras om hur handlingsut-
rymme har använts, vad mobbning som fenomen är och sedan hur parter-
na inverkar på processen och om mobbningens sammanhang. Slutligen ges 
några reflektioner om gemenskap och kompensation.  

8.1 Förhandling om handlingsutrymme 
Syftet med denna studie var att identifiera och analysera de arbetsorganisa-
toriska egenskaper och interaktionskrafter som kan inverka på mobb-
ningsprocessen. Under studiens gång har begreppet handlingsutrymme 
både utvecklats och använts som centralt analysredskap. Denna begrepps-
utveckling är därför både ett av resultaten av studien och ett redskap för 
att analysera mobbning inom arbetsorganisationer. Begreppet handlingsut-
rymme har fungerat som en förmedlande länk mellan självet, interaktion i 
situerad aktivitet, sammanhanget arbetsorganisationen och makrokontex-
ten. Begreppet handlingsutrymme och distinktionerna mellan formellt, 
informellt och reellt sådant kan användas för att analysera gränser för 
människors handlande i alla sammanhang. Här används det inom just 
arbetsorganisationen. Det reella handlingsutrymmet är det utrymme indi-
viden ges att handla inom i praktik utan att utsättas för repressalier för det. 
Det anger hur ens handlande tas emot i det unika sammanhanget. Inom 
arbetsorganisationen har det reella handlingsutrymmet både formella och 
informella sidor. I vissa praktiker ges det formella stort utrymme – då vi 
bedöms efter position. I vissa praktiker är det mer den informella sidan vi 
bedöms efter. Vår position kan aldrig borträknas i praktik, men den kan 
ges olika stort utrymme. Det formella handlingsutrymmet är det utrymme 
organisationen ger och kräver av tjänsteinnehavaren i fråga om formellt 
reglerade metoder och ansvar. Det informella handlingsutrymmet är det 
utrymme gruppen ger sina medlemmar i fråga om normer och gemenskap.  
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Förhandlingar om handlingsutrymme sker i interaktion och syftar till att 
nå överenskommelser mellan individer. Förhandlingar sker mellan befintli-
ga närvarande individer och pågår löpande. De kan vara öppna och expli-
cita, som en löneförhandling mellan chef och anställd, eller om en tjänst 
som flera vill ha (förhandling om formellt handlingsutrymme). Den typen 
av förhandlingar som har haft störst betydelse i avhandlingen är emellertid 
de mer implicita. Grupper förhandlar, oftast implicit, om hur det informel-
la handlingsutrymmet ska se ut. Vilken är gruppens gemensamma grund? 
Vilka normer gäller här? Vissa har mer att säga till om i en sådan förhand-
ling, det vill säga de som av olika skäl har tolkningsföreträde. Dessa ska ses 
som normsättare. De ges ett stort reellt handlingsutrymme i gruppen och 
kan agera mer fritt än andra utan risk för repressalier. De har de resurser 
som behövs för att vinna de implicita förhandlingarna om utrymme i inter-
aktion. Resurser som visade sig vara viktiga för informella ledare, och 
därmed sådana som har givits stort reellt handlingsutrymme, var att ha 
nära kopplingar till högt uppsatta personer inom organisationen, vissa 
yrkespositioner men också formella uppdrag såsom att vara fackombud. 
Andra resurser kan naturligtvis finnas hos informella ledare men som är 
svårare att sätta ord på i en intervju, såsom hög social kompetens eller 
personliga erfarenheter. Sådant som mer generellt kan antas inverka på 
individers utgångsläge i förhandlingar om handlingsutrymme inom arbets-
organisationen är formell position, kategorisk tillhörighet, normavvikelse 
eller olika tillgängliga resurser av andra slag såsom personlighet och kon-
taktnät. Vissa ges i förhandlingar ett mindre reellt handlingsutrymme av 
olika anledningar. När en mobbningsprocess har etablerats har förhand-
lingarna blivit mer förutsägbara. Parterna vet på förväg vem som kommer 
att förlora förhandlingen. Förhandlingar om handlingsutrymme sker kon-
tinuerligt. De sker oftare i frontstage då intryck ska ges, och mer sällan i 
backstage där relationer är mer bestående. Omförhandlingar sker inte 
snabbt och omvälvande utan successivt över tid. Normer förändras. Om-
förhandlingar av normer kan dock också ske som följd av olika tillfälliga 
händelser som kastar om förutsättningar och villkor, som till exempel vid 
en omorganisation.  

8.2 Mobbning 
Ett enkelt svar på frågan vad mobbning är lyder ”det beror på vem du 
frågar”. Frågar vi en som har blivit utsatt för mobbning under årtionden 
får vi troligtvis ett svar som skiljer sig åt från ett svar från en som har varit 
med att mobba någon, som i sin tur skiljer sig åt från svar från en som har 
observerat mobbning av en kollega. Sådana olika empiriska erfarenheter 
och subjektiva upplevelser av mobbning har varit ingången till analysen av 
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vad som faktiskt händer i en mobbningsprocess. Kunskapen från empirins 
domän består här av det individer subjektivt erfar och tolkar av de faktiska 
händelserna. Det är inte alla som märker vad som händer och alla uppfat-
tar inte händelser på samma sätt. Olika ord används för det inträffade. 
Varje individs syn på mobbningsprocessen påverkas av en rad aspekter, 
såsom tidigare erfarenheter, individuella egenskaper, vilken part i mobb-
ningsprocessen de är, kanske också kulturell bakgrund, kön och ålder. 
Empirin har varit en viktig grund för min förståelse och tolkning av vad 
mobbning är. Det empiriskt direkt observerbara ger dock endast kunskap 
på en ytlig nivå av verkligheten. Fenomenet mobbning inträffar oberoende 
av vårt tal om det, men vi kan empiriskt studera det genom individers upp-
levelser.  

När vi talar om mobbning i termer av negativa handlingar som upprepas 
över tid är det en definition inom det faktiskas domän (Sayer 2000:11ff; 
Bhaskar 1997:13f). Det är här social exkludering från gemenskap faktiskt 
händer, oavsett vilka empiriska tolkningar subjekten gör, när krafter och 
egenskaper från verklighetens domän samverkar och förstärker varandra. 
Den vetenskapliga definition som har använts i avhandlingen säger att 
fenomenet mobbning är negativa handlingar som utförs upprepade gånger 
över tid, av en eller flera, mot en eller ett fåtal som blir eller riskerar att bli 
socialt exkluderade från social gemenskap. Den utsatte personen ges ett 
mindre reellt handlingsutrymme än de som mobbar honom eller henne. De 
ingående delarna av definitionen är de nödvändiga villkoren för att kalla 
något för mobbning. Denna definition, som liknar många av de som finns 
inom den tidigare forskningen (se t.ex. Einarsen et al 1998:18; Vartia 
2003:11), tar sin utgångspunkt i den utsatte personen, då ordet ”negativa” 
används. De negativa handlingarna är dock inte negativa per definition var 
och en för sig utan handlingarna blir negativa för den utsatte om de an-
vänds mot denne upprepade gånger över tid. De sociologiska begreppen 
rutinisering och ritualisering har i avhandlingen tillförts för att tydliggöra 
att de negativa handlingarna som objektifierar en individ kan ta sig uttryck 
både som osynliggöranden över tid men också ibland synliggöranden av 
den utsatte personen. Vanligast är förmodligen att osynliggöra någon. I det 
empiriska materialet i denna studie fanns inslag av ritualisering endast i 
fallet från brandstationen.  

Det är inte en självklarhet att den som utsätts för de negativa handling-
arna ser det som mobbning och det är heller inte självklart att de får allvar-
liga konsekvenser. Mobbning kan dock gravt förstöra en människas liv. 
Att mobbning har benägenhet att leda till allvarliga konsekvenser är dock 
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snarare empiriska effekter av det faktiska fenomenet mobbning, och inte 
ett nödvändigt villkor som ska ingå i en definition av fenomenet mobbning.  

8.3 Mobbningens parter 
Ett teoretiskt begrepp som kan användas för att fånga vad det innebär att 
vara utsatt för mobbning är att den utsatte blir objektifierad (jfr Bauman 
1989:151) i mobbningsrelationen. Objektifieringen av ett mobbningsoffer 
kan beskrivas som då det har blivit ett egenintresse att hålla denne som 
fiende, inte en fiende att vara rädd för utan en där respekten har gått förlo-
rad. Motparten vill inte lösa problemen som finns utan den utsatte har 
blivit ett objekt ”där ute”, som ska hållas på avstånd, någon man ska di-
stansera sig från. Det spelar ingen roll vad denne gör. Han eller hon kan 
göra allt rätt enligt formella regler och muntliga överenskommelser, men 
förtroendet är förbrukat. Deras egenskaper reduceras till ”den omöjlige” 
och vad de än gör så är det ett uttryck för det omöjliga.  

Uttrycket ”svårt att försvara sig” som mobbningsoffer, som har använts 
av tidigare forskare (Einarsen et al 1998:18; Vartia 2003:11), kan omtol-
kas till att den mobbade ges ett mindre reellt handlingsutrymme än de som 
mobbar honom eller henne. Att ”bara” ges ett litet reellt handlingsutrym-
me innebär dock inte mobbning, men alla som blir mobbade ges ett mindre 
reellt handlingsutrymme än de som mobbar honom eller henne. Det är en 
av mobbningsfenomenets nödvändiga egenskaper men också följder. Att 
ges ett litet reellt handlingsutrymme innebär att ens handlingar och närvaro 
bedöms hårdare än andras eller ibland inte uppmärksammas alls. Exempel 
på sådana repressalier är att ignorera den utsattes åsikter och att prata om 
dennes arbetsutförande bakom ryggen. Även om inte mobbningshandlingar 
behöver vara medvetna ger de signaler om att den utsatte personen bör 
exkluderas, att han eller hon ska lämnas utanför gemenskapen. Att bli 
socialt exkluderad från en given social gemenskap, eller riskera att bli det, 
innefattas i definitionen av det sociala fenomenet mobbning. Därför krävs 
det ett socialt sammanhang med fler än två personer för att mobbning ska 
ske. Ingen av de utsatta personerna i denna studie hamnade dock utanför 
all social gemenskap på arbetsplatsen, utan i varierad grad.  

Det som kännetecknar mobbarna är att de har möjlighet att genomföra 
negativa handlingar samt möjlighet att få med sig flera i den negativa före-
ställningen om den utsatta personen. En typ av mobbare ges ett stort for-
mellt handlingsutrymme och kan ta till formella handlingar, såsom en chef, 
men det är inte en nödvändighet för att mobba. Informella negativa hand-
lingar, som alla närvarande personer kan utföra, ingår dock alltid i mobb-
ning. Om handlingarna endast är formella kan vi i stället tala om diskrimi-
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nering eller särbehandling. Mobbningen kan dock förvärras och uttryckas 
på fler sätt om formella negativa handlingar tas till. En informell ledare 
med ett stort inflytande över det sociala spelet mellan kollegor (stort reellt 
handlingsutrymme) är en annan typ av mobbare som har framträtt i analy-
sen. Mobbare kan också vara personer som står den utsatte personen nära 
i arbetet vilket underlättar genomförandet av de negativa handlingarna, 
liksom personer som utifrån sina arbetsuppgifter har lättare att särbehand-
la kollegor. Gemensamt för alla mobbare är att de kan minska den utsatte 
personens reella handlingsutrymme. Många mobbare lyckas sprida den 
negativa uppfattningen om den utsatte personen till flera personer. I empi-
rin visade det sig att mobbarens försök att få med sig flera i processen, 
även om denne inte lyckades, skapade sådan oro och osäkerhet hos den 
utsatte varför det räcker för att räknas som mobbningshandlingar. Många 
andra aspekter spelar roll för hur mobbningsprocessen sprids till andra. 
Mobbarens reella handlingsutrymme har stor betydelse, men även storle-
ken på arbetsplatsen, liksom om och hur stöd för den utsatte visas.  

Medlöparen är en annan part i mobbningsprocessen. Mobbare skapar 
eller hjälper till att skapa en negativ föreställning om den utsatte personen. 
Medlöpare är de som mobbarna försöker eller potentiellt kan föra före-
ställningen vidare till och få med sig i minskandet av den utsatte personens 
reella handlingsutrymme. Den negativa föreställningen kan utgöra en 
gemensam referenspunkt och något som kan bilda ett underlag för de 
andras gemenskap och tillhörighet. Dock lyckas inte mobbaren alltid med 
att föra vidare föreställningen, varför den utsatte personens relation till 
medlöparna kännetecknas av en större osäkerhet. Han eller hon vet var 
mobbarna står, som uttryckligen utsätter honom eller henne för negativa 
handlingar, men inte var medlöparna står. En medlöpare kan visa slutet 
stöd till den utsatte, det vill säga på tu man hand i backstage, men ger av 
olika anledningar inte öppet stöd och kan till och med i frontstage mobba 
den utsatta personen. Medlöpare kan sägas vara alla som inte visar öppet 
stöd. Medlöpare är därför potentiella mobbare. Den mobbades osäkerhet 
om hur många som håller med om mobbarens negativa föreställning om 
honom eller henne är en del av utsattheten. Medlöpare kan även återfinnas 
utanför den aktuella arbetsplatsen eller arbetsgruppen om de anställda har 
kontakter med andra organisationer eller avdelningar.  

Personer som ger öppet stöd visar i frontstage inför alla eller åtminstone 
mobbaren att de står på den utsatte personens sida. En tillräcklig anledning 
för att ge någon öppet stöd är uppfattningen att det ingår i den stödjandes 
formella uppdrag att göra det. En annan anledning är att anse att mobb-
ning är moraliskt förkastligt och att den utsatte personen inte ska behöva 
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stå ut med mobbarnas agerande. Det sistnämnda är dock inte i sig en till-
räcklig anledning till att öppet stöd ska ges, utan någon eller några av föl-
jande anledningar måste också till: att stödjarna står den utsatte nära, att 
inte gemenskapen med kollegorna som mobbar eller är medlöpare betyder 
tillräckligt mycket för stödjarna eller att dessa stödjare har en stark gemen-
skap mellan sig. De som inte ges ett stort reellt handlingsutrymme i grup-
pen när de visar öppet stöd för den utsatte, står i riskzonen för att själva bli 
utsatta.  

Mobbningsfenomenet är i viss mån nyckfullt. De som visar slutet stöd 
ena dagen kan nästa dag utföra negativa handlingar. Personer som är med 
och mobbar ena dagen kan nästa dag hjälpa den utsatte personen. Den 
som anser sig vara utsatt för mobbning kan av andra ses som en mobbare. 
Mobbning kan handla om då alla är emot en enskild. Det kan också hand-
la om att en person är emot en annan men där det finns flera personer 
närvarande som är medlöpare, eftersom mobbning är social exkludering 
från en given social gemenskap. Om det bara är två personer som står 
emot varandra bland flera kollegor kan negativa handlingar riktas mot 
varandra ömsesidigt. För att vi ska tala om mobbning i det fallet måste den 
ena ges ett större reellt handlingsutrymme än den andra och därmed ha 
större möjlighet att få med sig flera emot den som blir mobbad. Båda kan 
använda sig av begreppet mobbning som beskrivning på vad som händer 
och hur de mår. För att det ska räknas som mobbning som fenomen ska 
dock den ene hamna eller riskera att hamna utanför gemenskapen på ar-
betsplatsen. Vem kan ”offras” från gruppen och vem kan det inte? Här 
hamnar vi i de mer subjektiva upplevelserna av mobbning och återigen kan 
vi aktualisera frågan om vi snarast ska se de olika parterna på en gråskala 
mellan mobbare och mobbad, som Thylefors (1999) gör. Gränsen mellan 
parterna är långt ifrån alltid klar. Vad min studie har visat är den värdeful-
la information som en observatör kan ge om mobbningsprocessen, särskilt 
i relation till vem som uppfattas som mobbare och vem som är mobbad. 
Den som hamnar utanför gemenskapen kan av andra uppfattas utgöra ett 
hot mot tillvaron genom att denne utför en rad negativa handlingar mot 
sina kollegor. Då ser inte gruppen att handlingarna som riktas mot honom 
eller henne kan vara mobbning utan de är försvar för gruppens egen exi-
stens. Det blir en korrekt behandling av en besvärlig person. Konsekvensen 
blir däremot att den som står ensam utan allianser är den som faktiskt är 
den mobbade.  

I likhet med Björk (1999) anser jag att det är befriande att se på mobb-
ning som en interaktionsprocess där målen och konsekvenserna av hand-
lingar inte alltid är medvetna. Fenomenet mobbning uppstår när någon 
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under en längre tid och upprepat blir utsatt för negativa handlingar från en 
eller flera i dennes fysiska närhet där social exkludering föreligger eller 
hotar, oavsett intentioner och oavsett vem som anses ha ”rätt” eller ”fel”. 
Rätt, fel och medvetna avsikter är ord som förvirrar i förståelsen av det 
komplexa sociala fenomenet mobbning. 

8.4 Minskande reellt handlingsutrymme 
Organisationer mobbar inte, mobbning sker inom arbetsorganisationer. 
Individer har inte mobbning inom sig, det sker mellan individer. Samhällen 
mobbar inte, mobbning sker i samhället. En av avhandlingens frågeställ-
ningar handlade om att identifiera vilka krafter eller händelser som kunde 
utlösa en mobbningsprocess. Dessa krafter eller händelser sker i eller in-
verkar starkt på interaktionen då det är i interaktion som mobbning sker. 
Jag presenterar nedan tre skäl, där vissa kan ses som enskilda händelser 
och vissa är en följd av händelser och krafter. Inte i något empiriskt fall 
kunde jag tolka att det var en enskild kraft eller händelse som ”utlöste” 
mobbningsprocessen, utan det handlar om flera parallella händelser och 
krafter (skäl). Tre särskilt viktiga skäl urskiljdes således i empirin som 
tycks ha varit början på mobbningsprocessen eller starkt inverkade till att 
den började: att bli utsedd till avvikare, konfrontationer och byte av for-
mella positioner.  

Att bli utsedd till avvikare (outsider) är inte per definition något nega-
tivt. Avvikelse från det som är vanligt kan till och med vara eftersträvans-
värt för många. I påståendet att mobbning kan starta genom en avvikelse 
från normen finns ingen självklar referenspunkt. Att all avvikelse avgörs av 
sammanhanget är enkelt att säga, och jag ser det som en rimlig ståndpunkt 
i mobbningssammanhang. Påståendet är dock så allmänt att det blir svår-
hanterligt. Jag föreslår därför att för att avvikelse från normen ska inverka 
på utbrytandet av mobbning måste det handla om normer som är viktiga 
för gruppens gemenskap. I analysen identifierades det avvikande som de 
utsatta personerna gjorde eller i sig utgjorde, och som tycks ha medverkat 
till mobbningen. Avvikelserna gjorde att de utsatta personernas reella 
handlingsutrymme i olika grad minskade i den unika praktiken. 

Att avvika från normen vad gäller arbetsmässiga eller umgängesmässiga 
normer, värderingar, arbetssätt och lojaliteter kan minska någons reella 
handlingsutrymme långsamt eller hastigt. Ifrågasättande av kollegors eller 
chefers arbete eller formella handlingsutrymmen, att ha andra lojaliteter än 
kollegorna, att inte anses kompetent, att välja bort gemenskap och att stöt-
ta en kollega som blir mobbad visade sig kunna inverka negativt på indivi-
ders reella handlingsutrymme. De ska däremot inte ses som allmängiltiga 
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skäl till varför mobbning startar. Min tolkning är, återigen, att dessa avvi-
kelser eller förhållanden kan starta mobbning i de fall de utgör hot mot 
gruppens gemenskap. Avvikelserna genererar rimligtvis olika reaktioner i 
olika kulturer, avvikelser avgörs mot vad som är normen. Ifrågasättande av 
kollegor kan till exempel i en solitär kultur, där inte samarbete är en nöd-
vändighet, gå obemärkt förbi men straffas genom utfrysning där gruppge-
menskapen är stark. Gemenskapen i en horisontell arbetsgrupp kan grun-
das på andra normer än i en vertikal sådan. I empirin tycks särskilt homo-
gena arbetsgrupper utveckla en starkare gemenskap där små avvikelser 
syns och straffas hårdare än inom vertikala och solitära (individualistiska) 
arbetsgrupper. Här bör dock påpekas att det empiriska underlaget begrän-
sas till arbetsplatser med nära koppling till tredje part, och därmed till 
största del inom offentlig sektor. Andra aspekter skulle eventuellt ha kun-
nat framkomma med andra typer av arbetsplatser. Utfrysning på grund av 
ifrågasättanden sker särskilt om det kommer från en person som inte 
”bör” göra det utifrån sin formella position. Den som ifrågasätter mobb-
ningen av en annan kollega kan ges ett mindre reellt handlingsutrymme 
och bli mobbad om han eller hon inte ”bör” göra det utifrån sin informella 
plats.  

En alternativ tolkning av avvikelse och litet reellt handlingsutrymme är 
att den som anses avvika är någon som redan har blivit tilldömd ett mindre 
reellt handlingsutrymme. Troligt är att en som har blivit utsedd till avvika-
re också kan få det förstärkt genom att avvika lite mer. Rimligt är ändock 
att normavvikelse är en kraft som inverkar på interaktionen och därmed på 
minskandet av det reella handlingsutrymmet och mobbningsprocessen.  

Att bli bedömd utifrån kategoritillhörighet, det vill säga efter kön, etnisk 
bakgrund, religion, ålder etcetera, är att bli fråntagen viss subjektivitet som 
individ. Bedömningar utifrån kategoritillhörighet handlar om samhälls-
strukturella maktrelationer som ger sig till känna inom arbetsorganisatio-
nen. När bedömningen är negativ (negativ särbehandling) kan det uttryck-
as som att individen blir tilldömd ett mindre reellt handlingsutrymme. Till-
hörighet till en kategori kan också påverka tillgången till formella positio-
ner. Det är dock långt ifrån alltid som kategoritillhörighet spelar roll för 
mobbning, trakasserier och diskriminering. Kategoritillhörighet kan myck-
et väl vara en grund för att någon blir särbehandlad i vissa sammanhang, 
men för att det ska vara en inverkande kraft ska en persons kategoritillhö-
righet vara i minoritet, att de blir ”token” (Kanter 1993:206ff). Goffman 
(1972:13) uttrycker det som att ett stigma består av en relation mellan ett 
attribut och stereotypi. På en arbetsplats som består av enbart kvinnor är 
till exempel inte könstillhörighet en grund för mobbning. Även om en indi-
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vid är mycket yngre än sina kollegor behöver inte ålder vara orsaken till att 
mobbning bryter ut, för det kan också tänkas bero på att denne ifrågasät-
ter sina överordnade och stödjer en annan mobbad person. Därför finns 
det inget laglikt orsakssamband mellan kategoritillhörighet och mobbning. 
Däremot är kategoritillhörighet en av flera möjliga krafter som kan inverka 
på igångsättandet och fortgåendet av mobbningsprocesser inom arbetsor-
ganisationer.  

Mobbning kan börja smygande, då någons handlingsutrymme inskränks 
sakta men säkert. När mobbningen börjar vid en enstaka tydligt utlösande 
händelse kan vi tala om att mobbning startar vid en omförhandling om 
handlingsutrymme. Omorganisationer som inverkar på det sociala samspe-
let kan vara ett sådant tillfälle, och särskilt då vid positionsbyten. Vid posi-
tionsbyten kan mobbning börja för att en nytillsatt person inte lever upp 
till förväntningarna på honom eller henne. Förväntningarna kan bestå i 
vad denne formellt ska göra men också informellt. En omtyckt person som 
försvinner kan också skapa tomrum hos de kvarvarande som är omöjligt 
för en ny att fylla. Oavsett vad den nya gör så påminns de andra om vad 
den tidigare skulle ha gjort. I en grupp där en syndabock slutar kan efter-
trädaren få mantla samma roll från dag ett. Då mobbning börjar vid posi-
tionsbyten, alltså att någon har bytt arbete inom arbetsorganisationen, kan 
det också handla om att den utsatte personen inte har de andras respekt i 
fråga om den nya positionen, även om de har fungerat bra tillsammans 
tidigare. Den som blir utsatt anses rimligtvis inte ha de rätta resurserna för 
den nya tjänsten, även om hon eller han kan ha resurser som passar på 
andra tjänster. Vissa individer kan ges ett litet reellt handlingsutrymme 
genom att de avviker på något sätt, utan att det utvecklas till mobbning. 
Om en sådan person däremot får en högre position kan det utgöra start-
skottet för en mobbningsprocess.  

Mobbning kan också börja och det reella handlingsutrymmet hastigt 
minska efter en konfrontation. En konfrontation är en typ av explicit för-
handling. I mina empiriska fall där konfrontationer sågs som startskottet 
för mobbningsprocessen skedde en förhandling mellan en chef och en an-
ställd. I förhandlingen blev det tydligt att de ville olika saker och den an-
ställde förlorade slaget.  

Att någon ges ett litet reellt handlingsutrymme är en stark interaktions-
kraft som underlättar utbrytandet av mobbning. Handlingsutrymmet kan 
minska över tid eller så sker det hastigt i och med en händelse. Om det sker 
hastigt kan det sammanfalla med att mobbning utbryter. Litet reellt hand-
lingsutrymme är ej mobbning men en mobbad ges alltid ett mindre reellt 
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handlingsutrymme, varför det ska ses som en nödvändig interaktionskraft i 
mobbningsprocessen.  

Vad gör det möjligt att etablera en mobbningsprocess? Mobbning kan 
bli en del av gruppkulturen. I tolkningen av empirin framkom att i vissa 
grupper kunde det bli en del av kulturen att mobba en specifik person, i 
andra grupper var mobbningen mindre individberoende. Oavsett vilket 
tycks mobbningen kunna fylla syften som har med gemenskap att göra. 
Det ska inte ses som en generell slutsats att all mobbning stärker samman-
hållningen för de som mobbar, men mobbning kan under vissa omständig-
heter stärka sammanhållningen för övriga gruppmedlemmar. Att ha en 
gemensam föreställning om en fiende, en fiende som medlemmarna inte 
kan lita på att han eller hon följer de normer som gruppen tycker att de har 
enats om, kan stärka sammanhållningen i en grupp och möjliggör etable-
randet av mobbningsprocessen.  

8.5 Mobbningens sammanhang                                               
och deras egenskaper 

En arbetsorganisation har många olika egenskaper. På grund av dessa har 
arbetsorganisationen benägenheten att till exempel gå med vinst, ingå i 
nätverk etcetera. De egenskaper som har identifierats och analyserats i 
denna avhandling är sådana som i det empiriska materialet har visat sig 
kunna underblåsa, men som under andra omständigheter också har visat 
sig kunna motverka mobbningens uppkomst och varaktighet. Genom att 
förstå dem bättre skulle förebyggande arbete om mobbning kunna under-
lättas, och genom att studera dem i unika mobbningsfall skulle vi kunna nå 
förklaring till hur mobbning kan starta och utvecklas. Dessa egenskaper är 
latenta, då de långt ifrån alltid blir empiriskt observerbara, och långt ifrån 
alltid inverkar på en mobbningsprocess. Vissa av dessa egenskaper är så-
dana som direkt kan inverka på mobbningsprocessen och har därmed rim-
ligtvis att göra med mobbningsfenomenets struktur. Andra egenskaper 
inverkar mer indirekt som förstärkande eller försvagande på mobbnings-
processen. Båda typerna ska diskuteras nedan. I teorikapitlet framfördes 
Erikssons (2001) kännetecken på mobbningsarenor. Dessa var att indivi-
derna inte kan välja vilka som ingår i ens klass/arbetslag/avdelning, att det 
är kostsamt att byta arena, att man vistas där under lång eller obestämd 
tid, att antal personer som närvarar är ganska godtyckligt samt att arenan 
består av både en formell och en informell ordning. Dessa, och andra egen-
skaper på arbetsorganisationen, kommer att diskuteras nedan.  
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8.5.1 Återkommande interaktion, beroende                                           
och fastlåsthet 

En av de grundläggande egenskaperna på samtliga möjliga mobbningsare-
nor är att människor ses återkommande och ofta och att individerna som 
ingår i den därför binds till varandra på ett eller annat sätt. För att mobb-
ning ska kunna uppkomma måste parterna träffas regelbundet och det 
möjliggörs bland annat inom arbetsorganisationen. Individer träffas regel-
bundet för att en av arbetsorganisationens egenskaper är att den binder 
människor samman via det formaliserade, administrativa medlemskap som 
krävs för att tillhöra organisationen (jfr Ahrne 1994:5). Medlemskapet 
inom arbetsorganisationen bekräftas i första hand genom anställningsavtal. 
Inom skolan kan vi istället tala om skolplikt. Inom just arbetsorganisatio-
nen har olika aspekter av regelbunden interaktion och beroende av var-
andra identifierats och analyserats. En handlar om samarbete, en annan 
handlar om samvaro. Beroende och fastlåsthet kommer också att proble-
matiseras i relationen mellan individ och organisation.  

Att tillhöra en arbetsorganisation kräver mer eller mindre samarbete och 
mer eller mindre samvaro för de anställda. Ju mer samarbete och samvaro 
desto mer interaktion. I den generella skattningen av mobbningsförekomst, 
som framkommer i bilaga 2, kan vi tyda att vissa yrkeskategorier är mer 
förskonade än andra från mobbning. I det kvalitativa materialet kan inte 
sådana slutsatser dras utifrån olika yrkeskategorier men däremot att 
mobbning kan synliggöras och uttryckas på olika sätt beroende på samar-
betsform. Olika negativa handlingar kan till exempel utföras i olika sam-
arbetsformer. Att tvingas tillsammans organisatoriskt, ”uppifrån”, i långa 
samarbeten i små grupper genererar troligen inte oftare mobbning men 
mobbningen tycks bli synligare och mer märkbar i sådana grupper. I de 
horisontella icke-specialiserade arbetsgrupperna i det empiriska materialet 
såsom äldreomsorgen och förskoleverksamheten fördelade personalen ar-
betsuppgifter mellan sig vilket synliggjorde mobbningen gång på gång för 
dem som inte vann förhandlingarna. Personalen tillhörde också samma 
yrkeskategori och särskiljdes därför inte från varandra hierarkiskt eller 
efter yrkesgrupper. I empirin var mobbningen, som sagt, tydligast i dessa 
arbetsgrupper. Utmärkande däremot för samarbetssvårigheter och mobb-
ning inom vertikala arbetsgrupper och team är att deras formella positio-
ner och olika yrkestillhörigheter är tydligare än i horisontella arbetsgrup-
per, och individerna har möjlighet att definieras mer utifrån tillhörighet till 
dessa. Det kan lätt skapas oförståelse och konflikter då de har bristande 
insyn i varandras arbete. I vissa vertikala arbetsgrupper i det empiriska 
materialet hade dock varje medarbetare en relativt stor kontroll över sin 
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arbetssituation. I sådana samarbetsformer riskeras i stället isolering vid 
mobbning, särskilt om kontrollen över den egna arbetstiden och var man 
gör arbetet står fritt för individen. 

Där få saker strukturerar tillvaron på arbetsplatsen och där de anställda 
inte har specialiserade arbetsuppgifter ökar risken för att ens reella hand-
lingsutrymme grundas på de interagerandes olika personligheter, det inter-
vjupersonerna kallar ”personkemi”. Där inte formella möten sker regel-
bundet och ofta och där arbetets mål inte diskuteras kan struktur och for-
malisering gå förlorade. Uffe på brandstationen blev förman men det hjälp-
te inte honom mot mobbningen. Hans redan begränsade reella handlings-
utrymme bestod då han fick en högre formell position eftersom formella 
regler inte respekterades. 

Mobbning sker i interaktion, men alltid i särskilda sammanhang. Gunil-
la Björk (1999), vars bok om mobbning i skolan har inspirerat denna stu-
die, menar att mobbning tycks äga rum i sociala frizoner där en låg grad av 
(formell) struktur finns, då utrymmet för maktspel är stort. På rasterna och 
på vägen till och från skolan uppstår mobbning lätt, liksom i matsalen. 
Mobbning kan förvisso synliggöras även i klassrummet med en närvarande 
lärare, men då är tillvaron mer strukturerad och formaliserad. Om vi drar 
parallellen till arbetsplatsen, så har vissa arbetsplatser större inslag av soci-
ala frizoner än andra. I det empiriska materialet finns det flest sociala fri-
zoner på brandstationen och inom äldreomsorgsgrupperna då kollegor 
ägnar mycket tid tillsammans i samvaro, både för att fördela arbetsuppgif-
ter men också i social gemenskap. Här kan vi även anknyta till att fysiska 
reträttplatser kan ha en inverkan på mobbningsprocessen då dessa kan 
vara de enda där en person inte får sin uteslutning befäst. Hur arbetet or-
ganiseras och hur arbetsplatsen ser ut fysiskt inverkar på samspelet och 
därför också på hur mobbningen utvecklar sig. Hur mycket man måste ses 
– hur ofta och hur regelbundet – inverkar också på hur ofta förhandlingar 
om handlingsutrymme sker och vad de handlar om.  

I grupper med stark gemenskap där medlemmarna ger varandra litet in-
formellt handlingsutrymme kan mobbning bli tydlig och allvarlig, då avvi-
kelse straffas hårt. Det betyder inte att starka grupper ska motverkas i 
arbetslivet. Det betyder inte nödvändigtvis att mobbning oftare uppstår i 
sådana. Det betyder endast att mobbningen har benägenheten att bli mer 
synlig, uppenbar och kanske också mer kännbar i en sådan grupp. Dessa 
arbetsgrupper kan förmodligen också vara de som skapar starkast tillhö-
righet och trivsel. Krav på samarbete som kommer ”uppifrån” är inte då-
ligt i sig men när mobbningsprocessen väl har brutit ut kan det vara en 
förstärkande kraft på dess utveckling att kollegor är fast med varandra 
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utan möjlighet till förändring. Individer i en arbetsgrupp ges olika stort 
reellt handlingsutrymme. Alla tillskrivs gränser för sitt handlande och alla 
kan få kännas vid repressalier om de inte håller sig inom gränserna eller 
inte lever upp till dessa. Gränserna sätts dock olika för olika individer. En 
rimlig slutsats är att i vissa samarbeten och i vissa samvarosituationer kan 
ett litet reellt handlingsutrymme gå tämligen obemärkt förbi och i andra 
finns det fler krafter som underblåser en exkluderingsprocess. Att tvingas 
ihop i samarbete och att leva tillsammans dygnet runt torde öka bekräftel-
sen av ett litet reellt handlingsutrymme eftersom mobbningshandlingar kan 
utföras så frekvent. Återkommande interaktion möjliggör mobbning och 
skapar också dess förutsättningar. Återkommande interaktion bör ses som 
en nödvändig förutsättning för mobbningsfenomenet och därför också en 
nödvändig egenskap på mobbningens arenor. 

Generellt sett har det i studien konstaterats att människor har en bin-
dande, ibland tvingande relation, till de sammanhang där mobbning kan 
förekomma. Olika grad av beroende och fastlåsthet finns mellan individen 
och arbetsorganisationen. De allra flesta är till exempel beroende av ett 
arbete av ekonomiska skäl, men oftast är inte ett särskilt arbete nödvändigt 
utan ett arbete eller för den skull ersättning över huvudtaget. Till arbetsor-
ganisationen kan vi dock säga att beroendet är minst starkt, i jämförelsen 
med de andra arenorna som har nämnts som tänkbara mobbningsarenor; 
skola, fängelse, ålderdomshem, militär verksamhet och hemmet. Nog för 
att de flesta har någon form av lönearbete, men vi blir inte straffade116 eller 
tvångsomhändertagna om vi inte har ett arbete av en eller annan orsak. Vi 
kan själva som arbetstagare stå för valet att byta arbetsorganisation, till 
skillnad från byte av fängelse som intern eller byte av skola som elev som 
är en svår men i och för sig inte omöjlig process. Bilden kompliceras om vi 
lyfter in individens arbetsmarknadsposition, som bestäms av till exempel 
ålder, utbildningsgrad, tillgång till alternativa arbeten, familjesituation och 
annat som påverkar vilken inställning vi har till arbetet. Vissa är tämligen 
fria på arbetsmarknaden. Andra kan av en rad olika skäl vara fastlåsta till 
och med på en särskild arbetsplats. 

Oavsett grund tycks fastlåsthet och upplevelsen av fastlåsthet förvärra 
för den som blir utsatt för mobbning. Fastlåstheten kan däremot bero på 
många saker, både individuella och mentala, organisatoriska och samhälle-
liga (jfr Löfgren Martinsson 2008:43ff). De individuella handlar om hur 
starkt identiteten knyts vid ett särskilt yrke eller position, eller hur beroen-
de vi är av lönen. Vissa har inte några alternativa arbetsplatser på grund av 

 
116 Förutom ekonomiskt och eventuellt socialt. 
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en låg eller kanske smal utbildning. Vetskapen om att vara fast på en ar-
betsplats kan rimligtvis öka rädslan för att göra fel med följd att det egen-
definierade handlingsutrymmet minskas, vilket i sin tur kan ge mentala 
låsningar. Den som blir utsatt för mobbning kan också hamna i en orkes-
löshet och ett utmattningstillstånd som gör att han eller hon inte orkar 
byta arbete. Fastlåstheten vid en arbetsplats behöver därför inte bero på en 
dålig arbetsmarknadsposition, utan den kan vara mental och rimligtvis 
därför en konsekvens av mobbning.  

Organisatoriskt kan fastlåstheten kopplas till begreppet kontroll och till 
reellt handlingsutrymme. Tidigare forskning har visat att hög kontroll 
minskar risken för mobbning (Widmark et al 2005:134). Som framgår i 
arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren eftersträva de anställdas inflytande över 
arbetet; de ska kunna ha kontroll i och över sitt arbete (Eriksson 1991:164; 
Arbetsmiljölagen 2008). Att ha kontroll i och över sitt arbete har i denna 
studie visat sig vara en förmildrande omständighet för en som blir utsatt 
för mobbning. Att kunna välja när vi ska göra vissa arbetsuppgifter och i 
viss mån hur samt med vilka vi ska samarbeta lättar upp tillvaron på ar-
betsplatsen. Det bådar gott för framtidens arbetsliv, om det stämmer att 
anställda får högre kontroll över och i sitt arbete. Åtminstone vissa antyder 
i alla fall att enheter blir mer och mer självständiga som i team i stället för 
traditionell styrning där en chef styr över sina anställda (t.ex. Sandberg 
2006:11; Thompson & McHugh 2009:256f). Om antal team med eget 
resultatansvar ökar, riskerar mobbning att drabba allt fler som av olika 
anledningar inte kan hålla samma tempo, eller de som uppfattas inte leva 
upp till kraven. Viss forskning om arbetslivet och nya sätt att organisera 
arbetet på visar å andra sidan att den enskildes ansvar ökar men knappast 
inte egenkontrollen och inflytandet. Till exempel Røvik (2008:124) menar 
att han ser en ökad rehierarkisering inom dagens arbetsorganisationer. 
Rehierarkisering står för insatser som syftar till att skapa större utrymme 
för ledningar att styra över och kontrollera sina anställda. Styrning och 
reglering över de anställda ökar även om det sker i andra former. Stora 
skillnader finns och kommer förmodligen att finnas i olika typer av jobb 
såsom professionella relativt okvalificerade arbeten.  

Generellt kan ändå sägas att även om egenkontroll (eller stort formellt 
handlingsutrymme) rimligtvis är bra för arbetsmiljön så kan det ej lösa alla 
problem vad gäller mobbning – stort formellt handlingsutrymme kan inte 
förhindra mobbning. Dock tycks det ha en förmildrande verkan i mobb-
ningssammanhang att ha kontroll i och över sitt arbete och sin samvaro 
genom att kunna välja när och hur vi arbetar och med vilka vi ska arbeta. 
Att kunna byta arbetsgrupp vid problem eller att kunna göra arbetsuppgif-



 LOUISE SVENSSON  Mobbning i arbete I 253 
 

ter en annan tidpunkt kan minska möjligheterna att utföra och därmed 
också utsättas för, mobbningshandlingar. Att ha låg kontroll i och över sitt 
arbete innebär inte per automatik mobbning eftersom alla på en arbetsplats 
kan ha låg kontroll. Här bör vi framhäva skillnaden mellan en yrkeskate-
goris formella handlingsutrymme och en individs reella handlingsutrymme 
i den unika situationen. Ett stort formellt handlingsutrymme betyder nöd-
vändigtvis inte ett stort reellt om det informella sätter gränser. Ett litet 
formellt handlingsutrymme betyder nödvändigtvis inte ett lika litet reellt då 
det kan kompenseras med att exempelvis vara en informell ledare. Låg 
kontroll över arbetet kan vara ett uttryck för mobbning (litet reellt hand-
lingsutrymme) och inte för en formell bestämmelse.  

Samhälleligt avgörs fastlåstheten av risken för arbetslöshet, efterfrågan 
av vissa kompetenser och vilken rörlighet som finns på arbetsmarknaden. 
Anställningsrelationerna är mer begränsade idag då arbetsorganisationer 
ska kunna anpassa arbetskraften efter de föränderliga krav som omgiv-
ningen kräver. Tidigare regleringar kring anställningsformer luckras upp. 
Användning av bemanningsföretag ökar (Allvin et al 2006:17; Grönlund 
2004:14; Bäckström 2006). Att arbetslivet går mer och mer mot temporära 
kontrakt och projektbaserade anställningar gör att vi inte är fasta inom 
arbetsorganisationen i samma utsträckning som tidigare. Kan det betyda 
att mobbningen motverkas då det är lättare att byta arbetsplats och att 
personal inte behöver dras in i konflikter om tiden på en arbetsplats är 
begränsad? Bland andra Hoel och Salin (2003) har visat att personal med 
temporära anställningar upplever mindre mobbning. Rimligtvis kan tem-
porära anställningsformer ha vissa fördelar i mobbningssammanhang, men 
också en mängd negativa, bland annat otrygghet (t.ex. Kinnunen et al 
2010). Det skiljer sig också förmodligen mycket åt mellan olika regioner i 
landet, och inte minst mellan olika typer av yrkeskompetenser på grund av 
skillnader i förhandlingsstyrka på arbetsmarknaden (arbetsmarknadsposi-
tioner).  

Ett kännetecken på arbetsorganisationen och andra arenor är att de inte 
fungerar som isolerade öar i samhället. De finns ofta i ett nätverk av flera 
intressenter och samarbetspartner (jfr Stakeholder Theory, t.ex. Harrison 
& Freeman 1999; Stieb 2009) som därmed finns med i samma sociala kon-
text. Att bli utsatt för mobbning på arbetet kan förvärras av att bo på en 
mindre ort där alla känner alla och där ryktet om någon kan spridas lätt. 
Fastlåstheten blir då relaterad till hela orten eller bygden. Rykten kan för-
störa möjligheten att få alternativa tjänster på andra arbetsplatser. Det kan 
därför vara en förvärrande omständighet som knyts till mobbningsfenome-
nets struktur, att regelbunden och återkommande interaktion med samma 
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människor inte bara gäller inom arbetsorganisationen utan även i dess 
sociala kontext. Samma förhållande kan dock även hjälpa en utsatt person 
som behöver komma ur en negativ samvaro då det kan finnas alternativa 
arbetsgivare bland arbetsorganisationens intressenter. 

8.5.2 Byråkratisk auktoritet och                                                           
den dubbla tillhörigheten 

En arbetsorganisatorisk egenskap som visade sig inverka på mobbnings-
processen är att byråkratisk auktoritet fördelas olika mellan olika posi-
tionsinnehavare inom arbetsorganisationen. Att den byråkratiska auktori-
teten fördelas kan vara en fördel i interaktionsprocesser då personal kan 
skydda sig med sin position och ta till den som grund för vissa ställningsta-
ganden. Med en hög position ökar dock också möjligheterna att mobba, 
medan det också kan vara en grund för att bli mobbad, om det finns förakt 
mot personer på formella maktpositioner (jfr kategoritillhörighet). Enligt 
min tolkning av det empiriska materialet är det tydligaste sättet som for-
mell position inverkar på mobbningsprocessen att innehavare av en hög 
sådan ges större möjligheter att mobba även om de inte träffar kollegor-
na/underordnade så frekvent. Det som en chef gör får också mer genom-
slag på grund av beroendeförhållandet. Det som en chef gör blir mer syn-
liggjort (jfr Einarsen et al 1998: 170f; Alvesson 2001:157).  

De formella positionerna inom arbetsorganisationen är mer lättrörliga 
än på de andra mobbningsarenorna, om vi i det lägger betydelsen att det är 
fullt möjligt att byta formell position eller funktion. Hillevi, som stod ex-
empel i kapitel 1, bytte från mellanstadielärare till specialpedagog och skul-
le även kunna bli rektor under vissa förutsättningar. Att byta från elev till 
lärare är inte möjligt, åtminstone inte under överskådlig tid och relativt 
samma personer, och inte heller mellan vårdare och intagen. Det finns 
olika organisatoriska grupper inom arbetsorganisationen såväl som på 
andra mobbningsarenor. Den grundläggande relationen mellan arbetsgiva-
re och anställd (arbetstagare) är den primära (Karlsson 2002:52), men på 
de allra flesta arbetsplatser finns det endast arbetstagare då även chefer och 
verkställande direktörer är arbetstagare, men också naturligtvis arbetsgiva-
rens ställföreträdare och de som i praktiken utövar arbetsgivarskapet. Mer 
fruktbart här är att tänka sig uppdelningen mellan chefer och anställda för 
att visa på skillnad i byråkratisk auktoritet, men även var gränsen går för 
vad en chef är, är ibland oklart. En chef står som representant för organisa-
tionen, då han/hon ska säkerställa dess fortlevnad och effektivitet. De an-
ställda står i beroendeställning till en chef för att säkerställa sin plats i ar-
betsorganisationen och för att få sin lön. Chefen kan tala om när han eller 
hon anser att en anställd har gått över gränsen för det tillåtna som arbets-
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tagare och positionsinnehavare eller att denne inte lever upp till sina for-
mella åtaganden. Trots dessa uppenbara skillnader är det mer otydligt 
vilka som är ens organisatoriska grupp inom arbetsorganisationen än på de 
andra arenorna. Den som är chef är också oftast kollega, och kanske är en 
person chef över vissa arbetsuppgifter och personer men inte över andra. 
Skillnaden mellan horisontell och vertikal mobbning borde rimligtvis vara 
mindre inom arbetsorganisationen än inom de andra mobbningsarenorna. 
Däremot kan man tänka sig att hierarkiska olikheter mellan individer och 
positionsinnehavare också öppnar för fler sätt att mobba. 

Vad som därmed kan sägas skilja arbetsorganisationen från de andra 
mobbningsarenorna är att formella positioner eller olika organisatoriska 
tillhörigheter syns på pappret men de märks inte alltid reellt i praktik på 
samma sätt som det rimligtvis gör mellan lärare och elev eller kriminalvår-
dare och intagen. De olika organisatoriska grupperna inom arbetsorganisa-
tionen använder sig oftast av samma lokaler och fikar ofta tillsammans och 
interagerar på ett vardagligt vis. Bara för att någon har positionen chef 
betyder det inte att de ges ett stort reellt handlingsutrymme av de under-
ordnade. Vilken organisatorisk tillhörighet var och en har inom arbetsor-
ganisationen, syns inte alltid i praktik.  

Vi har en dubbel tillhörighet till arbetsorganisationen, en formell och en 
informell. Varje enskild individ fattar beslut medvetet eller omedvetet om 
denne ska handla enligt ”det som är rätt på pappret” (det formella hand-
lingsutrymmet) eller om man ska göra ”som alla andra” (det informella 
handlingsutrymmet), trots att det alla andra gör kan anses vara felaktigt. 
Två ytterligheter vad gäller den formella och den informella tillhörigheten 
kan lyftas fram. 1) En person blir uppsagd på grund av felaktigheter i han-
tering av pengar men där kollegorna stöttar personen. 2) En person blir 
utfryst av sina arbetskamrater men att utförandet av arbetet är klanderfritt. 
I det första exemplet exkluderas individen formellt från arbetsorganisatio-
nen även om han eller hon har stöd informellt av kollegorna, i det andra 
exemplet exkluderas individen från den informella samvaron men hålls 
kvar av sin formella plats. Det första är inte ett exempel på mobbnings-
handlingar, om inte flera har gjort fel men bara en sägs upp (särbehand-
ling), medan det andra exemplet är det. Att ha rätten att tillhöra arbetsor-
ganisationen formellt sett men att inte känna sig välkommen och att inte 
ha den formella rätten att tillhöra men att känna sig välkommen av sina 
kollegor är två ytterligheter i exkluderingens praktik.  

Det som särskiljer arbetsorganisationen som mobbningsarena från andra 
sådana är ändock inte den dubbla tillhörigheten. Även på de andra arenor-
na har individerna som ingår i dem en formell position och en informell 
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plats. Inom åtminstone vissa arbetsorganisationer kan dock gränsen mellan 
de två tillhörigheterna bli högst otydlig. Den formella positionen inom 
arbetsorganisationen kan ändras över tid och maktkamper kan därmed 
utföras mellan individer. I vissa arbetsgrupper lyssnas det betydligt mer på 
den informelle ledaren än på chefen. Ibland spelar inte den formella posi-
tionen någon roll för det sociala samspelet, ibland tvärtom. Uffe på brand-
stationen blev förman men det hjälpte inte honom emot mobbningen. Där 
medförde inte ett större formellt handlingsutrymme att det reella hand-
lingsutrymmet blev större. Det kan både vara förvärrande vid mobbning 
att ha dubbla tillhörigheter, och förmildrande. Det kan vara förmildrande 
om mobbning sker i det sociala samspelet men att det formella handlings-
utrymmet står sig intakt. Då har var och en sina arbetsuppgifter och sitt 
ansvar och ett visst förtroende vad gäller arbetet även om kollegorna inte 
kommer överens informellt. Det kan också vara förvärrande i mobbning 
att ha två tillhörigheter om mobbningshandlingar riktas både mot den 
formella och mot den informella. Det kan hända då fel beslut fattas gällan-
de arbetet men där även de informella relationerna påverkas.  

När det informella styr en arbetsorganisation är var och en utelämnad 
till sin informella plats. Det riskerar att bli en organisation byggd på skill-
nader mellan de interagerandes personligheter. I Agnes fall sade chefen att 
det var henne som person det var fel på, och att det var helt okej att vissa 
inte ville arbeta med henne för ”man kan ju inte komma överens med 
alla”. De formella reglerna var underordnade. Mobbningen kan synas tyd-
ligare i sammanhang där det formella inte får ta plats och där respekten för 
det formella inte finns. Det finns de arbetsorganisationer där sak (det for-
mella) och person (det informella) inte sammanblandas. Där kan mobb-
ningen också förmodligen bli mindre förödande. En övergripande tolkning 
av hur personer med olika stort handlingsutrymme ska kunna leva sida vid 
sida utan att mobbning uppstår är vikten av att påminnas om och respek-
tera allas formella position och att inte låta det informella styra i för hög 
utsträckning. Det torde innebära att, även om vi informellt och på ett rent 
personligt plan inte kommer överens, måste vi respektera varandra, vara 
professionella mot varandra och att därmed kunna skilja mellan positions-
innehavare och individ. Naturligtvis finns det flera aspekter av mobbning 
som kan lyftas till diskussion men detta är åtminstone en sida av det, som 
har relevans i denna studie.  

8.6 Mobbningens nödvändiga villkor? 
Fenomenet mobbning är kontextuellt konstituerat. Det får här betydelsen 
att egenskaperna och krafterna som inverkar på fenomenet får en viss in-
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nebörd i relation till en viss kontext (jfr Ekström 1993:41f). Arbetsorgani-
sationen är en av mobbningens möjliga arenor. De egenskaper och krafter 
som identifieras som viktiga för att förstå mobbningsprocessen inom ar-
betsorganisationen är nödvändigtvis inte desamma på en annan mobb-
ningsarena.  

Fördelningen av byråkratisk auktoritet inom arbetsorganisationen är 
inte en nödvändig egenskap på en arena för att mobbning ska bryta ut på 
den. Personer kan stå på samma organisatoriska nivå för att mobba var-
andra, den enda nödvändiga förutsättningen för att vara mobbare är att 
kunna utföra negativa handlingar över tid och det kan alla som träffar en 
person återkommande göra. Fördelning av byråkratisk auktoritet har såle-
des enbart en förvärrande eller förmildrande inverkan på mobbningspro-
cessen. Den slutsats vi kan dra gällande byråkratisk auktoritet som en ar-
betsorganisatorisk egenskap är att de som har mer sådan kan inverka på 
mobbningsprocessen annorlunda än de som har mindre. Det beror på att 
de med mer byråkratisk auktoritet i kraft av formell position kan utföra 
fler typer av negativa handlingar. Att arbetsorganisationen ingår i samma 
sociala kontext som sina intressenter är inte heller en nödvändig egenskap 
på en mobbningsarena, då det även i ett isolerat sammanhang kan utveck-
las mobbning. Att arbetsorganisationen ofta genomgår omorganisationer 
och förändringar kan också bara verka förvärrande eller förmildrande på 
processen. När det gäller den dubbla tillhörigheten till en arbetsorganisa-
tion så måste den problematiseras. Är det en nödvändig egenskap för en 
mobbningsarena eller inverkar den bara förvärrande alternativt förmild-
rande? På de mobbningsarenor som har lyfts fram; skola, fängelse, ålder-
domshem, militärtjänstgöring, har vi tydliga formella positioner såsom 
lärare och elev, intagen och kriminalvårdare, boende och vårdare, beväring 
och befäl och inom arbetsorganisationen de lite otydligare chef mot an-
ställd. Men, mobbning som fenomen kan förekomma även inom kamrat-
grupper eller i släkter och familjer, även om vi sällan använder ordet 
mobbning för exkluderingsprocesser i de sammanhangen. Olika organisa-
toriska grupper möjliggör att mobbningen blir vertikal och horisontell och 
ger vissa större möjligheter att mobba och andra mindre, men kan endast 
inverka på mobbningsprocessen. Det enda som knyter alla dessa arenor 
samman är att individerna som ingår i dem interagerar regelbundet. I fa-
miljen, släkten och bland vännerna finns en institutionaliserad samvaro 
som inte grundas på olika organisatoriska grupper och olika formella posi-
tioner men däremot en förväntad samvaro över en längre tid. Samarbete är 
då inte heller ett nödvändigt villkor för mobbningen utan kan endast in-
verka. En slutsats är därför att regelbunden samvaro över en längre tid är 
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det enda villkor som är nödvändigt på en arena för att mobbning ska kun-
na ske där.117  

Flera latenta egenskaper inom arbetsorganisationen och interaktions-
krafter inom den samverkar för att mobbningsprocesser ska starta och 
fortgå. Arbetsorganisationen har benägenheten, på grund av sina latenta 
egenskaper, att utveckla mobbning. Organisationer kan dock inte mobba. 
Det är händelser eller förhållanden i interaktionen som startar social ex-
kludering från en gemenskap även om dessa ibland flätas samman med 
arbetsorganiseringen så att det blir omöjligt att särskilja vad som är vad. 
Det tydligaste exemplet på denna sammanflätning är när mobbning startar 
kring en omorganisation. Det är inte, menar jag, omorganisationen i sig 
som gör att mobbning sätts igång utan processer i interaktion (förhand-
lingar om handlingsutrymme) som sätts igång på grund av den. På grund 
av hur arbetet organiseras kan också vissa zoner uppstå där osäkerhet om 
vad som gäller stimulerar till förhandling om handlingsutrymme (jfr Crozi-
er & Friedberg 1980:37f). Arbetsorganisationens egenskaper kan sedan 
förstärka eller försvaga mobbningens utveckling.  

Någon typisk mobbningsorganisation finns inte, utan mobbning kan 
bryta ut inom alla arbetsorganisationer som innefattar fler än två personer. 
En antydan om en arbetsorganisation där flest krafter motverkade mobb-
ning fann jag i den egalitära organisationskulturen. Där fanns en balans 
mellan att låta de anställda ha hög individuell kontroll över sin arbetssitua-
tion, samarbete i någon mån även om det inte var påtvingat ”uppifrån” 
vilka som samarbetade, samtidigt som gruppgemenskapen betydde så pass 
mycket att de mjuka sidorna av samvaron fick komma fram. Gemenskapen 
bör dock inte grundas på en allt för hög homogenitet för medlemmarna 
där avvikande åsikter och kategoritillhörigheter inte kan tas emot. Denna 
kombination möjliggör att alla anställda kan ges ett visst utrymme att 
handla inom utan att få repressalier, ett utrymme att handla inom förut-
sättningslöst. Således, alla bör ges ett så stort formellt handlingsutrymme 
att de har viss kontroll över sin egen arbetssituation samtidigt som andra 
åtminstone bör respektera var och ens rätt till detta handlingsutrymme. 
Den kombinationen är en utmaning för alla arbetsorganisationer. 

Vi ges ett reellt handlingsutrymme överallt där vi vistas. I vissa samman-
hang finns många regler och normer som begränsar det, i vissa finns det 
färre. I denna studie har jag resonerat om vilka formella och informella 

 
117 Jfr Danermark et al:s (2003:86) kontrafaktiska fråga till det objekt man 
studerar: ”Vad är det man inte kan ta bort utan att objektet också upphör att 
finnas till i sin nuvarande form?”  
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regler och normer som kan begränsa det eller utöka det inom just arbetsor-
ganisationen. Ett mycket starkt medel för att minska någons reella hand-
lingsutrymme är att mobba. Det har visat sig finnas flera egenskaper inom 
arbetsorganisationer som under vissa omständigheter kan öka möjligheter-
na att mobba och förstärka någons utanförskap och redan begränsade 
reella handlingsutrymme. Ibland kan samma egenskaper minska risken för 
detsamma.  

8.7 Avslutning: Gemenskap, exkludering och kompensation 
På avhandlingens inledande sidor togs det upp att bland människor som 
ses återkommande uppstår ibland vänskap, ibland konflikter, ibland för-
älskelser och ibland mobbning. Kan det vara samma egenskaper och kraf-
ter som ligger bakom gemenskap som mobbning? Ja, förmodligen är det 
fallet. Närhet till varandra var det som möjliggjorde kollektivkänslorna i 
Lysgaards arbetskollektiv (Lysgaard 1985:147). Närhet till varandra över 
tid är också det som möjliggör mobbning.  Alla de aspekter som visat sig 
vara sådant som kan förstärka mobbningen, som krav på samarbete med 
särskilda personer och att man måste umgås, är också sådant som kan föra 
människor samman. Att föras samman uppifrån kan leda till att fler lär 
känna varandra än de vi spontant skulle välja. Att ses återkommande bil-
dar grund för gemenskap men också exkludering, att ha olika yrkestillhö-
righeter och positioner kan såväl stärka som splittra en grupp. Låg kontroll 
över arbetet kan skapa såväl gemensamma behov att agera tillsammans 
(kollektiv kontroll), som det kan förvärra utsattheten och öka fastlåsthets-
känslan. Starka normer ger ett litet informellt handlingsutrymme för med-
lemmarna men också stark gemenskap. En person som inte anpassar sig till 
gruppens gemensamma gods kan anses vara en outsider och någon vi inte 
kan lita på. I objektifieringen av en person blir denne ”omöjlig” och vårt 
agerande uppfattas som rättvist. Att ha denna gemensamma ”fiende” un-
derlättar dock gemenskapen för de andra.  

De egenskaper och krafter som visat sig inverka på mobbningsprocessen 
är därför inte dåliga per se utan kan under vissa omständigheter inverka på 
mobbningen. Inkludering och exkludering genereras, åtminstone i viss 
utsträckning, av samma egenskaper och krafter inom arbetsorganisationen. 
Integrering och segregering är två sidor av samma mynt (jfr Bliding 2004). 
Mobbning kan ses som ett starkt instrument för bekräftelse av tillhörighe-
ter, både i skolan och inom arbetsorganisationer. Tillhörigheten kan vara 
till arbetsorganisationen i sig, till chefen, till yrkesgruppen, till tredje part 
eller till kollegorna. Att skapa ett ”vi” sker inte automatiskt utan vem som 
är med eller inte förhandlas fram i implicita och explicita förhandlingar 
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som ger överenskommelser. Överenskommelserna behöver inte prövas hela 
tiden, en som blir mobbad har exempelvis redan på förväg förlorat för-
handlingen.  

Vid genomförandet av denna studie har också tanken om kompensation 
väckts upprepade gånger, såsom att när samvaron med kollegorna inte 
fungerar och någon ges ett litet reellt handlingsutrymme bland dem, så 
spelar det roll att ha möjligheter till alternativa allianser. Det kan innebära 
att ha samvaro med till exempel kollegor på andra avdelningar eller tredje 
part. Insikten att tredje part kan utgöra en alternativ allians för en anställd 
blev möjlig på grund av det empiriska urvalet. Att bli mobbad i ett team 
som träffas ett par gånger i veckan är inte enkelt och utan negativa konse-
kvenser, men rimligtvis är det en förvärrande omständighet att i stället bli 
mobbad av personer som vi arbetar med och ser 40 timmar i veckan och 
där inga alternativ finns. Då finns det ingen som kan kompensera för den 
negativa samvaron, utan samvaron blir negativ hela tiden. Vi eftersträvar 
handlingsfrihet, dock inom vissa ramar, och brist på utrymme på en sida 
av handlingsutrymmet kan också kompenseras med större utrymme på den 
andra. Om vår informella ställning i gruppen är svag, kan ett större for-
mellt handlingsutrymme i viss mån kompensera för den. Människor med 
begränsat formellt handlingsutrymme kan kompensera för det genom sin 
informella plats. Det går att kompensera en negativ samvaro i en konstella-
tion med en positiv samvaro i en annan. Ett litet reellt handlingsutrymme 
på ett ställe kan kompenseras med ett större på ett annat. Känslan av ut-
satthet försvinner för den skull inte, då vi blir särbehandlade och socialt 
exkluderade från en grupp som vi vill ha gemenskap med. 

Att interagera är ofta något positivt och det som stärker sammanhåll-
ning mellan individer. Det kan dock vara smärtsamt att vara tvungen att 
interagera med personer där en negativ föreställning om en som person 
florerar och som hela tiden bekräftar ens utanförskap.  
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Summary 
 

Purpose and approach of the study 
Mobbing can occur in any place of work that includes more than two 
people. Workplaces have a propensity to develop mobbing. There are a 
number of organizational characteristics of workplaces that may, under 
certain circumstances, affect the mobbing process. The overall purpose of 
this dissertation is to identify and analyze the organizational characteristics 
and forces of interaction in the workplace that may affect the mobbing 
process. The four main questions are: What forces of interaction and what 
characteristics of a workplace can affect the process of mobbing, and how? 
Which force or event might provoke the mobbing process? What features 
of the workplace and the interaction within it enable the establishment of 
the mobbing process? What distinguishes the various parties in the mob-
bing process?  

The empirical basis for the dissertation consists of semi-structured inter-
views with 20 people. Eleven of these have been victims of mobbing or 
abuse, seven have observed mobbing, and two have been bullies. 

Mobbing is defined as negative acts directed by one or many persons 
towards one or a few other persons repeatedly over time – in which social 
exclusion from the group occurs or is likely to happen. Mobbing is also 
seen as an asymmetrical relationship in which the victim(s) are objectified. 
Objectification can be expressed both as rutinization and ritualization 
(Bauman 1989; Collins 1992; Giddens 1984). Mobbing is viewed as a so-
cial phenomenon. To focus on the social nature of mobbing is to see it as 
something that happens between people and not within them. Relations 
between people are a prerequisite for mobbing to occur. Mobbing does not 
occur between two people in isolation. In mobbing, someone is being ex-
cluded from a community and therefore from a group. The concept of 
mobbing is strongly linked to notions of morality. Therefore it is difficult 
to distinguish conceptions about morality from acts in practice.  

Previous research on bullying and mobbing 
Sometimes the concepts of bullying and mobbing are used synonymously in 
the research field, and sometimes with different meanings. In this disserta-
tion, the concept of mobbing refers to repeated negative acts by which one 
or a few people are victimized. I see bullying as a wider concept, because it 
also includes situations where a single person is harassing many others at 



 
262  I LOUISE SVENSSON Mobbning i arbete 
 

once. However, the presentation of previous research includes both “bully-
ing” and “mobbing”. In Sweden the concept of mobbing arose in 1969, 
and researchers highlighted it from the 1970s. Swedish researchers initially 
had a prominent position in the research field, a position that have not 
maintained in recent years. Roughly speaking, the research on bullying and 
mobbing is divided into a relatively homogeneous dominant branch, and a 
more heterogeneous newcomer branch.  

The issues raised within the dominant branch of the research are: What 
are the causes and consequences of bullying? How is bullying expressed? 
How many are bullied? What organizational factors explain bullying? The 
search for answers to these kinds of questions makes up a large part of the 
research from the mid-1990s. The method used is statistical surveys, and 
the results are usually statements about bullying in general (e.g. Einarsen 
1999; Einarsen et al. 1994; Zapf 1999; Zapf et al. 1996) or within a specif-
ic industry (e.g. Vartia & Hyyti 2002; Salin 2003a). The above-mentioned 
newcomer branch consists of a variety of disciplines. What they have in 
common is that researchers have other types of questions, methods, and/or 
theoretical points of departure than in the dominant branch (e.g. Lewis 
2006; Hallberg & Strandmark 2004; Tracy et al. 2006; Liefooghe & 
Olafsson 1999; Björk 1999; Bliding 2004; Kerr & Levine 2008). Studies in 
this so-called newcomer branch have become more common in the past 
decade.  

It has been noted that approximately every twelfth person is subjected to 
mobbing and bullying at work, and the numbers are fairly constant over 
time. Young people seem to be less exposed to mobbing or bullying than 
older ones (Einarsen & Skogstad 1996; Arbetsmiljön 2003; 2005; 2007; 
2009). Women and men are victimized to a similar extent, which applies 
throughout Scandinavia (Zapf et al. 2003a; Leymann 1992a). Studies from 
the United States (Namie 2007) show a higher prevalence among women. 
The incidence of bullying and mobbing is higher in occupations involving 
working with people and especially in those requiring cooperation. Mob-
bing occurs to a lesser extent in occupations involving working outdoors 
and not working directly with people (Arbetsmiljön 2003; 2005; 2007).   

Bullies are more often men than women, and most often hold a higher 
position than the victim. It is more common to be subjected to bullying by 
one or a few people than by the entire group. It is most often a prolonged 
process; in some studies it is argued that the average duration is 15–18 
months (Zapf et al. 2003a; Einarsen & Skogstad 1996), in others about 3 
years (Einarsen et al. 1998:58). The variations are large. The bullying 
process changes over time. Bullying can start with a conflict or prejudice, 
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and escalate over time as the victim becomes stigmatized (Einarsen 1999; 
Leymann 1996). When it comes to interventions against mobbing, these 
are better developed in the schools than in workplaces. 

The causes or origins of bullying at work can be found at different le-
vels. At the individual level, some say that the personalities of victims or 
bullies are part of the explanation (Glaso et al. 2007; Randall 1997; Coyne 
et al. 2000). Vartia (1996) writes that personality factors may play a role 
in different parts of the mobbing process, but that they are difficult to 
prove. What is cause and what is effect is not established. The risk of being 
subjected to mobbing is therefore greater if you have previously been ex-
posed to it, but the vast majority do not become victims of mobbing more 
than once during their lifetime (Vartia 2001). At the group level we can 
speak in terms of norm breaking (Thylefors 1999; Beronius 1986) and how 
the exclusion of one person can have a positive effect on the others’ sense 
of belonging (Bliding 2004). At the organizational level, different aspects 
are studied such as the relationship between mobbing and low control, 
reorganizations, role ambiguity, leadership, and workload (Hauge et al. 
2007; Einarsen et al. 1994; Zapf 1999; Widmark et al. 2005; Vartia 1996). 
Often these are linked, sometimes not. However, there is no clearly estab-
lished causal link between various organizational characteristics and mob-
bing. At the societal level researchers discuss, for example, globalization 
and insecurity in work contracts as causes of bullying or mobbing (Rayner 
et al. 2002; Lewis 1999; Sheehan 1999; Hoel & Cooper 2000).  

Theory and concepts 
Mobbing occurs only in contexts where people meet regularly and often, 
and are dependent on the context or the people there and hence can only 
leave at a high cost (Eriksson 2001). The context in focus here is the organ-
ization of the workplace. Everyone with a job has a degree of formal dis-
cretion. This refers to the scope of action and the resources that the organi-
zation gives the job-holder or professional category to accomplish their 
work tasks in terms of duties and bureaucratic authority (Bazerman 1982; 
Aronsson 1990; Weber 1983). The individual is also a member of a group 
within the organization. Informal discretion refers to the scope for action 
that members of the group give each other in the unique practice. This 
consists of norms and specific standards developed in the context of group 
interaction (see Simmel 1971; Lysgaard 1985; Karasek & Theorell 1990). 
Real discretion is the scope for action given to the individual by both the 
group and the organization together: the limits within which the individual 
can act without being subjected to reprisals. To be designated as an outsid-
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er (Becker 1963), or become the target of prejudice due to sex, ethnicity, 
disability, age, etc. can affect one’s real discretion negatively. The size of an 
individual’s real discretion varies from person to person and changes over 
time and from one context to another. Individuals negotiate (see Finch 
1989; Johansson 1997) by means of various resources for both formal and 
informal discretion, and the result is their real discretion. What is seen as a 
resource varies in different context. It can, for example, be a management 
position, having undergone a training course, or having the right informal 
connections. Freedom of action cannot be total (see Crozier & Friedberg 
1980), nor is it desirable, especially within the workplace. There are limits 
to what we must and can do within the organization. To be part of a group 
and its sense of community we need to conform. We perform and try to 
make an impression in frontstage, while giving and receiving mutual sup-
port backstage (Goffman 1998).  

The organization provides a framework for negotiating discretion, and 
determines to some extent which resources that count and which do not 
(Crozier & Friedberg 1980:38). Frameworks are also found within the 
work of the organization, such as its formal structure, the physical layout 
of the workplace, and also its organizational culture. Where there is orga-
nizational confusion there is also negotiable space (Crozier & Friedberg 
1980). Negotiations about discretion may in turn affect the structure and 
culture.  

Method, ontology, and epistemology 
This study employs a qualitative research approach in which the process, 
underlying structure, and context of mobbing are in focus. Theory is essen-
tial to the study because it helps to identify and analyze underlying and not 
directly observable structures. The study is influenced by Derek Layder’s 
“adaptive theory,” in which “theory both adapts to, or is shaped by, in-
coming evidence” (Layder 2005:5). In accordance with a critical realist 
approach, reality is divided into three different levels of which the empiri-
cal is one, the actual and the real the others. The real comprises the quali-
ties and forces that make things happen at the actual level. I see it as the 
workplace having characteristics, or qualities and the interaction within it 
having forces, both of which under certain circumstances can influence the 
mobbing process – sometimes strengthening and sometimes counteracting 
it. These qualities can be seen as latent, as they exist regardless of whether 
mobbing breaks out or not. At the level of actual reality, events and 
processes happen regardless of whether we are empirically aware of them. 
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At the empirical level, we experience subjectively what happens – our in-
terpretation of it (Danermark et al. 2003; Sayer 2000; Bhaskar 1997).  

20 semi-structured interviews with victims, observers, and bullies are the 
empirical basis of the study. All interviews were recorded on tape and tran-
scribed. Workplaces were selected in which staff has close contact with 
third parties. It is important to honestly explain the difficulties and charac-
teristics of the interviewees by means of the analysis. Validation of the 
interview material is done by questioning, theorizing, and listening with the 
“third ear,” i.e. not only noting what interviewees say, but also what they 
do not say (Kvale 1997; Hansen 1988). The ethical considerations are tak-
en into account because of the fact that mobbing is a sensitive topic and 
that the consequences of mobbing often are severe.  

Mobbing parties 
A prerequisite for being a bully is to have the ability to exclude, which 
everyone can do but some more easily than others. A bully can perform 
formally negative acts i.e. that violate formal rules and laws, if they have 
bureaucratic authority because of a high position. Mobbing may increase 
and take more severe forms of expression if a bully uses his or her bureau-
cratic authority. However, informal negative acts are always used in mob-
bing, acts that anyone can perform. Another type of bully is the informal 
leader. Bullies can also make use of their work to bully or perform re-
peated negative actions if they work close to the victim. For it to be a ques-
tion of mobbing, the actions must come from people who can influence, or 
who attempt to influence the victim’s real discretion. Bullies have the abili-
ty to exclude the victim from the group, and therefore they try to bring 
more people into the process. Collaborators are those who bullies poten-
tially can recruit to the negative perception of the victim, even if he or she 
does not succeed. The victim becomes stuck in this negative perception that 
bullies create. Collaborators are potential bullies and may include anyone 
who does not show open support. A collaborator can show support for the 
victim backstage, but for some reason does not provide support openly. 
Uncertainty about whose side the collaborators are on reduces the victim’s 
self-perceived discretion, i.e. the scope for action that the individual himself 
feels that he or she possesses. Those who give the victim open support do 
that because they feel that they have to according to their formal position 
and/or if the find bullying morally wrong. Other reasons for providing 
support openly is when the supporter has a sense of community with the 
victim or with others who also provide support openly, or because the 
group is not important for him or her.  
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In some respects, the mobbing phenomenon is unpredictable and fluid. 
A person can give a victim support one day, and the next day be the bully. 
Those who are bullies one day, can the next day help to ensure that all 
parties, including the victim, will be better off through conflict solving and 
displacement. And someone who claims to be the victim of mobbing by 
others may also be considered a bully. We should see the mobbing process 
and its participants in shades of gray, and not in black and white.  

The mobbing process begins and develops 
The mobbing process can begin for many reasons. In this study, three main 
reasons are identified and discussed. First mobbing can begin because the 
victim is seen as an outsider. This can be because of differences in values, 
ways of doing the job, or loyalties. It can also be due to belonging to a 
category such as gender, ethnicity, or age. Second, the mobbing process can 
begin with a change of position. The victim may be new to the workplace 
and be subjected to mobbing from the start, or the mobbing could begin 
after changing position in a workplace. The mobbing could also begin 
when the bully begins at the workplace. The third main reason for a mob-
bing process is a confrontation. In the interviews, the confrontation has 
been between a superior and a subordinate, and the subordinate has lost 
the negotiation.  

None of the reasons mentioned above necessarily lead to mobbing. The 
reasons for the start of the mobbing process are intertwined in the real 
world, and several processes occur simultaneously. A person who is al-
ready accorded little real discretion is more likely to be mobbed. One who 
is given little real discretion is more easily appointed as an outsider. Mob-
bing can begin insidiously over time or suddenly after a certain event.   

Mobbing may, if it is accepted by many in the workplace, become a part 
of the group culture. How it spreads among colleagues has to do with the 
bully’s formal and real discretion, and hence how easily he or she can 
spread a negative perception about the victim; but also with how the work 
is organized.  

The impact of workplace organization on the mobbing process 
Just by looking at external features, you cannot identify which workplaces 
are most likely to be sites of mobbing. Nevertheless, there are cultural cha-
racteristics of workplaces that make it easier or more difficult for mobbing 
to spread and develop. Mobbing may occur in all types of organizational 
cultures but different forces affect the mobbing process in different ways. A 
number of aggravating and mitigating latent characteristics are raised in 
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this dissertation that may affect the mobbing process. These are coopera-
tion and coexistence, existence of a place of retreat, distribution of bureau-
cratic authority and employer participation, the double belongings within 
the organization (formal and informal), reorganization and changing work-
load, and the organization’s relations to stakeholders. The same characte-
ristic may be an obstacle to mobbing in one situation and facilitate it in 
another. 

Forcing colleagues to collaborate does not automatically lead to mob-
bing but it can make mobbing more visible and help it spread. If colleagues 
do not have to work together, on the other hand, a victim of mobbing may 
be isolated. When different professions are forced to cooperate, one’s pro-
fession can be component of the mobbing, but when everyone is in the 
same professional category, differences arise instead about how the work 
should best be done. Not having a place of one’s own (place of retreat) is 
not mobbing, but it can aggravate the situation for one who is being 
mobbed. When it comes to expressions of mobbing, employers and manag-
ers can perform more severe negative acts because of their high formal 
discretion (bureaucratic authority). A manager can also use meetings and 
the allocation of tasks to perform acts of mobbing. Reorganizations and 
heavy workload can have an impact on the mobbing process if they affect 
the negotiations about discretion. The double belonging within the organi-
zation can worsen the mobbing process if both “sides” are affected, but in 
some organizations it is easier to divide the formal from the informal. In 
these cases, mobbing is less likely to spread. The workplace is also a part of 
society and exists in a network with different stakeholders (see Harrison & 
Freeman 1999; Stieb 2009). In some cases, this characteristic makes things 
worse for a victim because rumors can spread to organizations beyond the 
present one, however having a network of other organizations can also 
make it easier find a new job if needed.  

In a general sense, it is not possible to comment on where mobbing be-
comes most severe by relying on victims’ reports on how badly they feel 
from being subjected to mobbing. Instead, what is possible to say is that 
where there are the most opportunities to perform negative acts, mobbing 
is also the most visible. In the empirical material, I found that in horizontal 
work groups, where everybody is at the same hierarchal level, and where 
colleagues do not have a place of retreat, mobbing is expressed the most 
clearly. What makes this possible is that staff is forced to socialize with 
each other on many occasions and sometimes for long periods each day, 
affording plentiful opportunities to bully. Colleagues then value each other 
on informal grounds: how well they like each other. The real discretion of 
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one who is bullied shrinks to where everything he or she does is wrong. An 
interpretation of the empirical data is that a balance should be sought be-
tween regular reminders of the formal, professional requirements at a 
workplace, so that you can reflect on everyone’s roles and positions, and 
on the other hand having more informal gatherings. There are no examples 
in the interviews of workplace cultures that are too formal, nor would that 
be desirable. The phrase “keep the issue separate from the person” is pre-
sented to illustrate how mobbing can be prevented.  

The necessary conditions for mobbing                                     
and a sense of community 

What are the necessary conditions in a mobbing arena, i.e. what makes it 
possible for bullying to occur in an arena at all? Of the characteristics and 
forces mentioned above, only regular interaction with and proximity to the 
same people is necessary for mobbing to occur. The others only strengthen 
or weaken the mobbing process. Proximity to each other, as in Lysgaard’s 
work collective, did create positive collective emotions (Lysgaard 
1985:147), and proximity is also what allows mobbing. All the aspects that 
have been proved to reinforce mobbing, such as being required to coope-
rate with specific people and the need to socialize, are also things that 
bring people together. Hence they might result in people getting to know 
each other better than they would spontaneously choose. Strong norms 
provide little informal discretion for the members, i.e. deviances are pu-
nished, but such conditions also give a strong sense of community. A per-
son who does not conform to the group’s common good may be regarded 
as an outsider and therefore someone the group cannot trust. The objectifi-
cation of a person makes him or her “impossible” and our negative actions 
are perceived as fair. Having that common “enemy” facilitates the sense of 
community for the others. The features and forces which have been found 
to affect the mobbing process are not bad per se, but may in some circums-
tances lead to mobbing. Inclusion and exclusion are generated by the same 
characteristics and forces; they are two sides of the same coin (see Bliding 
2004).   

In the course of this study the idea of compensation has also been raised. 
In a situation with colleagues where you have little real discretion, it is 
important to have access to alternative alliances. This means having posi-
tive interaction with a third party or colleagues in other departments. Being 
mobbed in a team that meets a couple of times a week is neither easy nor 
free from negative consequences, but it stands to reason that it is worse to 
be mobbed by people you see and work with 40 hours a week and to have 
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no alternatives. People with limited formal discretion can compensate for 
this by developing their informal discretion instead (see Lysgaard 1985). 
Such interaction is often a good thing, in that it strengthens the cohesion 
between individuals. However, it can thus be painful to experience negative 
interaction with people all the time while you are at work.  
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FALLBESKRIVNINGAR 
 

Bilaga 1. 
 
Agnes berättar om tiden som vårdbiträde inom hemtjänsten där hon inte 
kan säga när mobbningen började, men den stegrades under de åtta år hon 
arbetade där. Omförhandlingar av arbetsuppgifter skedde flera gånger om 
dagen. Hon var drivande och kom med förbättringsförslag till chefen och 
kollegorna hur de skulle kunna arbeta annorlunda vilket inte mottogs med 
blida ögon. Flera kollegor vägrade arbeta med henne, och strök sig från 
listor för aktiviteter då hon satte dit sitt namn. Hon uttalade sig på möten, 
delvis som gruppens språkrör men också med egna åsikter. Andra höll sig 
tämligen tysta vid möten, men talade mycket om arbetssituationen vid 
fikaraster. 
 
Berit arbetade som sjukgymnast och blev snart placerad i ett team med två 
sjuksköterskor som började arbeta strax efter henne. Arbetsorganisationen 
framtvingade här samarbete och samvaro. Det fanns andra personer på 
arbetsplatsen som Berit kunde anförtro sig åt och var därför inte låst vid 
sitt team under hela arbetsdagen. Den bristande förståelsen mellan de båda 
yrkesgrupperna i teamet var utbrett. Samtidigt präglades deras arbeten av 
stor arbetsbelastning, vilket minskade möjligheten att i lugn och ro lösa 
samarbetsproblem. Problemen förvärrades efterhand och Berit kom att stå 
ensam mot de båda sköterskorna. Berit kunde i början prata med chefen 
om hur samarbetet fungerade men hon blev snart osäker på var chefen stod 
i konflikten. Hon hade en vän på arbetsplatsen som inte påverkades av 
mobbningen. Fikarasterna uppfattades påtvingade och Berit satt med utan 
att kunna koppla av. Berit sökte sig snart vidare till en annan arbetsplats.  
 
Bodil berättar om Anja som blev mobbad under hela tiden som Bodil arbe-
tat på förskolan. Det fanns en stark informell ledare på arbetsplatsen som 
hade frekvent telefonkontakt med chefen. Chefen visade sig sällan på för-
skolan. Bodil säger att Anja lät sig styras av de andra och sade inte ifrån 
vid meningsskiljaktigheter. Bodil ifrågasatte de framförhandlade normerna 
och ställde sig på Anjas sida. Snart blev Bodil utsatt för repressalier av de 
andra. När Bodil bytte arbetsplats till en skola spreds ryktet från den tidi-
gare arbetsplatsen att ”hon inte var lämplig att arbeta med barn” vilket 
Bodil fick reda på via en elev på den nya skolan.   
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Cilla berättar att hon arbetade med vuxenutbildning i en organisation som 
hade haft många chefer under de år hon arbetat där. Hon menar att ar-
betsgruppen fungerade bra tillsammans under en lång tid. En ny chef till-
kom och i början tyckte hon att denne betedde sig olämpligt och efter en 
tid kände sig Cilla särskilt utsatt för kränkningar av chefen och en till kol-
lega som också var nyanställd. Hon undanhölls information och hennes 
kunskaper ifrågasattes, om sådant hon hade arbetat med i åratal. Cilla 
beskriver att hon själv var ganska energisk och impulsiv, och som sådan 
accepterad av kollegorna, men inte av den nya chefen. Hon kritiserade 
chefens agerande vid några tillfällen och blev tydligt tillrättavisad för detta. 
Chefen avslutade anställningar i matsalen och drog tillbaks omflyttningar 
dagen innan det skulle ske.  
 
Dan arbetade som rörtekniker under många år, innan han blev regionchef 
på samma företag. Högste chefen var densamma under hela tiden. Dan 
började ganska snart i positionen som regionchef uppleva att han blev 
negativt särbehandlad, men det kom inte som en blixt från klar himmel. 
Det tycks som om det inte var tydligt då han arbetade mycket på fältet, 
men när han och chefen skulle arbeta närmare varandra gick det snett. 
Dans kompetens blev ifrågasatt och han blev inte inbjuden till möten där 
han uppenbarligen skulle ha varit en centralperson eftersom han var chef. 
Chefen hade tydliga favoriter, och normen på företaget var bland annat att 
gärna arbeta på helger och stanna kvar efter klockan fem.  
  
Eva beskriver att hon blev varnad för sin chef då hon började arbeta som 
distriktssköterska. Varningen handlade om att chefen frågade sina anställ-
da om privata tjänster. När frågan väl kom, efter ungefär ett år i organisa-
tionen, svarade Eva nej, och upplever att efter det började chefen utföra 
tråkningar mot henne. Eva ifrågasatte arbetets upplägg och tog hjälp av 
bland andra facket, ställde krav och ville förbättra arbetsförhållandena. 
Det blev en utdragen mobbningsprocess med sjukskrivningar och en 
mängd möten. Allt detta hände i en process där hela organisationen ändra-
des och det fanns få klara riktlinjer.  
 
Fredrik fick en ny tjänst på en högre position inom kommunen där han 
hade arbetet i flera år. Han hade många idéer om hur de skulle behöva 
ändra organisationen, allt från att köpa diskmaskin till att ändra besluts-
gången. De två chefer som han kom att arbeta nära försökte med ljus och 
lykta hitta fel hos honom, till exempel genom att söka igenom hans rum 
efter ändrade fakturor. Fredrik hade dragit in stora summor pengar till 
organisationen men också blivit påkostad dyra utbildningar. Kanske såg de 
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andra honom som ett hot, någon som skulle göra sig ”märkvärdig” med 
dyra utbildningar i en organisation där det inte var vanligt. Dessutom ut-
spelades detta på en mindre ort där rykten spreds lätt.  

 
Gustav berättar att han började uppleva sig mobbad då kvinnan han hade 
en relation med blev chef över den avdelning inom socialtjänsten som han 
arbetade på. Han tror att den högsta chefen ansåg att han skulle få tillgång 
till information som inte andra hade, genom sin sambo. Chefen ville att 
han skulle söka andra tjänster och flytta sig fysiskt men han ville inte det 
då han trivdes bra med de arbetsuppgifter och arbetskamrater som han 
hade. Gustav hade arbetat i organisationen i många år innan detta hände 
och hade inte blivit utsatt tidigare. Hans organisation genomgick också 
stora omorganiseringar med sammanslagning av enheter och stadsdelar. De 
anställda var inte direkt beroende av varandras arbetsuppgifter.  
 
Hillevi arbetade som specialpedagog på en skola. Hon hade arbetat på 
skolan under många år när hon fick en ny tjänst. Tjänsten fick inte riktigt 
det innehåll hon hade tänkt sig, som kom att innefatta hantering av svåra 
elevfall. Hon blev arbetsledare samt innehade andra formella uppdrag så-
som facklig förhandlare. Hennes lojalitet låg hos tredjepart, eleverna och 
deras föräldrar, och hon påtalade oegentligheter i arbetet för kollegorna. 
Mobbningen märktes på flera olika sätt, som att hon blev fråntagen elev-
fall som hon hade påbörjat och att rektor och kollegor hade möten när de 
trodde att hon hade gått hem. Utfrysningen blev efter hand allt mer påtag-
lig. Som skola hade var och en sina egna klasser eller andra specificerade 
uppdrag. Rektorn träffade inte personalen mycket, utan höll sig undan.  
 
Ingela började som fritidspedagog på en skola där första dagen blev anled-
ning till oro om vems förväntningar och krav som skulle följas. Idrottslä-
rarna efterfrågade en sak och lärarna en annan. Personen som varit an-
ställd innan med ungefär samma arbetsuppgifter som Ingela hade slutat för 
att hon inte orkade med alla krav och förväntningar. Hon hade också upp-
levt sig negativt särbehandlad. Ingela talade med rektorn om sin situation 
och denne ville hjälpa till att reda ut oklarheterna och kallade till möte där 
fritidspedagogens arbetsuppgifter klargjordes. Någon reell förändring ledde 
det inte till förutom att Ingela blev mer och mer marginaliserad. Det var en 
skola där rektorn inte har något större inflytande över personalen menar 
Ingela och det fanns inte heller några självklara informella ledare.  
 
Johanna arbetade på en barnomsorgsavdelning där tre kvinnor arbetade. 
Hon och den som utsatte henne för mobbning var i samma ålder medan 
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den tredje var äldre. De arbetade tillsammans under en tid och det funge-
rade okej, men hon upplevde att hon alltid blev ifrågasatt av den jämngam-
la kollegan. Kollegan verkar ha haft en klar bild över hur arbetet skulle 
utföras och talade om för sina kollegor när de gjorde ”fel”. Johanna accep-
terade inte denna informella styrning i den utsträckning som kollegan ville 
och hon gick då hårdare an mot Johanna. Personen som Johanna övertog 
tjänsten från hade den kritiserande kollegan haft en nära relation till vilket 
också kan påverka inställningen till Johanna. Johanna var också intresse-
rad av de extra arbetsuppgifter som den kritiserande kollegan hade. 
 
Karin A arbetade på en sjukhusavdelning där hon själv och en annan kvin-
na blev utsatta för kränkande behandling av chefen. Chefen gick runt 
bland den övriga personalen och frågade om de hade några klagomål på 
Karin och den andra kvinnan. Då framkom bland annat att Karin hade 
slarvat vid rapportskrivning och den andra kvinnan hade varit otrevlig mot 
patienternas anhöriga vid ett tillfälle. Karin uppfattar att det dessa båda 
hade gemensamt för övrigt var att de var lojala gentemot tredje part så 
kollegorna fick till exempel vänta på Karin för att kunna gå ronden då hon 
satt och pratade med patienterna. De var inte heller lika förtjusta i chefens 
ledarstil som hon uppfattar att övriga kollegor var. Karin hade också arbe-
tat på avdelningen, under en annan chef, flera år tidigare och trivts ut-
märkt.  

 
Karin B arbetade inom socialtjänsten där mobbningen av en kvinna pågick 
redan när Karin började. Hon tror att det hade pågått under en längre tid 
och att det var en stegrande process som slutade med den utsatta kvinnans 
sjukskrivning. Kvinnan arbetade på egen hand lite avskilt från de andra. 
Hon talade långsamt och länge när hon talade och många gick omvägar 
runt henne eller hittade ursäkter för att komma undan då de väl mötte 
henne. Hon blev ett samtalsämne bland de andra. Karin visade att hon inte 
tyckte om behandlingen av kvinnan och sedan kvinnan slutat blev Karin 
mer marginaliserad. Det fanns både chefer med visst inflytande över de 
anställda men som man sällan träffade, och informella ledare. De var 
ganska oberoende av varandras arbete och hade sällan möten. Informatio-
nen tog sig informella vägar.  
 
Lena och Lennart berättar om en kvinna på ett statligt verk, Lisa, som 
arbetade som avdelningschef. Hon hade arbetat på verket i hela sitt liv, 
bytt positioner och även vikarierat som högste chef. Den högste chefen 
fattade tycke för kvinnan och lät allting gå via henne, även när det formellt 
sett inte skulle vara så. Kvinnan blev sjukskriven under en tid och han fort-
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satte att ofta ringa henne trots det. Till slut sade hon ifrån och bad att han 
skulle sluta ringas. När hon sedan skulle komma tillbaks omplacerade han 
henne till andra arbetsuppgifter utan att förvarna vilket blev en chock för 
henne. Hanteringen av henne frångick regler om hur en rehabilitering bor-
de ske, menar intervjupersonerna, vilket ledde till att hon inte orkade vara 
kvar.  

 
Petra började arbeta tillsammans med May på en företagshälsovård. De 
var inte specialutbildade vilket de andra på samma positioner var. Petra 
fick i uppdrag att föra in nytt ”tänk” på arbetsplatsen då de skulle arbeta 
mer resultatinriktat än vad de gjort tidigare. På arbetsplatsen hade de arbe-
tat traditionellt med läkaren högst i hierarkin under lång tid. Petra hade 
strax efter att hon blev anställd, meningsskiljaktigheter med sekreteraren 
på kontoret om hur de skulle arbeta, varefter sekreteraren började frysa ut 
Petra. Ute bland klienter kunde Petra slappna av utan att ha sekreterarens 
kritiska ögon på sig. När Petra talade med kollegor om mobbningen visade 
sig att ingen annan hade sett den negativa särbehandlingen. Kollegorna 
arbetade relativt självständigt, och var inte så beroende av varandras arbe-
te.  
 
Rita: På biblioteket där observatören Rita arbetade styrde en informell 
ledare då chefen inte var där. Långt ifrån alla var med på personalmöten 
och andra sammankomster. Ett skäl till detta var att många var vikarier 
eller timanställda. Det var svårt att få information om vad som försiggick 
på biblioteket och de anställda arbetade enskilt utan djupare samarbete. 
Vid fikarasterna benämndes personer som inte var närvarande som ”den 
sjuke” eller som för den som blev utsatt för mobbning; ”invandraren”. 
Man talade om den mobbade men inte med henne. Många drog sig undan 
gemenskapen för att de inte ville ifrågasätta samtalsnormen, kanske av 
rädsla för att äventyra sina arbeten vilka sågs som eftertraktade. Den utsat-
te personen hamnade i en konflikt med en kollega men chefen och den 
informella ledaren hörde bara kollegan, inte den utsatte personen. När den 
utsatte kvinnan sades upp hänvisade man till resursbrist, något Rita inte 
trodde stämde.  
 
Rolf, Roland och Mona: På brandstationen som intervjupersonerna Rolf, 
Roland och Mona berättar om tillbringade brandmännen långa arbetspass 
men även en stor del av fritiden tillsammans. Arbetsgrupperna var homo-
gena köns- och åldermässigt. Även om chefer slutade och nya tillkom så 
var det många överordnade som inte lade sig i samspelet mellan brand-
männen. Starka normer skapades i grupperna om hur en brandman ”skulle 
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vara” och minsta avvikelse hånades, till exempel om någon var för ”blö-
dig” eller att de inte flirtade med tjejer. Tiden som tillbringades på brand-
stationen var i låg grad reglerad, men de flesta hade åtminstone någon 
specialiserad arbetsuppgift. Mobbningen av Uffe tycks ha stegrats under 
tiden han fanns där. Exempel på mobbningshandlingar var att vissa gjorde 
sig lustiga över hans pedantiska ordningssinne och att kollegor såg till att 
han gjorde bort sig inför besökare på stationen. Hans mentala och fysiska 
kompetens ifrågasattes och det verkar ha funnits en föreställning om att 
han inte klarade av att prioritera säkerheten vid bränder. Uffe stannade 
dock kvar trots årtionden av kränkningar. 
 
Tina arbetade inom hemtjänsten och observerade mobbning av en kollega. 
Arbetslaget arbetade mycket självständigt utan chefens inblick i hur de lade 
upp arbetet. Tina berättar att arbetet och gemenskapen med kollegorna var 
mångas trygghet. Gruppen var homogen och avvikelser tycks ha straffats 
hårt. Personen som mobbades ifrågasatte hur arbetet skulle utföras och 
utmanade chefen vid möten. Den mobbades agerande tycks ha hotat kolle-
gornas trygghet, varför behandlingen av den mobbade rättfärdigades. Den 
utsatta gick emot normen och mobbningen pågick under många år.  
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STATISTIK ÖVER MOBBNINGSFÖREKOMST 
 

Bilaga 2.                                              
 
Statistiken som presenteras här kommer från Arbetsmiljöundersökningen, 
som vartannat år utförs av Arbetsmiljöverket och Statistiska Centralbyrån 
(Arbetsmiljön 2003; 2005; 2007). Undersökningen grundas på telefonin-
tervjuer och enkäter. Urvalet utgör ett delurval från SCB:s Arbetskraftsun-
dersökning (AKU). Urvalet ligger på mellan 10 000 och 15 000 personer.  

Siffrorna bygger på svaren på frågan: ”Är du utsatt för personlig förföl-
jelse genom elaka ord och handlingar från chefer eller arbetskamrater?” De 
kan svara under de senaste 3, eller de senaste 12 månaderna. Endast det 
sistnämnda redovisas här. Hur frekvent personen blir utsatt vet vi inte. Hur 
uttrycket ”personlig förföljelse” inverkar på svaret kan också diskuteras. 
Ordet förföljelse ska hänvisas till något upprepat, till skillnad från något 
tillfälligt. Omkringliggande frågor i undersökningen är om man har ham-
nat i konflikt eller bråk med andra personer, utsatt för våld eller hot om 
våld samt utsatt för sexuella trakasserier. Det indikerar att frågan om per-
sonlig förföljelse ändå skiljs från andra fenomen. En annan begränsning är 
att vi inte vet om respondenterna är ensamma om att bli utsatta eller om 
flera blir det. Ytterligare en är att det kan handla om förföljelse från både 
chefer eller arbetskamrater - om det är vertikal eller horisontell mobbning 
vet vi därför inte.  

I Arbetsmiljöundersökningen presenteras statistiken för varje år som un-
dersökningen genomförs, d.v.s. 1999, 2001, 2003 osv. Dessa siffror är 
oftast hopslagna i grova gruppkategorier eftersom varje yrkeskategori inte 
visar utslag varje år. För att ge mer specifika yrkeskategorier visas nedan 
en sammanslagning av tre undersökningar, det vill säga en siffra för åren 
1999/2001/2003, en för 2001/2003/2005 och en för 2003/2005/ 2007. De 
förstnämnda åren ger det mest utförliga underlaget vad gäller uppdelning i 
yrkeskategorier. De senare undersökningarna är mer grovindelade men kan 
användas som stöd för att se om siffrorna håller över tid eller inte. Sedan 
2007 års undersökning används inte längre decimaler i resultatredovisning-
en. 

Siffrorna presenteras i grupperingar som jag har valt. Först presenteras 
tre tabeller med yrkesgrupper med (mestadels) hög mobbningsförekomst, 
och sedan en med (mestadels) låg förekomst.  
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Anges i % 1999-
2003 

2001-
2005 

2003- 
2007 

Mobbningsförekomst totalt 8,7
M: 8,7  
K: 8,7

8,9
M: 8,9 
K:8,9 

8 
M: 8  
K:9 

Grupp: teoretisk specialistkompetens 
inom biologi, hälso- och sjukvård 

11,1
M:13,3 
K:9,8 

11,7 11 

          Läkare  13,4
M: 15,8  

K: ..

 

          Barnmorskor 11,0  
Grupp: Arbete som kräver teoretisk 
specialistkompetens 

9,4 9,3 9 

          Psykologer, socialsekreterare 12,3  
Grupp: Arbete inom biologi, hälso- och 
sjukvård; kortare högskoleutb. 

10,5  

          Sjuksköterskor 11,7 11,7 9 
          Sjukgymnaster 5,4  
Grupp: service, omsorg, försäljning 8,1

M: 9,0  
K: 7,9

9,2
M: 10,1  
K: 8,9

9 
M: 11  
K: 8 

          Vård- och omsorgspersonal
          (t ex barnsköt., undersköt.,     
          vårdbitr.) 

7,5
M: 9,4  
K: 7,3 

9,0 9 

          Barnskötare 5,8 7,4 8 
          Storhushåll o restaurangper-
          sonal 

10,1  

          Frisörer, annan servicepersonal 6,0  
Grupp: Kontor och kundservice 8,8

M: 12,1 
K: 7,5

 

         Butikskassörer, biljettförsäljare 5,3  
Grupp: Lärararbete inom universitet, 
gymnasie- och grundskola 

9,8 10,5 10 

         Universitets- och högskollärare 13,8  
         Gymnasielärare 9,2 11,1 11 
         Grundskolelärare 8,6 9,3 10 
         Speciallärare 11,9  
Förskollärare/fritidspedagoger 9,8 8,1 10 

Tabell A. Mobbningsförekomst för gruppkategorier och enstaka yrkesgrupper. 
Källa: Arbetsmiljön 2003, 2005 och 2007. Tecknet .. = underlaget för litet för att 
kunna redovisas. Tom ruta= siffra uppges ej. M: män, K: kvinnor. 
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Anges i % 1999-
2003 

2001-
2005 

2003- 
2007 

Mobbningsförekomst totalt 8,7
M: 8,7 
K: 8,7

8,9
M: 8,9 
K:8,9 

8 
M: 8 
K:9 

Grupp: Ledningsarbete 9,7
M: 8,7 
K: 12,1

8,9 8 

      Drift- och verksamhets-    
      chefer 

11,9
M:9,9 

K: 16,1

9,8 11 

Tabell B. Mobbningsförekomst för gruppkategorier och enstaka yrkesgrupper. 
Källa: Arbetsmiljön 2003, 2005 och 2007. M: män, K: kvinnor. 

Anges i % 1999-
2003 

2001-
2005 

2003-
2007 

Mobbningsförekomst totalt 8,7 8,9 8 
Poliser 9,3  
Säkerhetspersonal 15,2  
Buss- och spårvagnsförare 11,8  
Bil- o taxiförare 12,7  
  
Administratör i off förv 12,3  
Administrativ assistent 12,4 11 
Behandlingsassistent 16,7  
Lager- och transportassistenter 12,3 12,9 11 
Tidn.distr och vaktmästare 12,6  
Fastighetsskötare 11,9  
  
Marknadsanalytiker, marknadsförare 13,5  
Elingenjörer, eltekniker 11,5  
Svetsare, gasskärare 13,2  
Grupp: maskinop.- o monterings-
arbete 

11,8 10,9 10 

Tabell C. Mobbningsförekomst för gruppkategorier och enstaka yrkesgrupper. 
Källa: Arbetsmiljön 2003, 2005 och 2007. M: män, K: kvinnor. 
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Anges i % 1999-
2003 

2001-
2005 

2003-
2007 

Mobbningsförekomst totalt 8,7 8,9 8
Grupp; specialister inom data och
teknik 

5,9
M:5,5  
K:7,4 

6,4 7

         Dataspecialister 4,7
M:3,7  
K:7,4 

5,2 5

Revisorer 6,2
M:4,5  
K:7,6 

Grupp: arbete inom jordbruk, 
trädgård, skogsbruk, fiske 

6,4 6,6 7

          Djuruppfödare, djurskötare 3,2
          Växtodlare, jordbruk och
          trädgård 

8,5

 
Grupp: hantverksarbete inom bygg 
o tillverkning 

7,8
M: 7,5  
K: 12,4 

7,4

          Bygg- och anläggningsarbete 5,9 5,8 5
          VVS-montörer 4,1
          Målare 1,8

Tabell D. Mobbningsförekomst för gruppkategorier och enstaka yrkesgrupper. 
Källa: Arbetsmiljön 2003, 2005 och 2007. M: män, K: kvinnor. 
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BREV TILL EVENTUELLA INTERVJUPERSONER 

 
Bilaga 3. 

 

Hej, 

 

Vi är en forskargrupp bestående av professor Björn Eriksson och 
doktoranderna Louise Svensson och Helena Blomberg som arbetar med ett 
projekt om mobbning i arbetslivet. Helena studerar händelseförloppet av 
mobbning t.ex. hur mobbningen började, vilka konsekvenser mobbningen 
har medfört och så vidare. Louise studerar hur arbetsplatser ser/såg ut där 
mobbning förkommer. Vår förfrågan till Dig är om Du vill hjälpa oss 
genom Din medverkan. 

Om Du kan tänka dig att ställa upp på en intervju, kommer vi (Louise och 
Helena) att gå till väga på följande sätt: Du kontaktar oss på telefon eller 
email (telefonnummer och adresser sist i brevet). Vi kommer överens om en 
tid, och Du får själv välja plats var intervjun ska äga rum. Vi kommer att 
genomföra intervjuerna i första hand under tidsperioden mars t.o.m. juni 
2004. Både Helena och Louise kommer medverka när vi intervjuar Dig om 
Dina erfarenheter. Tidsåtgång för intervjun är svår att bedöma, men det är 
nog rimligt att planera in ca 90 minuter för vårt möte. Med Ditt 
medgivande spelar vi in på band vad som sägs i vår samtalsintervju. 
Bandinspelningarna får endast vi i forskargruppen ta del av och kommer 
att förvaras inlåsta på institutionen.  

Innan Du bestämmer Dig, bör Du få veta under vilka villkor som Du ingår 
i studien.  

• Din medverkan är frivillig och Du har självklart rätt att säga nej.  

• Du förblir helt anonym, dvs. vi kommer inte att ta några 
personuppgifter och i den färdiga texten presenterar vi 
sammantagna svar från många intervjupersoner tillsammans.  

• Du har rätt att avbryta Din medverkan om du under 
samtalsintervjuns gång upplever att det känns obekvämt och 
känslomässigt jobbigt. Du har även rätt att avbryta Din 
medverkan efter att intervju har ägt rum, dvs. Du kan ta tillbaka 
allt Du har sagt. Den rätten har Du fram tills att vi har framfört 
det vi har skrivit för kollegorna på universitetet.  

• Vi vill betona att materialet är endast avsett till att användas i 
forskningssyfte. De tolkningar som görs är våra egna, vilket vi 
förbehåller oss rätten till. 
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Både Helena och Louise har viss erfarenhet av intervjuer med människor 
som utsatts för utstötning från arbetsplatser, så vi har medvetenhet om och 
förståelse för de känslor som kan komma upp under intervjun. Vi vill 
betona att vi inte har samma kunskaper som terapeuter utan om Du 
upplever situationen efter intervjun som känslomässigt jobbig kan vi 
förmedla en samtalskontakt med psykolog. 

Vi vill att Du ska veta att Du gör en insats, dels för alla utsatta som vill se 
att de inte är ensamma om att ha blivit mobbade, dels för att forskningen 
ska kunna utvidgas om det svårgripbara området mobbning i arbetslivet. 
Forskning om mobbning är, enligt oss, ett steg i rätt riktning mot ökad 
förståelse och synliggörande. 

Om Du kan tänka dig att medverka, hör av Dig till oss på telefon eller 
email, gärna inom några veckor. 

 

 

 

 

Tack på förhand 

 

Vänliga hälsningar, 

 

 

Louise Svensson, tel: XXXXXX epost: louise.svensson@sam.oru.se 

Helena Blomberg, tel: XXXXXX epost: helena.blomberg@sam.oru.se  

Björn Eriksson, tel: XXXXXX epost: bjorn.eriksson@sam.oru.se 

 

 
 

mailto:helena.blomberg@sam.oru.se
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TIDNINGSANNONS 
 

Bilaga 4. 
 

 

 
MOBBNING I ARBETSLIVET 

Har du sett mobbning förekomma på din arbetsplats? Har du 
varit med och utsatt någon för mobbning? Lämna ett värdefullt 

bidrag till forskningen.Jag söker intervjupersoner till min 
doktorsavhandling i sociologi.Svar till ”PO 35777 mobbning” 

Corren 581 89 Linköping 
Läs gärna mer om studien på www.oru.se, gå in på rubriken 

kontakt i listan till vänster - sök personal, skriv in Louise 
Svensson, och klicka på länken sida för Louise Svensson. 

Därifrån kommer du till sidan om studien, där du även anm dig! 
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INFORMATIONSBREV 
 

Bilaga 5. 
 
 

Informationsbrev angående deltagande i ett projekt om mobbning i 
arbetslivet 

 
Hej, 
 
Jag ingår i en forskargrupp i sociologi bestående av, förutom mig Louise 
Svensson, professor Björn Eriksson och doktoranden Helena Blomberg. Vi 
arbetar med ett projekt om mobbning i arbetslivet. Projektet är uppdelat 
på två delstudier som avser att bli två avhandlingar kring fenomenet 
mobbning i arbetslivet. Min förfrågan till Dig är om Du vill hjälpa mig 
genom Din medverkan. 
 
Jag kommer bland annat att studera hur de arbetsplatser ser ut där 
mobbning sker, men kanske framför allt vill jag få fram vad mobbning är 
och hur man kan förstå hur det uppstår, utifrån fler än de utsatta. Det jag 
menar med mobbning eller utstötning i arbetslivet är att någon ska ha 
utsatts för kränkande behandling från arbetskamrater och/eller chefer, 
upprepade gånger under en viss tid. Vi har en stark tro på att mobbning är 
så mycket mer än enskilda individers personlighet.  
 
Om Du kan tänka Dig att ställa upp på en intervju, kommer vi gå tillväga 
på följande sätt: Vi kommer överens om dag och tid, och Du får själv välja 
plats var intervjun ska äga rum; jag kan komma till Dig, eller så träffas vi 
på en mer offentlig plats. Tidsåtgång för intervjun är svår att bedöma, men 
det är nog rimligt att planera in ca 90 minuter för vårt möte. Med Ditt 
tillstånd spelar vi in på band vad som sägs i vår samtalsintervju. 
Bandinspelningen är (näst intill) nödvändig för att vi skall kunna få med 
alla aspekter av samtalsintervjun. Band- inspelningarna får endast vi i 
forskargruppen ta del av och kommer att förvaras inlåsta på vår institution 
(Örebro universitet).  
 
Innan Du bestämmer Dig, bör Du få veta under vilka villkor som Du ingår 
i undersökningen. Din medverkan är frivillig och Du har självklart rätt att 
säga nej. Du förblir anonym, dvs. vi kommer inte att ta några 
personuppgifter (namn, orter, företagsnamn etc.) och i den färdiga texten 
avser vi presentera sammantagna svar från många intervjupersoner, dock 
med några korta citat. Om Du mot förmodan skulle känna igen någon 
situation Du medverkat i eller något citat från vår samtalsintervju som 
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finns i texten, är det mycket svårt för andra att spåra att det är just Du. 
Om Du under samtalsintervjuns gång upplever att det känns obekvämt och 
känslomässigt jobbigt, har Du rätt att avbryta din medverkan. Du har även 
rätt att avbryta din medverkan efter att intervjun har ägt rum, dvs. Du kan 
ta tillbaka allt Du har sagt. Den rätten har Du fram tills att 
avhandlingstexten har framförts för kollegorna på universitetet, d v s en 
kortare tid innan det publiceras. Vi vill betona att materialet är endast 
avsett till att användas i forskningssyfte. Vi förbehåller oss rätten till våra 
tolkningar av materialet.  
 
Det kan vara jobbigt att prata om mobbning, vare sig Du själv har blivit 
utsatt, om du sett det förekomma eller om du varit med och mobbat 
någon. Jag har viss erfarenhet av intervjuer med människor som varit 
involverade i mobbning, så jag har medvetenhet om och förståelse för de 
känslor som kan komma upp till ytan när någon pratar om smärtsamma 
erfarenheter. Samtidigt vill vi att Du ska veta vilken insats Du gör, dels för 
andra som varit involverade i mobbning men inte vågar prata om det, dels 
för att forskningen ska kunna utökas om det svårgripbara området 
mobbning i arbetslivet och sist men inte minst för samhället i stort. 
Forskning om mobbning är, enligt oss, ett steg i rätt riktning mot ökad 
förståelse och synliggörande.  
 
 
Tack på förhand 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 
Louise Svensson 
 
 
 
Louise Svensson 
Email: louise.svensson@sam.oru.se 
Mobiltelefon: XXXXXX 
 
Handledare: Professor i sociologi, Björn Eriksson 
Email: bjorn.eriksson@sam.oru.se 
Telefon arbete: XXXXXX 
 

 

mailto:louise.svensson@sam.oru.se
mailto:bjorn.eriksson@sam.oru.se
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INFORMATIONSBREV 
 

Bilaga 6. 
 
 
Universitetet i Örebro 
Institutionen för Samhällsvetenskap 
 
                                                                              Örebro 2002 10 21 
 
 
Information om studie av mobbning och dess konsekvenser 
 
Vi heter Louise Svensson och Kerstin Isaksson och genomför, för ovanstå-
ende institution, intervjuer av personer som på olika sätt kommit i kontakt 
med mobbning på arbetsplatser. 
Det finns planer att bedriva mer forskning här i Örebro om detta fenomen. 
 
Vår förfrågan till Dig är om Du p.g.a. erfarenheter inom detta område kan 
tänka Dig att delta i en intervju där Du berättar vad som hände. 
 
Intervjun tar ca 1 – 1 ½ timme på telefon och kommer att spelas in för att 
underlätta för oss samt att allt väsentligt kommer med. Banden kommer 
efter att intervjun renskrivits att arkiveras enligt gällande sekretessregler på 
Örebro Universitet (Samhällsvetenskapliga Institutionen) under överinse-
ende av professor Björn Eriksson. Detta för att de ska kunna komma till 
användning för den framtida forskningen. 
 
Ditt deltagande i intervjun är givetvis frivillig och Du har rätt att avbryta 
Din medverkan när som helst. Intervjun kommer att behandlas konfidenti-
ellt, vilket innebär att ingen utomstående kommer att veta vem som lämnat 
uppgifterna. Vid bearbetning av intervjun kommer alltså avidentifiering att 
ske, så att inget kan spåras till Dig.  
 
Om du vill ha ytterligare information eller förtydligande (både före och 
efter intervjun) kan du kontakta oss eller professor Björn Eriksson.  
 
 
Med vänliga hälsningar från 
 
 
Louise Svensson                Kerstin Isaksson                 Björn Eriksson 
Tel: XXXXXX                 Tel: XXXXXX                   Tel: XXXXXX 
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INTERVJUGUIDE 
 

Bilaga 7. 
 

1. Anser du att mobbning har förekommit på någon arbetsplats du 

arbetat/arbetar på?  

2. Var arbetade du någonstans när detta hände?  

3. För hur länge sedan hände detta?  

4. Hur skulle du vilja beskriva det som hände?  

5. Hur uppfattar du att det började? specifik händelse?  

6. Vilka personer var involverade? Vilka positioner hade de?  

7. Hur spreds det? Fanns det de som ställde sig utanför?  

8. Fanns det någon kollega som öppet gav den/de mobbade stöd? A) 

hur?  Hur agerade övriga arbetskamrater? 

9. Personen som blev utsatt; arbetsuppgifter, olika förväntningar på 

denne? Relation till tredje part? 

10. Tycker du att personen bröt mot några normer? Var annorlunda? 

11. Under hur lång tid pågick det? När förstod du att det var mobb-

ning? Sa någon det ordet? 

12. Hur uttrycktes mobbningen? Kan du beskriva några mobbningssi-

tuationer? Hur ofta? Minskade eller ändrade arbetsuppgifter? 

Skillnad då alla var samlade eller då det bara var två-tre som pra-

tade? Hur pratade man om det? Underförstått? Blickar? 

13. Var det flera personer som blev utsatta för mobbning på den här 

arbetsplatsen? Har du blivit utsatt också? Av samma personer? 

14. Stödde du den utsatta? Hur tänkte du? Hur agerade de andra mot 

dig?  

15. Gjorde chefen några försök att stoppa mobbningen? 

16. Uppfattade du att mobbningen var avsiktlig?  

17. Accepterades mobbningen på arbetsplatsen?  

18. Var företagshälsovården involverad tror du?  
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19. Vad hände med personen? Hur påverkades stämningen (om perso-

nen slutade)? 

 

Chef  

20. Hur var chefen/arbetsledaren? För dig?  

21. Var chefen med i det dagliga arbetet? Hur var det med medarbe-

tarsamtal / beröm/ kritik? 

22. Fanns det någon kollega som hade stort inflytande över andra kol-

legor? Vilken relation hade denne till chefen? Hur ställde sig denne 

till mobbningen? Hur märktes dennes makt? 

23. Pratade man om organisationens mål med arbetet? omorganisatio-

ner 

24. Hur fick man information på arbetsplatsen? Jämställdhetspla-

ner/planer mot trakasserier?  

25. Berätta om ett vanligt personalmöte. Vilka uttalade sig? Förekom 

diskussioner om arbetsplatsen på mötena eller någon annanstans? 

 
Arbetet 

26. Kan du berätta hur organisationen såg ut. Yrkeskategorier /Antal 

anställda /åldersfördelningen /könsfördelning /relationen mellan 

manliga och kvinnliga kollegor /sjukfrånvaron /rörlighet på perso-

nal /arbetsbördan / facket/ skyddsombudet 

27. Hade ni möjlighet att själva bestämma över era arbetsuppgifter? 

Var ni beroende av varandras arbetsinsatser? 

28. Kunde ni arbeta i avskildhet?  

29. Användes juridiska lagar och regler i det vardagliga arbetet?  

 
Relationen mellan kollegor 

30. Skvaller/skitsnack? konflikter - Hur hanterades dessa? 

31. Hur gick fikaraster/lunchraster till?  

32. Umgicks ni på fritiden inom arbetsgruppen? 
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33. Grupperingar? 

34. Oskrivna regler? 

35. Upplevde du att ni som kollegor på arbetsplatsen kände ansvar för 

varandra? Stämningen? Plikttrogenhet 

36. Märkte du någon gång att man försökte ändra någons beteende? 

Hur? 

37. Diskuterade ni andra arbetsplatser/yrkesgrupper/konkurrenter?  

38. Hur skulle du beskriva arbetsgruppens inställning till kun-

der/klienter/anhöriga?  

39. Vad tror du anledningen kan vara till att många inte agerar mot 

mobbning? 

40. Bidragande orsaker till att mobbningen skedde?  

41. Något som du vill tillägga? 
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