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Sammanfattning 

 

Mobbning i arbetslivet är ett dolt problem som alltid funnits på arbetsplatser i Sverige. Vuxenmobbning 

handlar om psykiskt våld och upprepade kränkningar som skadar människor och leder till utfrysning, 

utslagning och isolering. Syftet med studien är att öka förståelsen och kunskapen kring 

mobbningsproblematiken på arbetsplatsen och dess konsekvenser. Syftet är också att ta reda på vilka 

rättsliga möjligheter och begränsningar det finns att vidta, samt vilka förebyggande strategier som 

forskning och utredningar föreslår. Materialet består av fyra domstolsbeslut kring mobbning i 

arbetslivet. Syftet uppnås med hjälp av en dokumentanalys av materialet.Resultaten analyseras med 

hjälp av två teoretiska modeller: förloppsmodellen och rollmodellen samt teorier om stigma och 

stämpling. 

I uppsatsen sammanställs empirin utifrån fyra teman: konflikter, syndabockarna, krisen och 

utslagningen. Studiens huvudresultat är att destruktiv ledarskap och missköta konflikter skapar 

förutsättningar för mobbning i arbetslivet och resulterar i att människor stigmatiseras, stämplas som 

avvikare och exkluderas från samhället.    

Avslutningsvis görs förslag till vidare studier utifrån funderingar kring huruvida lagändringar skulle 

kunna påverka hanteringen av grundproblemet positivt vad gäller mobbning i arbetslivet. 

 

 

Nyckelord: mobbning, stämpling, stigma, konflikter, syndabockarna, krisen, utslagningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Abstract 

  

Bullying in the life of work is a concealed issue that always has existed in Swedish workplaces. Adult 

bullying is about mental violence and repeated violations that harm people and often leads to ostracism, 

exclusion and isolation. The aim of this study is to increase understanding and knowledge about the 

bullying issue in workplaces and its consequences. The aim is also to find out what legal possibilities 

and limits there are to take and what preventative strategies that research and investigations suggests. In 

order to find out about this we have based our study on four court decisions dealing with bullying in the 

workplace. In addition, official documents, newspaper articles, laws and documents issued by 

authorities and other organizations that publish articles on the Internet are also used in this study. The 

aim is achieved by using a document analysis of data. It is compiled on empirical data based on four 

themes: conflicts, scapegoats, crisis and exclusion. The results are analyzed by using two theoretical 

models: progress model and role model, and also theories about stigma and stamping are being used.  

The basic finding is that the destructive leadership and mismanage conflict create conditions for 

bullying in the workplace and results in people stigmatized, branded as outliers and excluded from 

society. 

Finally made suggestions for further studies based on concerns about whether legislative changes could 

affect the handling of the basic problem positively in terms ofbullying in the workplace. 

 

Keywords: bullying, stamping, stigma, conflicts, scapegoats, crisis,exclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

 

Uppsatsen ”Mobbning i arbetslivet” är skriven av författarna Dimka Zebili och Jakob Aram Aslan. 

Inledning, bakgrund, befintlig forskning, metod samt datamaterial och metod för analys har skrivits av 

Dimka Zebili, urval, etiska hänsynstagande och avgränsningar i metod delen har skrivits av Jakob samt 

sammanfattning/abstract. I teoridelen har Jakob Aram Aslan beskrivit Rollmodellen och 

Förloppsmodellen och Dimka Zebili teorierna Stigma och Stämpling. Resultat och analys har fördelats 

mellan skribenterna d v s två av teman: syndabockar och krisen författats av Jakob och de två övriga 

teman: konflikter och utslagningen av Dimka. Sammanfattade diskussion lika så som ändringar och 

justeringar har utförts av båda författarna. 

 

Här vill vi uttala ett enormt tack till vår handledare Dina Avrahami som varit till stor hjälp i 

utformningen av denna uppsats. Hon har fungerat som en stöttepelare under tidens gång men även en 

vägg som man kunnat luta sig tillbaka på då stunder varit jobbiga. Vi vill även rikta ett stort tack till Eva 

Bohlin samt till alla som varit delaktiga i vårt dagliga arbete, allt från biblioteket till nära och kära som 

gett sina synpunkter och tankar. 

Det är med stor glädje vi framlägger denna uppsats med önskan om att den kan vara till hjälp vad det 

gäller mobbning i arbetslivet. 

 

December 2014 

Dimka Zebili & Jakob Aslan 
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AFS arbetsmiljöverkets författningssamling 
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1. Inledning 

 

 

”Tjänstemän som gråter har blivit vardag i Åstorps kommun. I fem år har 

fritidspolitikern Pontus Pålsson (M) anklagats för trakasserier. För att 

stoppa honom har kommunen nekat honom nyckel till kommunhuset och 

flyttat sammanträden till andra lokaler så att medarbetarna ska slippa träffa 

Pålsson.” (Aktuell, SVT 2) 

 

Vi har blivit inspirerade att undersöka fenomenet mobbning i arbetslivet efter det att vi sett 

nyhetsprogrammet Aktuellt i SVT 2 (2014-11-15).  TV inslaget har gett oss anledning att gå närmare in 

på och aktualisera problematiken kring vuxenmobbning på arbetsplatsen. Programmet ger ett exempel 

bland många på mobbning i arbetslivet. Fallet som visades chockerar med sin grova karaktär, 

omfattning och inte minst pekar det på stora brister på åtgärder. Det, vi sett i TV reportagen gör att vi 

ställer oss frågande till huruvida vuxenmobbning tas på allvar i samhället. Det får oss att undra hur det 

är möjligt, som programmet visar, att en person som politikern Pontus Pålsson (M), som arbetar i 

offentlig tjänst i Åstorps kommun kan mobba anställda på deras arbetsplats utan att några rättsliga 

ingripanden sker. 

 

I programmet anges en rapport av Previa (Hälsoföretag) att en majoritet av de som utsatts för hot på 

arbetsplatsen pekat ut en politiker och flertalet anger Pontus Pålsson (M). Gråtande tjänstemän i Åstorps 

kommun berättar om sättet, de blir behandlade på. De berättar om rädsla och om att de ständigt behöver 

vara ”på sin vakt” för att Pålsson är så oberäknelig att ingen vet vad som kommer att hända dem härnäst. 

35 kränkningar och 17 tillbudsrapporter har samlats in i kommunen. Genom sitt beteende och utifrån sin 

politiska maktposition har Pålsson, under en tidsperiod av fem år, utövat mobbning genom systematiska 

kränkningar samt hotat medarbetarna i kommunen på olika sätt. 

 

Arbetsmiljöverket har krävt tydliga åtgärder och utfärdat varning om vite på 100 000 kr. för att se till att 

arbetsmiljöproblemen i Åstorps kommun blir lösta. Läget har blivit så allvarligt och mobbningen så 

intensiv och skadlig för personalen, att ledningen blivit tvungen att flytta sin mötesplats för att skona 

medarbetarna. Kommunens sammanträdanden har förlagts till en annan plats och Pålsson har nekats 
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nyckel till kommunens lokaler. Denna ovanliga lösning har vidtagits för att Pontus Pålsson, som är vald 

politiker, inte kan avskedas och därmed arbetsmiljöproblemen kan inte åtgärdas. 

 

Exemplet i Åstorps kommun är ett bland många andra. Mobbning i arbetslivet har blivit en allt mer 

vanlig företeelse under de senaste decennierna. Enligt Arbetsmiljöverkets undersökning 2011 utsätts 8 

% av de anställda för vuxenmobbning vilket innebär att 371 000 arbetstagare har blivit offer för 

mobbning på arbetsplatsen bara under ett år (Arbetsmiljöverket, Rapport 2011:07). 

 

Enligt Heinz Leymann (1992), professor i psykologi och en av de främsta vetenskapsmän som 

uppmärksammat problemet, har under 1990 talet ca 4 % av arbetstagarna blivit utsatta för mobbning. De 

aktuella beräkningarna visar på en tydlig ökning d v s att antalet människor som drabbats av mobbning i 

arbetslivet har mer än fördubblats (Leymann, 1992). Idag faller nästan var tionde arbetare offer för 

långvariga kränkningar och särbehandling på arbetsplatsen (Expressen, publicerat 10-03-2014). 

 

Mobbning i arbetslivet är ett problem som finns inte enbart i Sverige. Enligt forskning lider miljontals 

arbetstagare inom EU-länderna av kränkande särbehandling på sina arbetsplatser (Glauwaert, 1996:1). 

Trots att problemet de senaste åren utvecklats till ett folkhälso – och samhällsproblem, visar aktuell 

statistik i Sverige att samhället inte lyckats sätta stopp för detta.  Allvarliga konsekvenser som ohälsa, 

långvariga sjukskrivningar och inte minst självmord förknippas med vuxenmobbning. Utöver 

individuell nöd och lidande på ett personligt plan har mobbning på arbetsplatsen blivit en kostsam börda 

för hela samhället (ibid:2).  

 

Utifrån problematiken kring vuxenmobbning som presenterats ovan undersöker denna studie mobbning 

utifrån ett juridiskt perspektiv.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att öka kunskapen kring mobbningsproblematiken på arbetsplatsen och dess 

konsekvenser i synnerhet för de drabbades hälsa utifrån mobboffrens perspektiv. Syftet är också att ta 

reda på vilka rättsliga möjligheter och begränsningar som finns och vilka förebyggande strategier, som 

forskning och utredningar föreslår. 

Frågeställningarna är: 

* Hur blir mobbning på arbetsplatsen möjlig? 

* Hur påverkar mobbning på arbetsplatsen individernas hälsa?  

* Vilka konsekvenser ger mobbning på arbetsplatsen?  

1.2Uppsatsens uppläggning 

 

Inledningskapitlet presenterar studiens syfte och frågeställningar. Kapitel två tar upp det aktuella 

rättsläget vad det gäller mobbning i arbetslivet. Därefter beskrivs olika arenor där vuxenmobbning kan 

uppstå och problemet med mobbning på arbetsplatsen formuleras. I det tredje kapitlet anges befintlig 

forskning kring fenomenet och därefter i kapitel fyra presenteras och diskuteras metodvalet för studiens 

genomförande. Kapitel fem tar upp teorier och teoretiska begrepp. I kapitel sex presenteras 

datamaterialet och metoder för analys motiveras. Kapitel sju utgörs av fyra avsnitt och presenterar 

studiens resultat som analyseras med hjälp av teorier och relevant litteratur. Det avslutande kapitlet, 

kapitel åtta, är en sammanfattande diskussion av studiens resultat och analys. Även slutsatser och förslag 

till vidare forskning görs. 
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2. Bakgrund 

 

I detta kapitel avser vi att göra en genomgång av bakgrunden till temat mobbning i arbetslivet. Här 

presenterar vi rättsläget som aktualiseras vid förekomsten av vuxenmobbning på arbetsplatsen. 

2.1 Rättsläget 

 

”Nolltolerans” för mobbning är mottot som präglar samhällsdebatten i dagens Sverige. Att det inte ska 

finnas mobbning vare sig i skolan eller på arbetsplatsen är alla överens om. Därför är det viktigt att 

allmänheten får kännedom om det regelverk och de lagar som gäller vid förekomsten av 

vuxenmobbning (LO). 

2.1.1 Arbetsrätten 

 

Inom arbetsrätten finns det en lag som benämns som Arbetsmiljölagen (AML). Arbetsmiljölagen är en 

målinriktad ramlag med syfte ”att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå 

en god arbetsmiljö”(3 kap 1a § AML) och gäller för all slags verksamhet, där anställda utför ett arbete åt 

en arbetsgivare (Andersson et al, 2009). I denna lag regleras arbetsförhållandena och det sägs att de ska 

”anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende”(2 kap 1 § AML). I lagen 

föreskrivs att: 

 Arbetet ska vara varierande och yrkesutvecklande med möjlighet för självbestämmande och 

ansvarstagande (2 kap 2 § AML). 

 Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för sina anställda (3 kap 1a § AML) 

 Arbetsgivaren ska säkerställa att en bra arbetsmiljö finns samt vid eventuella missförhållanden 

utföra riskbedömning och vidta åtgärder (3 kap 2a § AML). 

 Arbetsgivare ska se till att anställda inte utsätts för ohälsa eller olycksfall (AML 3 kap 2 § AML) 

 Arbetsgivaren har dessutom en skyldighet att upprätta en plan för systematiskt arbetsmiljöarbete, 

att undersöka och förebygga risker samt att dokumentera hur arbetet utförs (3 kap 2a § AML). 

 

 

2.1.2 SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete 

Enligt Arbetsmiljöverket omfattar Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) all verksamhet som bedrivs på 

arbetsplatsen samt distansarbete som t ex utförs i arbetstagarens hem. Utöver den allmänna arbetsmiljön 
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skall SAM inbegripa även förhållandena som berör den enskilda individen. Syftet med SAM är att 

införa lagar, regler och riktlinjer, som regelverket inom arbetsmiljöområdet föreskriver, i praktiken. 

Ändamålet är att förebygga ohälsa och säkerställa en bra arbetsmiljö. Enligt AFS 2001:1, 1§ är det upp 

till arbetsgivaren att kvalitetssäkra, anpassa och samordna SAM, dock under villkoret att arbetsfrågor 

skall uppmärksammas tillräckligt. Såväl arbetsgivare som arbetstagare skall delta i SAM vilket innebär 

att rapportera risker, att göra förslag för hantering av sådana samt att följa upp hur åtgärder vidtagits och 

vilket resultat som uppnåtts (AFS 2001:1). Med anledning av detta skall det finnas arbetsmiljöpolicy där 

risker definieras och där åtgärder och rutiner för hur SAM ska tillämpas beskrivs. Utöver detta skall 

föras skriftlig dokumentation om riskbedömning, rutiner angående uppgiftsfördelning och uppföljning. 

Ytterligare skall en systematisk riskbedömning genomföras och denna skall leda till åtgärder. Dessutom 

har arbetsgivaren en utredningsskyldighet att ta reda på de bakomliggande orsakerna, när det 

förekommit t ex olycksfall eller sjukfrånvaro. Utfallet av undersökningen skall leda till förslag och 

åtgärder skall vidtas omedelbart. När detta är omöjligt p.g.a. tidsfaktorer, skall en handlingsplan om 

tillvägagångssättet upprättas. Bedömningar skall ske utifrån erfarenhet i verksamheten, befintliga rutiner 

och aktuell forskning på området (AFS2001:1). 

 

2.1.3 Fackföreningar 

Sverige är ett av de länder som har högsta fackliga organiseringen. Idag finns det en bättre facklig 

kompetens och beredskap vad gäller utslagning i arbetslivet.  Fackets grundläggande uppgifter har varit 

och är fortfarande att representera människor i ett kollektiv. Enligt Thylefors 1987 existerar ett dilemma 

vad gäller det fackliga arbetet för förebyggande av mobbning. Detta har att göra med att alla 

medarbetare på en arbetsplats ofta är medlemmar i ett och samma fack. Enligt Thylefors utgör 

mobbningsoffret ”en minoritet och det är majoriteten som väljer de fackliga företrädarna”(Thylefors, 

1987:156). Detta innebär att facket som representant för alla (t ex mobbare, mobboffer och medlöpare) 

ställs inför dilemmat om vilken sida det ska stödja. De lokala fackföreträdarna är alltså i en 

beroendeposition och ofta kan/vill de inte reagera på ett opartiskt sätt när det gäller mobbning i 

arbetslivet (ibid.). Rädslan att bli obekväm genom att företräda den som alla stöter bort, för med sig en 

passivitet vilket i praktiken innebär att den som borde skydda de utsatta drar sig tillbaka för att inte sätta 

sin framtida karriär på spel. Enligt Thylefors bädda detta för att mobbningen alls inte uppmärksammas 

utan tvärtom lämnas den hjälpbehövande ensam i sin kamp mot förövarna (ibid.) 

2.1.4Allas lika värde 

Enligt Regeringsformen (denna lag är en av Sveriges fyra grundlagar) har alla människor lika värde (3 

kap 2 § RF). Mobbning i arbetslivet är en kränkning av alla människors lika värde. 
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2.1.5 Sverige 

Regelverket som aktualiseras vid förekomsten av mobbning i arbetslivet i svensk rätt är ett antal 

ramlagar och minimilagar. Utöver de mobbningsfall som har diskrimineringsgrunder (som bland annat 

kön, etnicitet, kulturell och religiös tillhörighet) behandlas alla övriga av arbetsmiljölagen. Psykosociala 

faktorer i arbetsmiljön samt de anställdas välmående och psykiska hälsa regleras enligt Arbetsmiljölagen 

1977:1 160 (Hellberg A., 2005:24). 

 Arbetsmiljölagen är en ramlag som antogs av riksdagen 1977. Enligt 1kap 1§ är lagens ändamål ”att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en bra arbetsmiljö.” I sin funktion 

som ramlag innehåller Arbetsmiljölagen bestämmelser som är allmänt hållna och det används begrepp 

som är obestämda t ex ”tillfredställande” och ”lämpligt”. Myndigheten som tillämpar lagen, utövar 

tillsyn och utfärdar föreskrifter om kränkande särbehandling är Arbetsmiljöverket(Hellberg A., 

2005:24). Samtidigt regleras arbetsmarknadens villkor genom ett kollektivavtal mellan parterna. 

Ändamålet är att de anställda skall få inflytande och trygghet medan arbetsgivarna skall få arbetsfred 

och en konkurrenskraftig verksamhet(LO). Arbetsmiljöverkets uppgift är bland annat att upprätta 

föreskrifter för tillämpning av Arbetsmiljölagen samt att utöva tillsyn huruvida lagen efterlevs (ibid). 

2.1.6 EU 

I en tid då effektivitet och rationalitet är styrande i den mänskliga utvecklingen är det ännu viktigare att 

identifiera och förebygga mobbning i arbetslivet genom att upptäcka befintliga risker. En utmaning och 

ambition inom EU har varit att utveckla verktyg för psykosociala riskbedömningar. För att kunna 

lokalisera riskfaktorer i rätt tid och kunna utföra ett förebyggande arbete har man skapat verktyg för 

riskbedömning. I en rapport av ”The Committeeof Senior Labour Inspectors” (SLIC, 2012:2) 

presenteras statistik som påvisar den omfattande problematiken kring fenomenet i hela Europa. Trots 

olika rättssystem har medlemsstaterna enat sig om att det skall finnas regler som garanterar 

arbetstagarna säkerhet och hälsa. Med införandet av direktiv 89/391/EEG och dess införlivande i de 

enskilda nationella lagstiftningarna, även i Sveriges lagstiftning, har skapats förutsättningar för 

främjandet av säkerhet och hälsa i arbetslivet. Enligt artiklarna fem, sex och nio har arbetsgivaren det 

yttersta ansvaret att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Arbetsgivarens skyldighet att förebygga 

psykosociala risker på arbetsplatsen relateras till dennes ansvar att göra riskbedömningar och 

riskutvärdering. Enligt artikel nio skall arbetsgivaren ”se till att det finns en riskvärdering av 

arbetsmiljöfaktorerna på arbetsplatsen, inbegripet faktorer för sådana grupper som är utsatta för 

speciella risker” (ibid:2-4). 
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3. Befintlig forskning 

 

3.1 Mobbning 

Begreppet mobbning: 

 

”När en person under en längre tid känner sig utsatt för negativa handlingar från en 

annan person (eller flera, kanske en grupp) i en situation där makt eftersträvas och där 

den som utsätts har problem med att försvara sig mot dessa handlingar” (Östberg & 

Eriksson, 2009:22) 

I uppsatsen används uttrycken mobbning, mobbning på arbetsplatsen, mobbning i arbetslivet, 

vuxenmobbning och kränkande särbehandling som synonymer som beskriver en och samma fenomen.  

 

Enligt Heinz Leymann, professor i psykologi är vuxenmobbning ett samlingsbegrepp för psykiskt våld i 

arbetslivet. Han menar att vi kan prata om vuxenmobbning när kränkningar pågår mycket frekvent och 

under längre tid. Enligt Leymann är det:  

”frekvensen som innebär att även lindriga påhopp kan ha förödande konsekvenser 

och att det är den utsträckta tiden som resulterar i den psykiska utmaningen som i 

vissa fall kan framkalla psykosomatiska syndrom” (Leymann, 1986:31). 

Leymann skriver att vuxenmobbning utövas på olika sätt och inträffar i distinkta sammanhang. Han 

menar att det finns olika situationer med psykiskt våld då, beroende på vem som utöver mobbningen, det 

kan handla om horisontell eller vertikal mobbning. Den horisontella typen kallas av Leymann för 

kamratövergrepp och kan utövas av enskild individ eller grupp, medan den vertikala handlar om 

övergrepp som utspelas mellan chef och underordnade och kan vara uppåtriktat och neråtriktat 

(beroende på vem som utgör källan till det psykiska våldet) (Leymann, 1986:30). 

 

Utifrån ett sociologiskt perspektiv handlar mobbning i arbetslivet om utanförskap och utslagning av 

individer som uppstår i samspelet mellan människor (Svensson, 2010). Samtidigt är termen nyanserad 

och beskriver olika variationer av våld och aggressivitet i arbetslivet. Enligt Arbetsmiljöverkets rapport 

(2011) kan aggressivt beteende ta sig uttryck i vuxenmobbning, social utstötning, trakasserier mm. 

(ibid:13-21). Begreppet kopplas till sociologin i och med att denna vetenskapliga disciplin studerar 

människor som sociala varelser och deras liv (Giddens, 2003). Mobbning handlar om utslagning från 

samhället där gruppnormer och interaktion är faktorer som skapar villkoren för tillhörighet. Goffman 

och Becker har skrivit om stigma och stämpling och exkludering som sker i samhället av olika 

anledningar. Därför är även begreppen stigma och stämpling aktuella i detta arbete. 
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3.2 Miljöer där vuxenmobbning sker 

 

Här avser vi att presentera befintlig forskning om olika miljöer där vuxenmobbning förekommer i syfte 

att synliggöra de riskfaktorer som utgör de bakomliggande orsakerna till mobbning på arbetsplatsen. För 

det första beskriver vi organisationen som en arena för vuxenmobbning. Därefter lyfter vi fram 

relevansen av en välfungerande psykosocial arbetsmiljö och i anslutning till detta uppmärksammar vi 

betydelsen av välfungerande ledarskap och konflikthantering i arbetslivet. 

3.2.1Organisation 

 

Enligt Lillemor Hallberg & Margaretha Strandmark (2004) utgör organisatoriska faktorer viktiga ramar 

för människornas kollektiva handlande, tillhörighet och resursfördelning inom organisationerna. 

Organisationerna som samhällsarenor är instanser som ger trygghet och stabilitet samtidigt som de kan 

vara tröga och stela beroende på deras inneboende strukturer och byråkrati (Hallberg & Strandmark, 

2004:50).  

 

Hur en organisation är utformad påverkar individernas beteende och handlingsutrymme. I en 

organisation med stark byråkrati kan de anställda å ena sida uppleva begränsningar och å andra sida 

känna trygghet som de rutiner och regler som styr verksamheten ger. Hallberg & Strandmark menar att 

förändringar i organisationens struktur skapar instabilitet och en rädsla bland de anställda. Därför utgör 

en stark organisatorisk struktur en viktig förutsättning för trygghet inte minst när det gäller yrkesgrupper 

inom områden som präglas av hög arbetsbelastning, stress och osäkerhet (Hallberg & Strandmark, 

2004:50). Exempel på sådana yrkesområden är bland annat myndigheter, skolor, sjukvården, där 

verksamheten anpassas till medborgarnas, elevernas eller patienternas specifika behov (ibid:50). 

 

En stor del av de professioner som är inriktade på hjälpbehövande individer utövas inom den offentliga 

sektorn. Arbetstagare inom den offentliga sektorn har en grundläggande trygghet med staten som 

arbetsgivare samtidigt som ekonomiska och politiska faktorer, som t ex en finanskris eller en ny 

regering, kan innebära förändringar och osäkerhet i arbetslivet. Omorganisationer och nedskärningar på 

arbetsplatsen kan förstärka pressen på arbetstagarna och bidra till ett tuffare arbetsklimat som kan leda 

till mobbning i arbetslivet (Hallberg & Strandmark, 2004). 
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3.2.2 Psykosocial miljö 

 

En bra arbetsmiljö är en viktig förutsättning för ett effektivt och bra arbete. De senaste decennierna har 

arbetslivet förändrats och detta har inneburit risker som relateras till säkerhet och hälsa i arbetsmiljön. 

Utöver kemiska, biologiska och fysiska risker har utvecklingen bidragit till nya psykosociala risker 

(SLIC, 2012:3). En bra psykosocial miljö anses främja arbetet och har en positiv påverkan på 

verksamheten och på arbetstagarna. Psykosocial arbetsmiljö är enligt Michelsén et al (1999) de 

organisatoriska förhållandena, arbetsförutsättningarna och arbetsuppgifter som påverkar individen 

psykiskt och socialt inom arbetslivet (ibid:6). Att en organisation fungerar bra är med andra ord av stor 

relevans för arbetsmiljön. Dålig organisation och bristande ledarskap kan bidra till ökad stress och 

osäkerhet. På detta sätt uppstår en arbetsplats med riskmiljö så som trakasserier, konflikter och 

mobbning. En oklarhet om vem som gör vad inom organisationen ökar risken för konflikter bland 

arbetstagarna. Uppkomna konflikter som förblir olösta över tid fördjupas, förstärks och övergår till 

mobbning (ibid:7).  

3.2.3 Ledarskap och konflikter 

 

I Arbetsmiljöverkets rapport (2011:7) menas att vuxenmobbning kan utspelas på olika hierarkiska nivåer 

och att det förekommer att överordnade utövar psykiskt våld mot anställda. Enligt Hallberg & 

Strandmark (2004) finns det olika ledarskap och ledarstilar. Chefer kan styra verksamheten på olika sätt 

och det kan uppstå svårigheter och spänningar i samarbetet vilket påverkar arbetsklimatet negativt 

(Arbetsmiljöverket, Rapport 2011:7). Hallberg & Strandmark menar att motsättningar och konflikter 

förekommer på varje arbetsplats och i princip är inte detta ovanligt. Ibland kan de t.o.m. vara 

utvecklande för verksamheten. Att konflikter hanteras på ett konstruktivt sätt är viktigt för att de inte ska 

eskalera och utvecklas till en fara för individerna. Olösta konflikter utgör dock en riskfaktor för både 

arbetsmiljön och arbetstagarna (Hallberg & Strandmark, 2004). 

 

I Teppers (2000) första artikel skriver han om det han kallar ”destruktivt ledarskap” som något som 

definierar hur underordnade upplever ”verbal och icke- verbal fientlighet” som de utsätts för av sina 

chefer (Tepper, 2000). Exempel på dåligt ledarskap kan vara utskällning, förminskning och 

nedvärdering av underordnade (Arbetsmiljöverket, rapport, 2011:7). Att lyfta fram vertikal mobbning 

dvs. mellan chefer och arbetare är viktigt eftersom det är just cheferna som har ansvaret för arbetsmiljön 

och det är svårt för en arbetstagare att sätta sig upp mot en chef som bestämmer. Detta ännu mer än mot 

en kollega. När chefen är den som mobbar blir det dessutom svårare för arbetstagaren att göra sin röst 
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hörd och den drabbade måste då vända sig till högre chefer inom verksamheten för att få deras hjälp 

(ibid:7). En dålig konflikthantering eller/och ett bristande ledarskap kan vara en början till mobbning 

och det kan uppstå svårigheter att kontrollera och säkerställa ett bra klimat för arbetstagarna (Hallberg & 

Strandmark, 2004).   
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4. Metod 

4.1 Metodologi - Induktion, deduktion, abduktion 

 

Enligt Rodney Åsberg (2001) betyder metodologi teorier om olika tillvägagångsätt vid undersökningar 

av olika fenomen och inhämtning av vetenskapliga kunskaper. Åtskillnad görs mellan tre strategiska 

ansatser som induktiva, deduktiva och abduktiva samt deskriptiva och teoriprövande förfaringssätt 

(Åsberg, 2001:272,273). 

 

Andreas Fejes och Robert Thornberg (2012) menar att forskare som använder en deduktiv ansats samlar 

kunskaper om det undersökta fenomenet genom att utgå från en viss teori. Utifrån en generell regel eller 

påstående skapas en hypotes vars överensstämmelse prövas mot enskilda fall i verkligheten. På detta sätt 

kan forskaren systematiskt undersöka i vilken grad teorin stämmer och samla empiriskt material som 

stödjer eller vederlägger det teoretiska antagandet (Fejes& Thornberg, 2012:24). Enligt Fejes och 

Thornberg (2012) handlar deduktiv ansats om att vetenskaparen går från teorin till empirin. De anser att 

forskaren kan utgå från teorier som utgör grunden för frågan som ska besvaras och med hjälp av 

teoretiska begrepp förhåller sig till och tolkar sitt material. Teorin blir forskarens ”glasögon”, ett verktyg 

som möjliggör att läsa av verkligheten (ibid, s.26). Ett exempel på möjliga teorier kan vara 

stämplingsteori. Denna teori ger forskaren ett synsätt som möjliggör att se på individens avvikelse inte 

som ”egenskaper hos individer eller grupper utan som ett samspel mellan avvikare och icke-avvikare”, 

med andra ord anses stämpling vara en produkt av andras reaktioner på ens handlingar (Giddens, 

2003:201). Nackdelen med detta förhållningssätt är att forskaren löpar risk att förbise viktiga aspekter i 

datamaterialet genom att endast fokusera på sitt försök att stärka sin teori (Fejes& Thornberg, 2012:24). 

 

I motsats till den deduktiva utgår den induktiva ansatsen från empirin då forskaren undersöker 

verkligheten genom att samla data och tolka dem utifrån dess premisser. Poängen med denna ansats är 

att den hjälper forskare att utveckla teoretiska verktyg genom att finna samband i datamaterialet 

(Esaiasson et al, 2006:146). Forskare som väljer att undersöka ett fenomen utifrån en induktiv ansats 

utgår från de enskilda fallen, genererar slutsatser från empirin och strävar att generalisera 

studieresultatet över ett större fält eller population (Fejes& Thornberg, 2012:23). Man kan t ex 

undersöka hur mobbning på en viss plats går till genom att observera händelserna och ta reda på vilka 

erfarenheter mobbade människor delar med varandra. Därefter kan man ordna resultaten i kategorier och 

eventuellt utveckla teoretiska begrepp och modeller för att belysa processer och få fram generella 

antaganden (teoriutvecklande) om fenomenet. Nackdelen här är att slutsatserna som dragits med hjälp av 
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induktion inte är riskfritt att generalisera i och med att det i verkligheten kan finnas flera undantag som 

skiljs åt från det enskilda exemplet (ibid, s.24). Konklusionerna måste omprövas på nytt och appliceras 

på andra oberoende fall för att resultaten ska gälla som allmängiltiga (Esaiasson et al, 2006:146). 

 

Sammantaget handlar deduktiv och induktiv ansats om teoriprövande och teoriutvecklande 

undersökningar. I den första prövas teorin och olika hypoteser gentemot empiriska för - och 

motargument, i den andra utvecklas nya teoretiska verktyg utifrån verkligheten. I denna studie används 

en blandning av både induktion och deduktion. Denna metodologiska ansats kallas inom forskning för 

abduktion och handlar om en växelverkan mellan induktion och deduktion (Fejes& Thornberg, 

2012:25). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att abduktion är närmare deduktion för att forskaren 

inte avvisar ”teoretiska föreföreställningar” trots att utgångspunkten är empiriska fakta med 

verklighetsförankring. Vårt förfaringssätt har varit att samla in data från olika källor och reducera dessa 

med hjälp av öppen kodning för att få överskådlighet över empirin. Utifrån mönster och kategorier som 

framkommit i datamaterialet har vi valt lämpliga teorier och teoretiska modell som analysverktyg. I 

denna studie utförs en dokumentanalys av det empiriska materialet som knyts samman med relevant 

teori och litteratur(ibid:43). 

4.2 Metod för datainsamling och tillvägagångssätt 

 

Rodney Åsberg (2001)  menar att medan metodologi handlar om teorier om metod (se ovan) handlar 

metod om sättet att samla in data. Data består av två olika kategorier kvalitativ eller kvantitativ data. 

Datamaterial kan inhämtas på olika sätt och från olika källor. Här hittas t ex intervjuer, observationer, 

enkäter samt olika textkällor som dokument, tidningsartiklar mm. 

 

 Enligt Åsberg (2001) är det viktigt att skilja forskarens förfaringsätt från det undersökta fenomenets 

natur. Detta med tanke på att innebörden av beteckningar som kvalitet (ord) och kvantitet (siffror) inte 

relaterar tillmetologin (induktion, deduktion, abduktion) utan till empirisk data i och med att de speglar 

fenomenets egenskaper som uttryckas i ord eller siffror (ibid:273,274).  

 

Förutom kategorierna kvalitativ och kvantitativ kan data delas in i primära, sekundera och tertiära. Som 

primär avses data som forskaren direkt och på egen hand samlat för att använda i sin forskning. 

Sekundär är data som åter uppger en händelse som författaren inte personligen observerat. Tertiära data 

är källor som hänvisar till andra referenser som t ex register, referensmanualer, sammanfattningar och 

sökmotorer på internet (May, 2013:232). Utöver detta kan t.ex. dokument delas i privata eller offentliga. 
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I vår studie utgör offentliga dokument en viktig del av datamaterialet. Offentliga dokument skiljs från 

privata i och med att de produceras av offentliga institutioner, vilket inte självfallet innebär att de alla 

står till fritt förfogande för forskning. Ett problem vad gäller offentliga dokument kan vara att de har 

olika grad av tillgänglighet och några av dem är sekretessbelagda och oåtkomliga (ibid: 233).  

 

Ett påtagligt problem, vi stött på vid datainsamlingen, är att domstolarna saknar dataregister, vilket gör 

det svårt att få tag på information. Nämnas kan även att mobbning inte är en egen brottsrubricering och 

därför har det varit svårt att hitta relevanta domar för denna undersökning. Ett annat problem, som 

drabbade oss, var svårigheter med att få ut officiella handlingar – trots att vi är berättigade att ta del av 

dem. 

 

Vid insamlandet av empirin kan information hämtas från olika slags källor. Beroende på om källan är av 

primär, sekundär eller tretiär karaktär påverkas materialets tillförlitlighet (May, 2013). Dag Ingvar 

Jacobsen (2002) menar att förstahandkällor är mest trovärdiga eftersom de speglar personens egna 

beskrivningar av sina upplevelser. Andrahands - och tredjehandskällor visar att materialet har genomgått 

en eller flera tolkningar innan det når mottagaren. Källans tillförlitlighet påverkas av avståndet mellan 

författare och källa i takt med antalet personer som tolkat informationen (ibid:56).  

 

Enligt Peter Esaiasson m.fl.(2006) är sekundära källor dock en viktig resurs som inte utnyttjas inom 

samhällsforskningen. Sekundärdata är inte kostsam och kan återanvändas, inklusive data från andra 

forskningsområden. Datainsamlingsprocessen är tidssparande och materialet kännetecknas av bra 

kvalitet och trovärdighet. Esaiasson m fl. menar att mängder av material ligger i olika arkiv och samlar 

damm trots att dessa varit produkt av stora ansträngningar och arbetsinsatser. Materialet är användbart 

och kan ge svar på flera forskningsfrågor, menar Esaiasson och därför borde det brukas i 

sekundäranalyser. Ett problem med sekundärt källmaterial har varit att det är svårt att leta reda på om 

det är tillgängligt för vidare arbete. Läget har förändrats i och med att allt flera arkiv, myndigheter och 

tjänster är sökbara via internt och därmed har tillgängligheten av olika typer av material ökat och 

forskare har lättare att få överblick över olika källor och relevant källmaterial (Esaiasson et al, 2006:306, 

307). 

 

Vid datainsamlingen i denna studie har vi använt enbart sekundär data i form av offentliga dokument 

som består av både officiella dokument som domstolsavgöranden, lagar, samt dokument utgivna av 

myndigheter och publicerade på internet som på Arbetsmiljöverkets hemsida. I och med att 

forskningsfrågan blir möjlig att besvara med hjälp av sekundärdata som finns tillgänglig och i tillräcklig 
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mån har endast sekundära källor använts i undersökningen. Studiens empiriska material har samlats in 

via internet då vår intention har varit att samla ihop medial information kring mobbning i arbetslivet och 

vi har också fått möjligheten att få domsluten inskickade från domstolarna via mail. 

 

Enligt Esaisson m.fl.(2006) ska olika typer av material användas för att arbetet som görs ska bli mer 

trovärdigt. Han menar att eftersom det finns ett grundläggande krav inom forskningen nämligen att 

källmaterial ska vara äkta, bör forskaren försäkra sig om detta genom att samla in datamaterial om en 

och samma händelse från olika källor (ibid:307). En uppgift från oberoende källa kan i detta avseende 

avslöja om textens innehåll påverkats medvetet eller omedvetet genom att informationen bekräftats eller 

dementerats. På detta sätt utsätts tvivelaktiga källor för en källkritisk prövning och dokumentens äkthet 

verifieras. Ett begränsat urval av data, menar Esaiasson, skulle däremot betyda att uppgifter inte kan 

bekräftas vilket skulle leda till att studiens trovärdighet minskar (ibid:315).  För att uppnå en högre 

trovärdighet har datamaterialet i denna undersökning samlats in genom att vi hämtat data om en och 

samma företeelse från olika källor. 

 

4.3 Urval och Avgränsning 

 

Vi har avgränsat oss till att utgå från fyra domstolsbeslut. Utöver detta använder vi officiella dokument, 

lagar, samt dokument utgivna av myndigheter och publicerat på internet som t ex på Arbetsmiljöverkets 

hemsida.  

Urvalet vi har valt ut är ett strategiskt urval. Kvale benämner strategiskt urval som purposeful sampling, 

en urvalsmetod som är motsatsen till slumpmässigt och statistiskt urval, författaren söker aktivt upp 

information och personer som anses besitta den mest relevanta informationen för studien innehåll 

(Kvale, 1997:89) 

Storleken på urvalet bestäms inte i början utan, forskaren väljer att samla in data under studiens gång 

tills man anser att ytterligare material inte skulle kunna ge mer kunskap till studien. Vi valde två 

domstolsbeslut som var väldigt detaljerade samt informationsrika men även två domstolsbeslut som 

komplettera och berika studien med sitt innehåll. 
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4.4 Etiska hänsynstaganden 

 

I de fyra av domarna som utgör datamaterialet i denna studie har namnen på personerna, fingerats. 

Trots att i två av domstolsbesluten har personerna varit angivna med fullständiga namn har vi valt att 

använda oss av påhittade namn med hänsyn till deras integritet.I de första två har vi valt att använda 

Johan Andersson och Sara Svensson som benämning.  

Personerna i de andra två domstolsbesluten varit angivna endast via de första initialerna av för – och 

efternamn d v s med avkortningarna B.J. och G.L. även här har vi förhållit oss till konfidentialitets 

kravet och döpt vederbörande till Bianka och Gerda och det är de namnen som används i denna studie. 

Chefer, läkare och vederbörande som uppkommer i studien har vi även tagit hänsyn till och fingerat 

deras namn. Men även kommuner som det vederbörande varit anställda på har fingerats. 

I övrigt berörs denna studie inte av etiska hänsynstagande, i och med att datamaterialet som använts i 

undersökningen består av dokument som är offentliga och sekundära. 
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5. Teoriram 

I början av kapitlet motiveras valet av det teoretiska ramverket. Därefter presenteras två teorier samt två 

förklaringsmodeller med anknytning till ämnet. 

5.1 Motivering 

 

Vid valet av det teoretiska ramverket har vi utgått från studiens syfte och frågeställningar. Vi har valt att 

presentera två förklaringsmodeller: rollmodellen och förloppsmodellen och två teorier: stigma och 

stämpling som används inom sociologin. Rollmodellen skapar förklaring för rollspelet mellan de 

inblandade parterna såtillvida förloppsmodellen förklarar de olika faserna i processens förlopp. 

Modellerna används i analysen av studiens resultat vilket är tematiserat i fyra teman: konflikter, 

syndabockar, krisen och utslagningen. Utöver detta används även teorier om stigma och stämpling som 

visat sig vara relevanta för att belysa de latenta mekanismerna bakom mobbningen. 

5.2 Förklaringsmodeller 

5.2.1 Rollmodellen 

 

Rollmodellen förklarar mobbningsprocessen genom ett samspel mellan tre parter: mobboffret, mobbaren 

och medlöparna. Den definierar hur processen går till och hur de olika parterna agerar och reagerar.  

 

Mobboffret 

 

Små händelser eller kommentarer som andra inte tycker är något att bry sig om, är händelser som den 

mobbade får utstå. Människor i offrets omgivning reagerar inte på dessa händelser, men dessa små 

händelser är grunden till offrets situation (Friström, 2001).  De negativa handlingarna är något som 

offret helst inte berättar om, dels på grund av skammen och förnedringen offret bär på, dels den låga 

självkänslan som leder till att offret känner en hopplöshet och tror att ingen i omgivningen lär göra 

något åt situationen (Lindberg, 2007). 

 

I Gill & Lindströms (2007) granskning har författarna skapat en profil, av offret. Offerprofilen visar 

ingen indikation på att offret är den avvikande (ibid). Detta påstående skiljer sig från Höistad som menar 

på att förklaringen kan finnas hos offret. Faktorer såsom överbeskyddade individer, individer med 

negativ identitet och individer med sociala svårigheter kan vara förklaringar till varför vissa blir utsatta. 

Höistad menar vidare att det aldrig är offrets fel att mobbning förekommer, och en generalisering kring 

de båda parterna är något som bör uteslutas (Höistad, 2001). 
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Mobbaren  

 

Den som utsätter andra för mobbning har ett beteende som anses vara aggressivt. Mobbaren är impulsiv 

och har en positiv inställning till våld gentemot andra och har behov att dominera andra och plåga andra 

med negativa handlingar (Olweus, 2010). Medkänslan hos mobbaren är oftast låg, men han/hon anses 

oftast vara kroppsligt överlägsen sitt offer. En mobbare har tre sammanhängande motiv: ett stort behov 

av makt, att dominera individer som tycks vara underkuvade eller att kontrollera andra människor. 

Mobbare i allmänhet blir mer populär i sin grupp, oftast finns två till tre likatänkande i gruppens närhet. 

Mobbare tenderar att bete sig likadant när denne upptäcks exempelvis: skyller ifrån sig och går till 

motattack; vänder på situationen och beaktar sig själva som offer och anklagare offret för att ha startat 

situationen; fast man själv har utsatt och provocerat offret under en längre period, eller förväntar sig stöd 

från medlöparna allt detta för att försvara sin maktposition (Coloroso, 2004).  

 

Medlöparna 

 

Aktiv eller positiv uppmuntran är något som mobbaren upplever som stöd, medlöparna är de som ger 

detta stöd då ingen av dem protesterar. Oftast tror individer i medlöpargruppen att de är ensamma om 

sitt tyckande, att deras röst inte blir hörd om de väljer att gå emot mobbningen. Detta får en negativ 

effekt då mobbaren upplever sitt agerande som positivt då medlöpargruppen ser på (Eriksson, 2002). 

Olweus studier visar att det mestadels är offrets kamratkrets som känner till situationen och vad som 

sker men de anstränger sig inte att göra något åt problemet. Kamratkretsen uppmuntrar mobbningen 

istället för att motverka den, trots att de flesta i kretsen har en negativ inställning till mobbning 

(Eriksson, 2002). 

 

Medlöparna beskrivs som fega och dubbelmoraliska, de agerar vänligt mot offret när mobbaren inte 

närvarar, men ändrar beteende och agerar motståndare då mobbaren träder in ”De vill både ha kakan och 

äta den” (Olsson, 2007. s 24). Olsson skriver vidare att medlöparna ser sig själva som oskyldiga men i 

själva verket är de oljan i mobbningsmaskinen (Olsson, 2007). 
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5.2.2 Förloppsmodellen 

 

Vi har hämtat denna modell från Heinz Leymanns (1997) egen hemsida, som är del av Leymanns 

encyklopedi om mobbning. Leymann, som är psykolog och som varit med att utveckla forskningen 

kring mobbning, har skapat det han kallar ”förloppsmodell” som förklarar hur mobbning går till. 

Leymann delar in förloppet i fem faser, där alla faser har sina orsaker och tidsförlopp (Leymann, H., 

1997). 

 

• Fas 1: Leymann skriver om konflikter som uppkommer på arbetsplatsen. Dessa konflikter bör inte och 

skall inte undvikas men för att undvika upptrappning bör situationen bearbetas på ett konstruktivt sätt. 

Konflikterna kan intensifieras i den första fasen och detta gör att den enskilde individen hamnar i 

underläge och fokus hamnar på denne. 

 

• Fas 2: I denna fas eskalerar konflikten och individen som befinner sig i underläge utsätts för negativa 

handlingar under en längre period. Denna fas påvisar ett typiskt förlopp, genomsnittligen ett år, de 

missförhållandena påverkar negativt det sociala förhållandet och individens beteende blir destruktivt. 

Mobbning sker bakom stängda dörrar och därför syns mobbarna inte lika mycket. Istället hamnar fokus 

på offret som hamnar i rampljuset i samband med att han/hon (offret) försöker försvara sig. På så sätt 

ger offret intryck av att, inte fungerar socialt. Offret behöver i denna fas hjälp med att försvara sig och 

att inte fokusera på sitt eget uppträdande eller hur man uppfattas av andra. Offret genomgår en 

stigmatiseringsprocess under denna fas. (Leymann, jfr Jones, 1984).  

 

• Fas 3: är ett tillstånd då cheferna följer ett stereotypiskt mönster, problemet går inte att lösa utan man 

försöker tysta ner det eller få bort den anställda från arbetsplatsen. Det är här mobbningsoffret kan 

utsättas för en grym maktkamp. Offret utvecklar slutligen PTSD- skador, det vill säga psykologiska 

skador och men. Offret får då kontakt med läkare, psykologer eller psykiater. Därefter hamnar man i den 

fjärde fasen. 

 

• Fas 4: Leymann återberättar i denna fas om egna erfarenheter med patienter och deras upplevelser. 

Leymann skriver även att professionella läkare och psykologer har en god uppfattning om de personer 

som befinner sig i denna situation, och att PTSD-skador är något som bör ses med allvar. Samtidigt 

menar Leymann att gruppen av okunniga läkare leder till feldiagnostik. Felaktig diagnos försämrar 

offrens prognos då man får behandling för något man inte insjuknat i eller anses lida av exempelvis 

paranoia, manodepressivitet eller karaktärssvagheter (Becker, 1993). 
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• Fas 5: är den fas då situationen gått så långt att offret till slut blir utstött från arbetsplatsen men även, i 

många fall, blir utstött ur samhället (Leymann, 1992). 

 

Leymann menar vidare att denna process av faser ger en förståelse för varför olika samhällsorgan i 

dagsläget avsäger sig sin plikt att hjälpa dessa offer och varför man försöker göra sig av med dessa 

individer så snabbt som möjligt. 

Leymanns förloppsmodell är en modell som bör ses med viss skepsis. I det praktiska livet sker inte alla 

faser i efterföljande ordning. Modellen stämmer enligt Leymann in på de flesta fall men man bör 

bedöma alla individuellt. 

 

 

5.3 Teorier 

5.3.1 Stigma 

Begreppet stigma som ErvingGoffman beskriver i sin bok ”Stigma – det avvikandets roll och identitet” 

(2011) härstammar från de gamla grekerna och betyder ett märke eller ett sticksår. Begreppets 

nuvarande betydelse har behållit den negativa karaktären som det hade i antikens Grekland och påvisar 

något ovanligt eller nedsättande som relateras till såväl visuella tillkortakommanden som till personens 

moraliska status (Goffman, 2011). Termen stigma benämner en icke önskvärd egenskap som 

konstrueras genom språket och skapas i ett samspel mellan människor då en eller flera reagerar på att en 

människa avviker på något sätt från det normala (ibid:149).  

 

Goffman urskiljer tre typer av misskrediterande stigma. Den första typen av stigma är den kroppsliga d 

v s en person som uppfattas som missbildad. Den andra typen av stigma handlar om ”olika fläckar på 

den personliga karaktären” (Goffman, 2011:12). Sådana tillkortakommanden relateras till händelser som 

skett i individens förgångna och kan ha att göra med brott, psykisk och fysisk ohälsa, missbruk eller en 

viss sexuell läggning. Samtidigt kan personlighetsfläckar ha att göra med stereotypa uppfattningar om 

människor utifrån deras utseende, etnicitet, kön, ras eller kultur vilket kan innebära att personer eller 

grupper felaktigt tillskrivs egenskaper utifrån andras förenklade bilder och fördomar (Goffman, 

2011:12). Enligt Goffman(2011) har karaktärfläckar att göra med att den stigmatiserade antingen varit 

för stark eller för svag för att skriva in sig i bilden av det önskvärda som andras förväntningar målar 

fram. Personens förflutna har följt med vederbörande som en skugga, oberoende av hur långt tillbaka i 

tiden en förseelse har skett. Stigmat som skapats är en ständigt närvarande följeslagare som kastar sitt 

mörka ljus på individens moraliska status (ibid., 12). Den tredje typen av stigma hänger samman med 
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individens nationella - och religiösa tillhörighet. Att tillhöra nationen har ofta att göra med att människor 

delar samma religion, språk och kulturella drag. De som inte uppfyller förväntningarna i detta avseende 

nekas tillhörighet i nationen.  

 

En till funktion som stigma har, menar Goffman, är att genom att stigmatisera och stänga ute människor, 

stärker det bandet mellan de som ingår i gemenskapen. Stigmakällorna, som ofta är i majoritet, har 

makten att definiera och tillskriva andra negativa egenskaper som anses klandervärda och otillbörliga. 

Att förse människor med ett stigma har allvarliga konsekvenser, människor pekas ut, diskrimineras, 

fryses ut och utestängs från gemenskapen (Goffman, 2011). 

5.3.2 Stämpling 

I boken ”Utanför Avvikandets sociologi ”presenterar Becker sitt interaktionistiska synsätt som går ut på 

att avvikande beteende är en produkt av samhällets reaktioner på individens handlingar (Becker, 

2006:17,24). Han menar att avvikande inte är en egenskap i sig utan skapas i samspelet mellan avvikare 

och icke avvikare, då en människa stämplas och förses med avvikaretikett (Becker 2006:22,23, Giddens, 

2003:201). Enligt Becker stämplas människor inte endast när de gjort någon kriminell handling. Det är 

vanligt, menar han, attmänniskor skapar och tillskriver brister och tillkortakommanden utifrån sina 

stereotypa föreställningar om t ex språk, klädsel och etnisk tillhörighet (Becker, 2006:40, Giddens, 

2003:201). 

 

Enligt Becker 2006 finns det tre huvudaktörer i avvikelsedramat: moralentreprenörer, regelbrytare och 

regelövervakare. Han betonar, att innan det blir möjligt att stämpla människor som avvikande behövs 

regler som påvisar det normala. Regler är ett svar på en uppmärksammad störning eller skada som 

människor försöker att ta itu med. För att regler ska skapas, menar Becker, måste det som är 

”avvikande” lyftas upp, sättas på dagordningen och bli ett problem i andras ögon (ibid:135). Denna 

uppgift utförs av moralentreprenörer som upptäcker störningar och problem och startar ett initiativ. 

Resultatet blir att tillrättavisande regler kommer till stånd och avvikande kategorier skapas. Förövare 

och regelbrytare måste pekas ut och bestraffas och det är regelövervakarnas uppgift att tillämpa 

reglerna, att skapa avvikelsen och att befolka den avvikande kategorin med utanförstående (ibid:135). 

 

Enligt Becker spelar sociala grupper en central roll i skapandet av avvikare i och med att de förser 

människor som överträder etablerade normer och regler i samhället med avvikaretiketter (Becker, 2006 

s.17,18). Hur människor reagerar på regelöverträdande handlingar beror på vem som gör vad och i vilket 

sammanhang detta sker. T ex betraktas en och samma förseelse olikaberoende vem som begått den: en 
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fattig pojke från förorten eller en rik pojke från ett välbärgat område (ibid:25). Processen, i vilken 

människor stämplas som avvikare är inte ofelbar, menar Becker, eftersom ”vissa personer kan betraktas 

som avvikande fastän de inte brutit mot någon regel ” (ibid:23). Således blir de andras reaktioner på ens 

handlingar den faktor som avgör vad som stämplas som avvikande eller inte (ibid:23). 

5.3.3 Stämpling och stigmatisering 

Både stigmatisering och stämpling handlar om avvikelse men de beskriver olika faser i avvikelsedramat. 

Exempelvis innan någon blir stämplad som avvikare stigmatiseras personen genom att konstigförklaras, 

nedvärderas och pekas ut som en märklig individ, någon som inte är som alla andra. Det som skiljer 

vederbörande från resten av gruppen påpekas systematiskt och personen förvägras tillhörighet och 

socialt umgänge inom gruppen (Goffman, 2011:12). I ett nästa steg sker en stämpling då individen 

förses med avvikaretikett vilket utmynnar i att vederbörande förändrar sin självbild och börja identifiera 

sig med de egenskaper som andra tillskriver henne. Detta blir början på en process där personen finner 

sig i situationen och normaliserar avvikelsen och så småningom intar en avvikande identitet (Giddens, 

2003:201). 

 

5.3.4 Sammanfattade reflektion. 

 

De två teoretiska modellerna och de två teorierna belyser vuxenmobbning som en process där rollspelet 

bakom mobbningen, processens tidsförlopp samt stigmatisering och stämpling spelar en roll för hur 

vuxenmobbning ser ut. Modellerna och teorierna kompletterar varandra och ger en helhetsbild av 

fenomenet mobbning i arbetslivet.  

 

Förloppsmodellen illustrerar mobbningens förlopp som går genom olika faser. Enligt denna modell 

övergår individen från en fas till en annan men inte nödvändigtvis genom alla faser. Under den andra 

fasen i mobbningsprocessen sker en stigmatisering som, i fall det inte stoppas, leder till att individen 

exkluderas från samhället.   

Rollmodellen däremot belyser relationen mellan de som deltar i mobbningen. Detta genom att förklara 

vuxenmobbning med hjälp av ett rollspel där det finns olika aktörer: mobboffret, mobbaren och 

medlöparna. Rollspelet belyser hur mobbningsdramat ser ut d v s hur regler skapas och upprätthålls samt 

vilka mekanismer som finns bakom stämplingsprocessen där individer tilldelas en avvikande identitet 
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I undersökningens material finns det exempel på stigmatisering av mänskor genom nedsättande 

kommentarer, förnedrande uttryck och handlingar som leder till utestängning från guppen. Mobbning i 

arbetslivet har att göra just med stigmatiserande praktiker då någon utpekas som syndabocken, förses 

med en stämpel och exkluderas från gemenskapen. Ett exempel på detta ser vi i domsluten som är 

föremål för denna studie, då cheferna belägger vederbörande med en stämpel genom att 

inkompetensförklara och nedvärdera de anställda. Genom en överdriven och destruktiv kontroll skapar 

mobbarna en förminskning och en avvikelse som tillskrivs individen. Mobboffret blir en produkt som 

skapas utifrån myter, rykten och förtalskampanjer. Offret återspeglar och reproducerar egenskaperna 

vidare och börja se sig själv med mobbarnas ögon. 
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6. Datamaterial och metod för analys 

6.1Datamaterial 

 

Datamaterialet utgörs av fyra domstolsbeslut utfärdade av domstolar i Sverige. I de rättsliga 

förfarandena är de yrkande parterna tre kvinnor och en man. Samtliga av dem har varit utsatta för 

mobbning på arbetsplatsen. Yrkanden har gjorts i saken om: ogiltig förklaring av uppsägning (i fallet 

Bianka), livränta (i fallet Sara), fråga om anställnings upphörande samt om skadestånd p.g.a. mobbning, 

kränkande särbehandling och utebliven rehabilitering (i fallet Gerda) och arbetsmiljöbrott (i fallet 

Johan).  

 

I alla domar förekommer överordnade som mobbare och i tre av dem deltar även kollegorna i 

vuxenmobbningen. Samtliga av de drabbade har varit anställda hos statliga myndigheter. Bianka har 

arbetat som biståndshandläggare i Kalmar kommun; Sara har varit handläggare hos skatteverket i Ersta; 

Gerda har varit anställd hos polismyndigheten i Lappland och Johan har arbetat i socialförvaltningen i 

Karlstad kommun. I tre av fyra fall har fackets representanter kopplats in i ärendet utan att detta har lett 

till en förbättring i de drabbades situation. Tre av personerna har blivit långvarigt sjukskrivna. Den 

fjärde (Johan) har hamnat i djup depression pga. mobbningen och begått självmord. 

 

6.2 Dokumentanalys som metod 

 

Tim May (2013) menar att dokument inte är självständiga enheter. De produceras i ett visst 

sammanhang och måste pusslas (skrivas) in i detta för att få mening och kunna analyseras. Enligt May 

kan ett dokument betraktas utifrån olika perspektiv. Ett perspektiv säger att dokument speglar den 

sociala verkligheten på egen hand (en idé som författaren överger), ett annat däremot förmedlar att 

dokument är en av metoderna som upprätthåller den sociala ordningen (i och med att de bär på ett dolt 

budskap) och representerar ”bakomliggande sociala mönster eller bruksvärden” (May, 2013:234).   

Enligt May kan dokument ”inte läsas på ett opartiskt sätt”. Forskaren, som en del av den sociala 

verkligheten, behöver utnyttja sin position och delaktighet för att granska skillnaderna mellan sin egen 

förståelse och textens betydelse (ibid, s.235). 

 

Tim May framhåller att det finns det två olika typer av innehållsanalys, den kvantitativa och den 

kvalitativa. Dokumentanalys med fokus på kvantitet handlar om att ta reda på hur ofta ord och uttryck 
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påträffas i texten. Ord som upprepas frekvent i dokumentet anses ha större betydelse och utmärker 

förekommande drag i textens innehåll. För att kunna utföra denna typ av dokumentanalys ska texten 

dekonstrueras, analyseras i sina beståndsdelar och rekonstrueras utifrån samband mellan specifika koder 

och kategorier (May, 2013:246). 

 

En annan typ av dokumentanalys är den kvalitativa dokumentanalysen. Den tar avstamp i den 

hermeneutiska traditionen som handlar om att ”tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika fenomen” 

(Fejes& Thornberg, 2012:62).Enligt Fejes& Thornberg handlar analys av kvalitativ data om en process 

där forskaren regelmässigt undersöker och omorganiserar sitt material för att uppnå ett resultat. Detta 

görs genom ett systematiskt arbete med empirin då forskaren inordnar materialet, dekonstruerar data till 

hanterbara beståndsdelar, gör kodning och letar efter nya tendenser och mönster (ibid, s.32).  

Med Kvale som inspirationskälla argumenterar Fejes& Thornberg (2012) för att det finns fem metoder 

för analys av kvalitativ data:  

 

 koncentrering - att generera det väsentliga i några kärnfulla formuleringar; 

 kategorisering – att utifrån skillnader och likheter bilda ett fåtal kategorier; 

 berättelse - att skapa en historia som hänger samman i tid och rum;  

 tolkning – att utifrån en viss kontext (t ex hela materialet) fördjupa tolkningen av textens olika 

avsnitt genom att lyfta fram deras roll i helheten;  

 modellering - att få fram begrepp och använda dem för att bygga modeller som visar hur saker 

och ting hänger samman;  

 ad hoc – att kombinera de ovannämnda metoderna för att skapa olika mönster (Fejes& 

Thornberg 2012:33). 

 

Som redan nämnts menar Tim May (2013) att dokumentanalys handlar om att se på dokumentet som en 

del av ett större sammanhang. Hans beskrivning av processen (något som ävenFejes& Thornberg skriver 

om) står närmast Kvales metod om tolkning. Analysprocessen baseras på att det finns en avsikt med 

texten, en intern innebörd och att den riktas mot vissa mottagare (May, 2013:237). Enligt May försöker 

analytikern att förstå textens symboliska betydelse genom att relatera dess interna mening till den 

ursprungliga kontexten. Analysen sker genom att det som är relevant sätts samman för att bilda nya 

mönster och tendenser (ibid:246). Denna omstrukturering av texter skapar nya innebörder som 

ifrågasätter gamla uppfattningar och antaganden (ibid:248,249).   
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I studien är en dokumentanalys med kvalitativ ansats att föredra eftersom syftet med undersökningen är 

att ta reda på hur samhällsdebatten om mobbning i arbetslivet ser ut med fokus på vad som anses vara 

problematiskt med vuxenmobbning och vad som kan göras för att förbättra situationen (eventuellt att få 

fram en lösning). Att analysera dokument är ett sätt att studera fenomenets bakgrund genom att 

undersöka vilka motiv, orsaker och konsekvenser som kan härledas från denna. Dokumentanalyser kan 

samtidigt motivera ett behov av reglering inom området som undersökts och ligga till grund för 

regelskapande arbete. Dokumentanalysen i denna uppsats görs genom tolkning av olika dokument och 

med hjälp av teorin och den i studien presenterade litteraturen.  

 

Val av metod för analys gjordes redan vid val av dokument eftersom vi i förväg fokuserade på just vissa 

frågor och letade efter relevant material. Genom att jämföra det som anges i dokumenten har vi dragit 

slutsatser. Vi analyserade händelseförloppet av mobbningsprocessen med hjälp av de två modellerna, 

förloppsmodellen och rollmodellen som vi presenterade i kapitel tre. 
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7. Resultat och Analys 

7.1 Konflikter 
 

I de fyra fallen som är föremål för denna studie, kan man se hur människor drabbas av mobbning i 

arbetslivet och hur vuxenmobbning sker. Vi beskriver en arbetssituation med undermålig arbetsmiljö, 

otydligt ledarskap och bristande konflikthantering. Samtliga av personerna som blivit offer för 

vuxenmobbning berättar att efter att det uppstått konflikter på arbetsplatsen, har de vänt sig till 

ledningen för att få hjälp med exempelvis en tydlig arbets– och ansvarsfördelning, omplacering eller 

vädjat till de ansvariga om andra konkreta åtgärder för konflikthantering. 

 

Ett exempel på ledningens agerande i organisationen ser vi i fallet Johan där de överordnade beskrivs 

som ”konflikträdda chefer som inte egentligen sätt styrde verksamheten”. När en konfrontation, mellan 

den vikarierade chefen Astrid och den ansvarige för missbrukarenheten JohanAndersson uppstår väljer 

de höga cheferna att inte ta Johan upplevelse av att Astrid trakasserat honom och behandlat honom illa 

på allvar. Istället tar ledningen Astrids parti. Med tiden spetsas situationen till och den misskötta 

konflikten eskalerar. Konflikten utvecklas till en upprepad förföljelse och förtryck, som Astrid Heden i 

sin yrkesroll som chef utövar på den underordnade Johans.  Johan berättar om situationen i sin skrivelse 

inför sitt sista möte med ledningen: 

 

”Jag började under sensommaren/ hösten -09 känna av att relationen till min nya arbetsledare 

började kännas till viss del ansträngd. Det hände vid ett antal tillfällen, att hon beordrar in mig 

för samtal på hennes rum, oftast utan att i förväg uppge vad samtalen skulle handla om. Detta 

blev jag med tiden VÄL MEDVETEN OM. DET HANDLADE OFTAST ATT BLI 

UTSKÄLLD/”TAGEN I ÖRAT” FÖR NÅGOT jag påstods skulle ha gjort. Jag blev med 

tiden allt mer rädd och upplevde ett allt större obehag över att behöva sitta ner medAstrid. 

Min upplevelse var att jag aldrig visste när ”nästa dolkstöt” skulle komma från hennes sida. 

Det här ledde till ångest. Jag började sova dåligt på nätterna och få ont i magen .” 

(Östersundstingsrätt, Mål nr B 2863-11, 2014-02-19 Stora bokstäver i originalet) 

 

Liksom tidigare forskning visar kan en ledare som är auktoritär i sin ledarstil pressa de underordnade till 

hög prestation vilket kan leda till att fientlighet och aggressivitet på arbetsplatsen uppstår och mobbning 

initieras (Hallberg & Strandmark, 2004). Vidare utmynnar systematiska negativa handlingar (destruktivt 

ledarskap) i en drastisk försämring av den psykosociala arbetsmiljön. En följd av detta blir att arbetarnas 
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trivsel, motivation och hälsa lider allvarliga men och att arbetstagarna upplever svårigheter att komma 

till rätta med eller/och försvara sig mot mobbningen p.g.a. ledarens maktposition (ibid.).  

Även i Saras, Biankas och Gerdas fall finns exempel på olika stressituationer och växande stämning av 

osäkerhet och oordning på arbetsplatsen. Sara, som är utbildad jurist och ursprungligen kommer från 

Bosnien, berättar hur hennes chef Lena Bengtsson efter ett personalmöte påbörjat en mobbningskampanj 

genom att uppmuntra kollegorna att initiera och delta i mobbningen som hon själv deltog i. 

Sara berättar vidare att hon vänt sig till Lena flera gånger och uppmärksammat henne om att hon känner 

sig kränkt, särbehandlad och nedvärderad, utan resultat. I sin anmälan om arbetsskada beskriver Sara: 

 

”hur arbetskamraterna slutade att hälsa på henne, att de inte talade med henne, inte ville sitta 

bredvid henne, hade möten utan att hon blev kallad m.m. Inkommande post i ärenden hon 

arbetade med lämnades inte över till henne .” (Kammarrätten i Jönköping, Mål nr 266-12, 

2012-07-06) 

 

Bianka, som har arbetat som biståndshandläggare i Kalmars kommun, berättar inför arbetsdomstolen att 

arbetssituationen vid södra kommundelsnämnden har varit ansträngt. Arbetssituationen, menar Bianka, 

har präglats av: 

 

”mycket hög arbetsbelastning, vilket hon påtalade för chefen (…). Trots detta fick hon ingen 

avlastning och blev sedermera utbränd och deltidssjukskriven. Efter ett år började en ny 

handläggare på kontoret. Det rådde en dålig stämning på arbetsplatsen och konflikter uppstod 

om arbetsfördelningen och förläggningen av semestrar.” (Arbetsdomstolen, Mål nr A 43/08, 

2009-06-03) 

 

Gerda, som arbetat vid polismyndigheten i Lappland upplever att när konflikter på arbetsplatsen uppstått 

har konflikthanteringen brustit och hon som mobboffer har inte fått något stöd eller rehabilitering. I 

domsluten skrivs att: 

 

 ”Ingen rehabiliteringsplan upprättades och inga rehabiliteringsåtgärder vidtogs med anledning 

av anmälan.”  

 

 

Gerda menar att polismyndigheten utsatte henne för mobbning och kränkningar genom 

personalkonsulenten på arbetsplatsen: 
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 ”Han skällde ut henne för att hon hade skrivit brev till chefen och bett om hjälp. Han 

anklagade henne för att vara oärlig och inte köra med öppna kort.”  

 

Konflikten påbörjade när Gerda i anslutning till en pubbesök uppmärksammade och såg till att en 

kvinnlig polisman som var ”redlöst berusad” fick vård. Enligt Gerda innebar detta: 

 

 "början på en lång tids trakasserier, mobbning och kränkningar vilket ledde fram till att hon 

sjukskrevs periodvis men även delvis.”  

 

Gerda har efter händelsen blivit: 

 

”utesluten på fester och sammankomster, blivit utsatt för hotliknande, dock ej brottsligt 

agerande från personalen och blivit avstängd från arbetet. Gerda har omflyttats till tre olika 

arbetsplatser (...)” (Arbetsdomstolen, Mål nr B 53/13, 2014-02-19) 

 

Utifrån dessa fyra fall ser vi att de drabbade kände sig pressade att, de arbetade under hög stress och i en 

ständig rädsla inför nästa påhopp. De blev utpekade som syndabockar och tillskrevs ett stigma genom att 

svartmålas, ifrågasättas och nedvärderas. Vi tolkar mobboffrens berättelser som att det finns ett samband 

mellan mobbning, bristande ledarskap och en dålig konflikthantering i en organisation. Med andra ord 

innebär detta att på en arbetsplats där det inte finns tydliga regler och strukturer, där ledningen sviker 

genom att inte ta sig an problemen och mobbarna lämnas fritt handlingsutrymme skapas förutsättningar 

för kränkningar, mobbning och social utstötning. 

 

Detta kan jämföras med Heinz Leymanns forskning (1992) då han beskriver den andra fasen i 

förloppsmodellen - mobbningsfasen (se s. 17). Under denna fas utvecklas den ouppklarade konflikten 

vidare, individen hamnar i underläge och mobbningen påbörjas. De negativa handlingarna som 

mobboffret utsätts för upprepas systematiskt och under lång tid (enligt Leymann uppskattas denna tid 

som ett år i genomsnitt) vilket leder till att de sociala förhållandena på arbetsplatsen skadas samtidigt 

som mobboffret intar ett destruktiv konfliktbeteende (Leymann, 1984). 

 

För att förklara den situation som beskrivs i domsluten tar vi teorier kring avvikelse tillhjälp, 

stigmatisering och stämpling som några teoretiker (Goffman 2011; Becker 2005; Giddens 2003) 

utvecklade. ErvingGoffman förklarar att stigmatisering handlar om hur utslagning av individer sker på 

olika sätt. Enligt honom tillskrivs individer brister och de anklagas för att vara otillräckliga när de 
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stigmatiseras. Han förklarar att personer som bär på ett stigma passar aldrig in i den så kallade 

”normaliteten”. De upplevs av de andra i den vardagliga interaktionen som för starka eller för svaga för 

att kunna leva upp till det önskvärda, d v s det som man förväntar sig av dem (Goffman, 2011:12).  

 

Becker är en till teoretiker som diskuterar processer kring avvikelse. Han menar att personer som pekas 

ut, konstigförklaras och nedvärderas i samspelet med andra systematiskt förnekas socialt umgänge inom 

gruppen och hänvisas utanför gemenskapen. Enligt Becker förses sådana individer vidare med en 

stämpel som synliggör och bekräftar deras avvikelse. Detta leder till att individen börjar tvivla på sina 

förmågor och istället identifierar sig med den negativa bilden som de andra tillskriver henne (Becker 

2011; Giddens 2003).  

 

I de fyra fall som vi presenterat ovan ser vi att mobboffren stigmatiserats av olika anledningar. I fallet 

Johan t ex blev han inkompetensförklarad av chefen Astrid och trots alla hans ansträngningar att passa 

in kunde han aldrig leva upp till det önskvärda. Även Sara, Bianka och Gerda utpekas som annorlunda i 

samspelet med sina kollegor. De tilldelas ett stigma, ett märke som skiljer dem från de andra. Sara t ex 

anklagas för att inte kunna göra sig förstådd på svenska, Bianka förebrås för att alltid vara på dåligt 

humör och aggressiv och Gerda beskyllas för att ha ”tjallat” på sin kollega. Efter att de fyra mobboffren 

väl stigmatiserats har de försetts med en stämpel (avvikaretikett) och på detta sätt har deras avvikelse 

bekräftats. Med tiden har Johan, Sara, Bianka och Gerda börjat tvivla på sin egen förmåga och självbild 

och antagit en negativ identitet som de tilldelades av de andra. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att motsättningar och konflikter är vanligt förekommande på 

arbetsplatser och kan t.o.m. positivt påverka verksamheten om de inte förvandlas till kränkningar och 

trakasserier (jfr prop. 2001/02:81). Dessvärre blir konflikter som missköts orsak till de flesta 

mobbningsfallen (Thylefors, 1987). Att konflikter hanteras på ett konstruktivt sätt är därför avgörande 

för att de inte ska utvecklas till en risk för individerna (Hallberg & Strandmark, 2004). I och med att 

arbetsgivaren är ansvarig för konflikthantering och att en bra psykosocial miljö på arbetsplatsen skapas 

är det viktigt att ledarskapet fungerar väl och att missförhållanden åtgärdas omedelbart. Misskötta 

konflikter är dock en påtaglig riskfaktor. De trappas upp med tiden och resulterar i social utstötning 

(Thylefors, 1987). Vår slutsats är att de drabbade (Johan, Sara, Bianka och Gerda) har blivit offer för en 

undermålig psykosocial arbetsmiljö där olika riskfaktorer, som misskötta konflikter och bristande 

ledarskap, har skapat förutsättningar för kränkande särbehandling. 
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7.2 Syndabockar 

 

I alla fyra domar, blir offren utpekade. Johan, Sara, Bianka och Gerda blir alla tilldelade olika slags 

beteenden och egenskaper som bryter mot normen som gruppen har, eller som ses som icke önskvärda 

på arbetsplatsen. Alla fyra offren markeras som syndabockar och avvikande från samhörigheten. 

Syndabockarna genomgår en gradvis reducering från att vara ett självständigt subjekt till att vara ett 

passivt objekt för mobbarnas maktbegär, och detta är något som fortgår tills syndabocken blir permanent 

placerad utanför samhörigheten. Syndabocken blir utfryst och utstött men måste befinna sig kvar i 

kretsen för att mobbningen skall kunna fortskrida (Thylefors, 1987). 

 

Vederbörande blir i dessa fall utpekade som syndabockar på olika grunder, alla känner sig utstötta ur 

samhörigheten men processen är inte sig lik i de fyra fallen.  

 

Ur Johans dom:  

”Det har framkommit att handläggningen av missbrukarärenden tidigare varit eftersatt och att 

kostnaderna för missbruksvården i Karlstad kom att öka i och med att Johans anställdes, samt 

att Johan fick igenom fler LVM-ärenden än andra i socialnämnden. Missbruksenheten kunde 

inte längre hålla sin budget” (Östersundstingsrätt, Mål nr B 2863-11, 2014-02-19) 

 

Från Saras journalanteckning: 

 

”Sara har domarexamen och domarerfarenhet från Bosnien,(…) hon satsar stenhårt i 

arbetet(…) det finns några tidigare medarbetare som fryst ut henne, hon är också 

överkvalificerad, vilket utgör ett hot” (Kammarrätten i Jönköping, Mål nr 266-12, 2012-07-06) 

 

Från Saras egna beskrivningar: 

 

”I hennes anmälan om arbetsskada beskriver hon hur arbetskamraterna slutade att hälsa på 

henne, att det inte talade med henne, inte vill sitta bredvid henne, hade möten utan att hon blev 

kallad m.m, Hon beskriver vidare hur hon misstänkt att arbetskamraterna öppnat hennes väska 

och skåp och t.ex. förstört ett par skor” (Kammarrätten i Jönköping, Mål nr 266-12, 2012-07-

06) 
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Ur Saras dom: 

 

”Arbetsmiljökonsulten har funnit att det finns främlingsfientlighet med rasistiska inslag på 

kontoret där hon arbetar, att hon själv var utesluten ur arbetsgemenskapen och att kontoret var 

det mest stressade i regionen. Hennes ärenden på Skatteverket saboterades och hon 

motarbetades i sin handläggning”. (Kammarrätten i Jönköping, Mål nr 266-12, 2012-07-06) 

 

Ur Biankasdom: 

 

”Under tiden hon arbetade på kontoret, påstods det finnas samarbetsproblem eller felaktig 

handläggning från Biankas håll ”(…) ” vid ett annat tillfälle tog P. T upp en felregistrering 

med Bianka och uppmanade henne att utbilda sig i IT, Bianka kontaktade då M. B på IT-

avdelningen. M. B uppgav då att registreringsfel var vanligt och att det saknades anledning för 

Bianka att gå någon särskild kurs i ämnet”. . (Arbetsdomstolen, Mål nr A 43/08, 2009-06-03) 

 

Ur Gerdas dom: 

 

”Efter en resa till Danmark med sina arbetskamrater blev hon p.g.a. en incident där beskylld 

för att ha ”tjallat”. I anslutning till ett besök på en pub uppmärksammades Gerda på att en 

kvinnlig polisman och kollega var redlöst berusad. Hon såg då till att kvinnan fick vård. Det 

innebar början på en lång tids trakasserier, mobbning och kränkningar”. (Arbetsdomstolen, 

Mål nr B 53/13, 2014-02-19) 

 

Utifrån domarna/vittnesmålen ser vi att alla fyra offren blir utpekade som syndabockar. Offren blir även 

utestängda från arbetsgemenskapen och det gäller även på fritiden då arbetslaget spenderar tid 

tillsammans. Detta på grund av att de anses avvikande från normen och inte ”platsar in”. Vi tolkar deras 

berättelse som att det finns ett samband mellan ”duktigt arbete” och stigmatiseringen av individer. Att 

individer som nyanställs på arbetsplatsen och presterar bra kan ses som negativt. De övriga avundas 

individens framgångar eller goda gärningar och detta leder till utfrysningen från samhörigheten då 

balansen rubbas. 

 

Detta kan jämföras med Hallberg & Strandmarks forskning (2004) som handlar just om förändringar i 

organisationers struktur. Hallbergs & Strandmarks forskning visar ett samband mellan förändringar i 

organisationen och mobbning och det uppmärksammas att förändringar i strukturen skapar en instabilitet 
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och en rädsla bland de anställda. De anställdas agerande är en reaktion på denna rädsla för förändringar i 

organisationens struktur (ibid:50).  

 

För att kunna förklara den situation som offren befinner sig i tar vi hjälp av teorier kring 

stigmatiseringsprocessen och stämpling av individer, som några teoretiker (Giddens 2003, Goffman, 

2011) utvecklat. Goffman(2011) förklarar att personer stigmatiseras som avvikande genom att 

konstigförklaras. Personen nervärderas och pekas ut som märklig individ, någon som inte är som alla 

andra. I nästa steg sker en stämpling av personen som förses med avvikaretiketter vilket utmynnar i att 

individen förändrar sin självbild och identifierar sig med de egenskaper andra tillskriver henne. Denna 

process blir då början på mobbning av individen och så småningom intar denne en avvikande identitet 

(Giddens, 2003). 

 

Detta kan återkopplas till Biankas fall. Bianka utförde sina arbetsuppgifter så som alla andra gjorde på 

arbetsplatsen, men ansågs av resterande som avvikande. De resterande stämplade Bianka och tilldelade 

henne negativa egenskaper som brister i sin handläggning och samarbetsförmåga. Små fel som, EN 

felregistrering, bedömdes så avvikande att hon ansågs behöva genomgå en kurs i registrering trots att 

IT-avdelningen menade att det var ett vanligt problem. 

 

Goffman (2011) förklarar vidare att den stereotypa uppfattningen om människor har att göra med 

personlighetsfläckar som sammanknyts med exempelvis etnicitet och kultur. Denna uppfattning, enligt 

Goffman tillskriver individer egenskaper de inte har detta utifrån andras förenklade bild och fördomar 

(ibid:12). Ett exempel på detta är Saras fall då hon ursprungligen kommer från Bosnien, och som 

påpekas ovan, anses vara överkvalificerad för sitt arbete. Detta kan ses som ett hot för övriga 

arbetskollegor. Kollegornas förväntningar att Sara skall vara ”sämre” än övriga (då hon nyligen 

invandrat in i landet) uppfylls inte utan Sara ses då som ett hot fast hennes beteende är avvikande på ett 

positivt och inte negativt sätt. 

 

Goffmans teori kan tillämpas på Saras fall då Goffman menar att personens förflutna (Saras invandring) 

fungerar som en skugga och oberoende av hur långt tiden går så finns denna skugga kvar. Skuggan 

fungerar som en följeslagare som kastar ett mörkt ljus på individens moraliska status.  

Vår slutsats är sammanfattningsvis att oavsett om människor har en negativ eller positiv egenskap kan 

dessa egenskaper ses som avvikande och individerna kan pekas ut som syndabockar. Det som vi sett i de 

fyra fallen är att det inte var de personliga egenskaperna som var avvikande utan de blev tilldelade en 

avvikelse utifrån andras stereotypa föreställningar. Problemet låg inte hur Johan höll budgeten eller inte, 
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utan hans agerande mot organisationens chefer. Johan ansåg att organisationen brydde sig mer om 

budgeten än om klienternas hälsa och budgeten blev en slags täckmantel för detta agerande och en 

början på mobbningen. Individer kan alltså löpa i stor risk att bli utpeka som syndabockar fast, man 

besitter egentligen en positiv egenskap och värnar om andra. 

7.3  Krisen 
 

I de fyra rättsfallen berättar mobboffren om problemen de har fått uppleva under sin tid som anställda på 

de olika organisationerna. Falska anklagelser från medarbetare och chefer har medfört att mobboffren 

har tvångsförflyttas mellan olika enheter i sina organisationer. De olika tvångsförflyttningarna har lett 

till en psykisk kris hos mobboffren, de känner sig stressade och ångesten tas ut på arbetsuppgifterna och 

vederbörande har svårt att klara av sitt arbete.  

 

Johan berättar:  

 

”jag hade ont i magen och kunde spendera flertal nätter sömnlös”, ”hon har fått mig att känna 

mig alltmer dålig som person och handläggare”, ” Det har i mig skapat en kraftig rädsla/ångest 

vilken under en tid till och med fick till följd att jag fick tankar på att skada mig själv” 

(Östersundstingsrätt, Mål nr B 2863-11, 2014-02-19) 

 

”I Saras fall finner man en främlingsfientlighet med rasistiska inslag, hennes kollegor gjorde 

allt för att försöka frysa ut henne, hon mobbades och trakasserades. Sara berättar själv att 

situationen på arbetsplatsen är en historia ”om en alltmer accelererande upplevelse av 

utfrysning, mobbning, diskriminering, trakasserier och provokationer från arbetskollegor”. 

Läkaruttalande uppger att dessa händelser har gjort att Sara som tidigare var en frisk kvinna 

har utvecklat posttraumatisk stressyndrom.” (Kammarrätten i Jönköping, Mål nr 266-12, 

2012-07-06) 

 

Bianka berättar att arbetsmiljön blev allt värre och hon blev utfryst av den ”inre kärnan”, 

arbetskollegorna som bestod av den ”inre kärnan” ansåg att Bianka inte var en del av samhörigheten, 

hon uteslöts av gemenskapen och arbetskollegorna vägrar samarbeta med henne. Bianka mådde väldigt 

dåligt av det här, hon blev utfryst och den höga arbetsbelastningen gjorde att Bianka blev utbränd. 

(Arbetsdomstolen, Mål nr A 43/08, 2009-06-03) 
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Den ständiga kränkningen och mobbningen i Gerdas situation ledde till en psykisk skada, som tvingade 

henne till sjukskrivning. ”Gerda har drabbats av en psykisk skada som har lett fram till att hon blivit 

sjukskriven helt eller delvis i perioder från och med år 2004 och fram till beslutet om hel sjukskrivning”. 

(Arbetsdomstolen, Mål nr B 53/13, 2014-02-19) 

 

Utifrån mobboffrens utsagor/berättelser ser vi att mobbningsprocessen lett till att alla fått någon slags 

psykisk skada. Detta på grund av den ständiga mobbningen som utspelat sig på mobboffrens arbetsplats. 

Den psykiska påfrestningen av de negativa handlingarna som de fyra offren utsattes för, sätter alla fyra i 

en ”gemensam” kris, en psykologisk kris. Vi tolkar deras berättelser som att det finns ett samband 

mellan mobbning och psykisk skada.   

 

Detta kan jämföras med Heinz Leymanns forskning (1992) om förloppsmodellen. Förloppsmodellens 

tredje fas avslutas med att offret utvecklar PTSD-skador utifrån mobbningsprocessen och det är något 

som sker i alla fyra fallen i vår studie. Leymann skriver vidare i förloppsmodellens fjärde fas att dessa 

psykiska skador bör ses som allvarliga. Leymann menar vidare att offret bör få rätt hjälp när han/hon 

befinner sig i denna fas. I Lars fall avböjer han professionell hjälp men det övriga fallen får den hjälp de 

behöver.  

 

I Johans dom står:  

 

“På inrådan av arbetsgivaren kom Johan i kontakt med läkare/psykolog via Commodia. 

Psykologen Henrik Brodin gjorde en suicidbedömning och bedömde då att det inte fanns 

någon risk för suicid. Johan erbjöds fortsatt psykologisk- och psykiatrihjälp, men avböjde 

detta. Dessförinnan hade det varit ett trepartssamtal, där arbetsgivare, arbetstagare och 

företagshälsosamordnare var med. Vid trepartssamtalet framkom att Johan ansåg att han 

mådde dåligt pga. Astrid.” (Östersundstingsrätt, Mål nr B 2863-11, 2014-02-19) 

 

Domen visar att Johan avböjer den professionella hjälpen han erbjuds och detta är något enligt Leymann 

(1992) som kan få förödande konsekvenser, men vad som inte framkommer i domen, men visas i 

Johansegna utsaga, är att Johan avböjer den professionella hjälpen då han erbjuds fel hjälp.  

 

Johans egna ord:  
 

”Det har av arbetsledningen framförts tankar på att mitt privatliv (att min mor dog) är en orsak 

till mitt dåliga mående. FEL! Däremot har denna konflikt gjort att mitt sorgearbete ej fått 
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utrymme i mig. Denna process har helt ockuperat mitt sinne! Jag har ju varit livrädd för att bli 

utan arbete med allt vad det innebär!” (Östersundstingsrätt, Mål nr B 2863-11, 2014-02-19) 

 

Johans egna ord visar ett utomordentligt exempel på hur man i fas fyra i förloppsmodellen kan 

behandlas fel. Leymann (1992) menar att gruppen eller ansvariga för offrets hälsa oftast är okunniga 

individer inom området, Leymann menar vidare att dessa okunniga individer, läkare inkluderade sätter 

fel diagnos på offret vilket leder till att offret får fel behandling, eller att man blir behandlad för något 

man inte insjuknat i och detta leder till en förvärrad situation. 

 

I alla fyra fall sker denna psykologiska kris vilken utvecklas olika i de olika stadierna och får olika 

följder. Johan skiljer sig från de övriga då han avböjer den professionella hjälpen medan Sara, Bianka 

och Gerda tar del av den hjälp de får och så sjukskrivs alla under en längre period. Gemensamt för alla 

fyra fallen är att offrens hälsa försämras av krisen. Denna försämrade hälsa påverkar offrens 

arbetsförmåga och livssituation. Offrens fokus hamnar på den dåliga hälsan och de nedvärderingar som 

tilldelas. I denna situation är de fyra offren egentligen inte styrande.  

 

För att kunna förklara den situation som uppstår tar vi hjälp av tidigare forskning, där Hallberg & 

Strandmark (2004:50) förklarar att den ökade ohälsan har med olika slags riskfaktorer att göra. 

Individernas hälsa kan påverkas av den bristande arbetsorganisationen, de otydliga reglerna och det 

dåliga samarbetet arbetskollegor emellan. Chefer och ledare tar icke sitt ansvar när det kommer till 

arbetarnas situation vilket gör att mobboffren hamnar i kläm mellan olika organisationer och chefer.  

Offren är inte längre styrande i situationen och folk runt omkring tar inte sitt ansvar.  Den ökade stressen 

påverkar offret negativt och den dåliga hälsan försämras. Offret tvångsförflyttas mellan olika 

organisationer och enheter som fungerar dålig vilket enligt Michelsèn et al (1999) gör att mobbningen 

fördjupas och förstärks. 

 

Vår slutsats är att det bristande ledarskapet bidrar till oordning inom organisationen. Chefer tar inte sitt 

ansvar utan skickar det vidare mellan olika enheter, vilket leder till osäkerhet och stress. Osäkerheten 

och stressen gör att individerna som utsätts för mobbning på arbetsplatsen, skapar en ohälsa som sedan 

bör få rätt behandling, och om så inte sker leder den psykiska krisen och ohälsan till att offren bryter 

ihop och hamnar i en längre sjukskrivning eller tom begår självmord. 
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7.4 Utslagningen 

 

Vid förekomsten av allvarliga konflikter och vuxenmobbningen på arbetsplatsen hänvisas de drabbade i 

första hand att vända sig till arbetsgivaren vilket i praktiken innebär sin närmaste chef. I de fyra fallen 

ser vi t ex att mobboffren vänder sig till chefen med begäran att mobbningen stoppas. Samtliga 

mobboffren har anmält missförhållandena till den arbetsmiljöansvarige och bett om hjälp men bemötts 

av denna med misstro samt ifrågasatts i sin upplevelse av kränkningar och trakasserier 

 

I fallet Johan t ex utförde chefen EliasSten en mobbningsutredning på begäran av facket. I Eliassons 

motivering till utredningens resultat står: 

 

”Meningsmotsättningar, konflikter och problem i samarbetsrelationerna i allmänhet bör ses 

som normala företeelser. Detta förutsätter naturligtvis att de ömsesidiga förhållningssätten och 

handlingarna i samband med problemen inte syftar till att skada eller medvetet kränka 

varandra. Kränkande särbehandling föreligger först när personkonflikter förlorar sin prägel av 

ömsesidighet och när respekt för människors rätt till personlig integritet glider över till icke 

etiska handlingar. Efter en samlad bedömning är det min uppfattning att AstridHedin inte 

utsatt JohanAndersson för kränkande särbehandling eller trakasserier”. (Östersundstingsrätt, 

Mål nr B 2863-11, 2014-02-19) 

 

Även i Saras fall förnekar arbetsgivaren att det förekommit mobbning på arbetsplatsen. I domsluten 

skrivs: 

 

”Arbetsgivaren förnekar kränkande särbehandling. Någon utredning med arbetskamrater finns 

inte. Av arbetsgivarens egen dokumentation framgår dock inte annat än att det förelåg stora 

arbetsmiljöproblem vid kontoret i Vimmerby. Arbetsgivarna har också antecknat att 

konsulenterna uppgett att SaraSvensson var utesluten på arbetsplatsen.” 

 (Kammarrätten i Jönköping, Mål nr 266-12, 2012-07-06) 

 

När Bianka anmälde samarbets – och relationsproblem mellan henne och de övriga tre medarbetarna på 

arbetsplatsen anlitade kommunen en psykoterapeut. Hans professionella bedömning var att: 

 

”Biankas manipulativa uppträdande medförde att kollegerna for illa samt att det fordrades 

omplacering av Bianka för att relationsproblemen i gruppen skulle upphöra. Någon tendens till 

mobbning av Bianka fanns inte.” (Arbetsdomstolen, Mål nr A 43/08, 2009-06-03) 
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Även när Gerda gjorde en arbetsskadeanmälan gjorde ledningen inte mycket för att motverka 

mobbningen. Åtgärderna i samband med anmälan uteblev och trots att arbetsgivaren fick kännedom av 

den kränkande särbehandlingen fick Gerda vare sig något stöd eller rehabilitering. Hon blev inkallad till 

ett möte med sina chefer där de uttalade sitt stöd, till personalkonsulenten istället (en av de som 

trakasserade Gerda) och ”skulden lades på Gerda för att hon, ibland helt och ibland delvis, varit 

sjukskriven.”  Gerda berättar att hon blev kontaktad av samma personalkonsulent och att: 

 

”han trakasserade henne och frågade henne varför hon hade kontaktat sitt fackförbund (…) han uttalade också 

som ett hot att hon skulle inte skicka brevet(…) och att om hon berättade för någon vad hon varit med om ville de 

inte veta av henne och att de bara såg henne som ett problem.” (Arbetsdomstolen, Mål nr B 53/13, 2014-02-19) 

 

Samtliga berättelser visar att cheferna (som ju är ansvariga enligt lagen) även var mobbarna eller stod på 

mobbarens sida. Det som vi ser i de fyra fallen visar att samtliga chefer skjuter ifrån sig sitt ansvar, 

vänder på situationen och agerar offer istället för att ta ställning och åtgärda missförhållandena. Ett 

tydligt exempel på detta är fallet Johan, där chefen Astrid vänder på rollerna och anklagar Johan för 

aggressivt beteende, när han, upprörd över hennes kränkande handlingar, försöker ställa henne till svars 

för mobbningen på ett möte. 

 

”Enligt Astrid ska Johan ha rest sig upp och pekat med armen, samt talat om för henne hur 

värdelös och besvärlig hon var som arbetsledare. Enligt Astrid skulle Johan även ha slagit 

näven i bordet och sagt att det fick vara nog varpå Johan sprang ut ur rummet.” 

(Östersundstingsrätt, Mål nr B 2863-11, 2014-02-19) 

 

Dessutom manipulerar cheferna Astrid och Elias information genom att ändra sina anteckningar kring 

händelseförloppet efter Johans självmord.   

 

”Anteckningarna från mötet har i efterhand, även efter Johans död, kompletteras av Astrid 

och Elias med förtydliganden och tillägg.” (Östersundstingsrätt, Mål nr B 2863-11, 2014-02-

19) 

 

Detta kan jämföras med Barbara Colorosos forskning (2004) som handlar just om att individer som 

utsätter andra för mobbning förnekar sin gärning, skyller ifrån sig och anklagar offret för att vara 
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mobbaren (ibid). De har en positiv inställning till våld och känner ett behov av att skada andra genom att 

dominera och plåga dem med negativa handlingar (Olweus, 2010).  

 

För att kunna förklara den situation som uppstår, tar vi hjälp av rollmodellen (jfr Coloroso, 2004, 

Friström, Höistad, 2001, 2001, Granström, 2007) som beskriver mobbningen som ett rollspel där det 

finns tre typer av aktörer: mobbaren, mobboffren och medlöparna. I de ovanstående fallen spelar 

arbetsgivaren mobbarens roll och de som står närmast honom och offret är medlöparna som med sina 

reaktioner uppmuntrar mobbningen. Genom att skratta åt och negligera de negativa handlingarna som 

om det vore små saker ger medlöparna sitt stöd till mobbaren att fortsätta med sitt plågande. Deras 

uppmuntran gör att mobboffret står ensam mot sin plågare och det är ingen som visar empati och 

solidaritet med offret samt det saknas förståelse för vilken skada kan kränkningarna leda till (ibid).  

 

Med hjälp av rollmodellen kan vi även förklara hur facket sätts ur spel när vuxenmobbning förekommer. 

I praktiken befinner sig mobbaren ofta i en maktposition medan mobboffret är rädd att blir avskedad och 

förlora sitt arbete. Trots mobbningen har offret kvar sina förhoppningar om att fortsätta på arbetsplatsen 

och lösa situationen med hjälp av facket eller rätta till problemet på ett annat sätt. Samtidigt visas i de 

fyra fallen ovan att facket inte varit till stor hjälp för de drabbade. I fallet Johan t ex kontaktas facket när 

mobbningen redan pågått en lång tid vilket gör fackets ingripande mindre effektivt och t.o.m. i Johan 

fall onödigt. Detta eftersom Johan redan har hamnat i en djup depression med själmordtankar när facket 

kallas in. Han har svårt att ta hjälp och fortsätta kampen mot sina plågoandar. 

 

I Gerdas fall ser vi att mobbaren (chefen), som agerar maktutövare, försöker sätta stopp för hjälpen från 

facket genom att hota mobboffret med allvarliga konsekvenser. I fallet Bianka kontaktas inte facket utan 

en psykolog beställs av ledningen som gör en bedömning att det är Biankas beteende det är fel på och 

inte mobbarnas uppförande. I Saras fall tas fackets åsikt om mobbningen inte på allvar för att 

fackföreträdarna inte själva bevittnat mobbningssituationen utan utgått från offrets berättelse i sin 

bedömning. Det visar sig att när saken kommer till domstolen står offrets och mobbarens ord mot 

varandra och det förekommer sällan att offrets ord väger tyngre än arbetsgivarens. 

 

För att kunna förklara den situation som mobboffren finner sig i de fyra fallen tar vi till hjälp teorier 

kring avvikelse och stämpling som några teoretiker (Becker, 2006, Giddens, 2003) utvecklade. Becker 

förklarar, för att regel ska skapas måste det som är ”avvikande” lyftas upp, sätts på dagordningen och bli 

ett problem i de andras ögon. Samtidigt döms problemet olika och samma företeelse blir inte lika 

allvarligt om den begåtts av en chef eller av en arbetare (jfr ibid:25). Det centrala i detta resonemang är, 
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enligt Giddens, att de som har makten utgör de största ”stämplingkällorna”, de skapar spelreglerna, 

definierar det normala och producerar avvikelsen (Giddens, 2003:201). I Johans, Saras, Biankas och 

Gerdas fall ser vi att de görs till ett problem på arbetsplatsen. Dessutom stämplas alla fyra som 

avvikande av makthavare som missbrukar sin makt för att definiera det” normala” som mobboffren inte 

kan leva upp till. Det visar sig att de existerande formella reglerna som lagar, förordningar och 

föreskrifter inte kan motverka mobbningens subtila strukturer (maktmissbruk och informella regler på 

arbetsplatsen).   

 

Vår slutsats är att ”offret” oftast hamnar i kläm mellan olika instanser och organisationer. Ingen vill vara 

den som drar det längsta stråt och agerar för att motverka mobbningen, utan man arbetar passivt inom 

den interna sektorn och sätter in egna ”utredare” för att klargöra situationen som ses som ett problem. 

Mobbningen tas aldrig på allvar från chefer och arbetsgivare, utan man försöker tysta ner det och istället 

anklaga offret för att vara problemet, på så sätt löser man situationen med att förflytta eller frysa ut 

offret men det gör bara att mobbningen fortskrider och eskalerar.  
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8. Sammanfattande diskussion 

I detta kapitel görs en avslutande diskussion kring studiens genomförande och vi lämnar förslag till 

framtida forskning. Vår uppsats handlar om vuxenmobbning i arbetslivet. Syftet med studien är att öka 

kunskapen kring mobbningsproblematiken på arbetsplatsen och dess konsekvenser i synnerhet för de 

drabbades hälsa utifrån mobboffrens perspektiv. Syftet är också att ta reda på vilka rättsliga möjligheter 

och begränsningar som finns och vilka förebyggande strategier som forskning och utredningar föreslår. 

 

Vi har delat upp syftet i följande frågeställningar: 

* Hur blir mobbning på arbetsplatsen möjlig?  

* Hur påverkar mobbning på arbetsplatsen individernas hälsa?  

* Vilka konsekvenser ger mobbning på arbetsplatsen?  

 

Under arbetets gång har vi läst och analyserat relevant litteratur och relevanta dokument för att få en 

ökad förståelse kring forskningsämnet. Under sökandet efter kunskap har väkts vissa tankar och 

funderingar kringeventuella brister i rättssystemet i Sverige. Detta i samband med att aktörer som bör 

utöva tillsyn och motverka mobbning i arbetslivet har en otydlig roll vad gäller kompetens och ansvar. 

Arbetsmiljöverket, fackföreningarna och domstolarna har visat sig vara oense om hur problemet ska 

lösas. Dessvärre är denna oenighet förknippad med ekonomiska resurser. Otillräckliga resurser 

begränsar hjälpen som är livsviktig för de som drabbas av mobbning i arbetslivet. Vidare visar studien 

att ett otydligt eller destruktivt ledarskap och misskötta konflikter är riskfaktorer som kan bidra till att 

vardagliga motsättningar utvecklas till allvarliga konflikter och långvariga kränkningar och trakasserier. 

 

I de fyra rättsfallen vi undersökt har det visat sig att arbetsgivaren, som har det yttersta ansvaret, varit 

jävig (tagit parti i saken) och inte gjort en objektiv bedömning av situationen. Arbetsgivaren har inte 

heller vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att stoppa mobbningen. I endast ett av de fyra rättsfallen 

som vi tar upp (i Johans fall där mobboffret begick självmord) blev händelsen bedömd av domstolen 

som arbetsmiljöbrott och detta ledde till åtal. Vad det gäller mobboffren har det visat sig att de drabbade 

inte har varit avvikande p.g.a. sina personliga egenskaper utan de har tilldelats ett stigma (svartmålats) 

som bottnar i de andras stereotypa föreställningar. I de fyra rättsfallen (se ovan) har mobboffren blivit 

utpekade som syndabockar och fått stå till svars för förseelser de inte gjort sig skyldiga till. Det som var 

nytt för oss är att i och med att en stämplingsprocess satts i gång har mobboffren systematiskt tillskrivits 

ett avvikande beteende och tvingats anta en avvikaridentitet. På detta sätt har brister i organisationen och 

ledningen tillskrivits de drabbade och ansvaret för de misskötta arbetsuppgifterna flyttats till 
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mobboffren. Det som egentligen har brustit, enligt vår tolkning, är en välfungerande psykosocial miljö, 

konstruktiv konflikthantering och fungerande kommunikation.    

 

Mobbning i arbetslivet är dessutom ett brott mot alla människors lika värde. Att bli mobbad är något 

allvarligt som man inte ska ta lätt på eftersom det kan leda till svåra konsekvenser som t ex att 

människor blir utslagna och hjälpbehövande. Vuxenmobbning visar sig ha allvarliga konsekvenser även 

för individernas hälsa. Den leder till psykisk och fysisk ohälsa, långvariga sjukskrivningar och t.o.m. 

självmord. Mobbning förknippas med stora kostnader i arbetslivet vilket gör den till en kostsam börda 

för hela samhället. Att inte tillföra de nödvändiga resurserna och stoppa vuxenmobbningen i rätt tid blir 

till en ond cirkel. Sådana besparingar ökar istället belastningen på statens ekonomi. 

 

Socialarbetare möter i sitt yrke olika människor som hamnat i en utsatt situation av olika anledningar 

och det är socialarbetarens uppgift att förebygga och motverka missförhållanden och bistå individerna 

på vägen tillbaka till samhället. En ökad förståelse för de latenta strukturerna bakom 

mobbningsprocessen är ett avgörande steg i detta arbete. Exempelvis kan en kurator, som har en ökad 

kompetens och förståelse för hur mobbningsprocessen ser ut, uppmärksamma mobbningen i rätt tid och 

inleda ett effektivt motarbete. Utöver detta kan samtal och seminarier på arbetsplatsen öka 

medarbetarnas förståelse och öka individernas empatiska förmåga. På detta sätt kan individerna få 

övning i kommunikation och medmänskligt umgänge, vilket skulle verka förebyggande mot kränkningar 

och trakasserier. 

 

Fram till nu har mobbning på arbetsplatsen inte kriminaliserats i Sverige. I Frankrike däremot har 

vuxenmobbning definierats som ett brott och regleras av nya rättsregler i lagstiftningen. Även i Sverige 

finns det förslag från fackföreningar att mobbning i arbetslivet bör definieras som ett brott mot individen 

och konkreta sanktioner bör anges i särskilda lagbestämmelser (Arbetet.se, 2014-02-19).Dessvärre anses 

mobbning på arbetsplatsen fortfarande vara ett arbetsmiljöbrott medan det i Frankrike ses som ett brott 

mot den personliga integriteten. I praktiken innebär detta att i Sverige ligger en stor bevisbörda för de 

som försöker karakterisera vuxenmobbning som ett brott mot arbetsmiljön medan i Frankrike det är 

mobboffrets egen upplevelse av mobbningen som är central och står i fokus. Vi anser att det skulle vara 

intressant att göra en jämförande studie mellan Sverige och Frankrike. Detta för att kunna se vad nya 

lagar och kriminalisering av mobbning skulle få för resultat. Vi anser att i fall forskning visa en positiv 

utveckling i Frankrike bör även Sverige skapa en diskussion om kriminalisering av vuxenmobbning. 
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Bilaga 1 

Lagar och föreskrifter m.m. 

 

Arbetsmiljölagen 

 

3 kapitel 2§, Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. 

 

3 kapitel 2a§, Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven i denna lag och 

i de föreskrifter som har meddelats med stöd lagen. 

 

Arbetsskyddsstyrelsens föreskrift AFS 1993:17 

 

1§ Dessa föreskrifter gäller all verksamhet där arbetstagare kan utsättas för kränkande 

särbehandling. Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller 

negativt präglande handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande 

sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. 

 

2§ Arbetsgivaren skall planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som 

möjligt förebyggs. 

 

3§ Arbetsgivaren skall klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras. 

 

4§ I verksamheten skall finnas rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp signaler om 

och åtgärda sådana otillfredsställande arbetsförhållanden i samarbetet, vilka kan ge en 

grund för kränkande särbehandling. 

 

5§ Om tecken på kränkande särbehandling visar sig skall motverkande åtgärder snarast 

vidtas och följas upp. Därvid skall särskilt utredas om orsakerna till brister i samarbetet 

står att finna i arbetets organisation. 

 

6§ Arbetstagare som utsatts för kränkande särbehandling skall snabbt få hjälp eller stöd. Arbetsgivaren 

skall ha särskilda rutiner för detta. 
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Brottsbalken. 

3:10§, Om brott, som i 7 – 9§§ sägs, har begåtts genom att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet 

åsidosatt vad som enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) ålegat honom till förebyggande av ohälsa eller 

olycksfall, döms för arbetsmiljöbrott till straff som i nämnda lagrum säges. 

(Brb. 3:7 vållande till annans död, brb. böter eller högst 2 års fängelse), (brb. 3:8 vållande till 

kroppsskada eller sjukdom, böter eller fängelse i högst 6 månader), brb. 3:9 framkallande av fara för 

annan (böter eller fängelse i högst 2 år)Kompletterad maj 2013 3(9) 

Brb. 5:1§ om ärekränkning, ”den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt 

eller eljest lämnar uppgift som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning dömes till böter.  Var 

han skyldig att uttala sig eller var eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i 

saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till 

ansvar. 

Brb. 5: 2§ är brott som i 1§ sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i 

högst två år. Vid bedömning huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om uppgiften till sitt innehåll 

eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnat att medföra allvarlig skada. 

Brb. 5:3§ Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat 

skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2§, för 

förolämpning till böter. Är brottet grovt dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. Myndigheter 

och domstolar är skyldiga att vara opartiska: Regeringsformens (grundlagens) första kapitel, 9 § (RF 

1:9) Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga 

förvaltningen skall, i sin verksamhet, beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och 

opartiskhet. (Lag 1976:871) 

 

Regeringsformen och konventionen om de mänskliga rättigheterna Rom 4 nov. 1950 

 

RF 3 kapitel 2§ och Europakonventionens artiklar 3, 6 och 13. 

Artikel 3, Ingen må utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

Artikel 6, Envar skall när det gäller att pröva hans civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelser 

mot honom för brott, vara berättigad till opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en 

oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men press 

och allmänheten må utestängas från rättegången eller del därav, av hänsyn till sedligheten, den allmänna 

ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då hänsyn till minderåriga 

eller parternas privatlivs helgd så kräva eller, i den mån domstolen så finner strängt nödvändigt, i fall då 
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på grund av särskilda omständigheter offentlighet skulle lända till skada för rättvisans intresse. (Jfr. 

prop. 1975/1975:197 ( citat: "den kränktes uppgifter skall i princip godtagas"). 

Artikel 13, Envar, vars i denna konventions fri- och rättigheter kränkts skall äga effektiv möjlighet att 

tala härå inför inhemsk myndighet och detta även i de fall, att kränkningen förövats av ämbetsman i 

tjänsteutövning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


