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Förord 

Jag vill tacka alla deltagare som har medverkat i denna undersökning som handlar om hur 

kränkande särbehandling på arbetsplatsen påverkar livssituationen. Det krävs mod och styrka 

att öppna upp sig för en främmande person och dela med sig av jobbiga händelser och perioder 

i ens liv. Att utsättas för kränkande särbehandling är inte rätt och det är något som alla parter 

inom arbetslivet måste arbeta med. Framförallt så är det arbetsgivaren som måste ta på sig 

ansvaret och förebygga sådant på arbetsplatsen. Jag är ytterst tacksam av att få tagit del av 

intervjupersonernas narrativ och fått möjligheten att undersöka ämnet närmare om vad det kan 

ge för konsekvenser i individens liv. Jag anser att den psykosociala arbetsmiljön är en av de 

viktigaste faktorerna på en arbetsplats för att ha en välmående personal. Utan välmående 

personal kan inte organisationen nå framgång. Kränkande särbehandling är ett viktigt ämne och 

något som måste pratas mer om på arbetsmarknaden. Det måste finnas nolltolerans på alla 

arbetsplatser och synas i policy dokument samt i kulturen och attityden på arbetsplatsen. 

Tillsammans är detta möjligt. Alla har rätt att trivas på sitt arbete oavsett vem man är.  

 

Sabina Shams 

Karlstad, 2018 



 

 
 

Sammanfattning 

Syftet med den föreliggande studien är att öka förståelsen för hur kränkande särbehandling på 

arbetsplatsen påverkar individens livssituation. Arbetstagare som har blivit utsatta för 

kränkande särbehandling eller blir utsatta för kränkande särbehandling har intervjuats om hur 

det har påverkat deras livssituation. Intervjupersonerna har även blivit tillfrågade om hur de 

upplever hanteringen av kränkande särbehandling på sin arbetsplats. Arbetsplatsmobbning och 

kränkande särbehandling har behandlats synonymt med varandra och används i olika delar av 

arbetet. Resultatet av föreliggande studie visar att kränkande särbehandling påverkar individer 

negativt likt tidigare forskning på ämnet. De negativa konsekvenserna innebär bland annat 

sämre psykiskt välmående, depression, sömnproblem och självmordstankar. Även familjelivet 

och arbetslivet påverkas av detta. Ett annat mönster som visas i studien är att närmaste chefer 

stoppar utredning om kränkande särbehandling på arbetsplatsen genom att inte ta det vidare 

uppåt i organisationen eller att inte arbeta aktivt med att förhindra sådana beteenden.  Det är 

många saker som deltagarna saknar i hanteringen och processen kring kränkande särbehandling. 

Det centrala är kollegor som inte säger ifrån och chefer som inte frågar hur de mår samt att 

förtroendet för organisationen blir mindre.  

 

Nyckelord: Arbetsplatsmobbning. Kränkande särbehandling. Psykisk ohälsa. Depression. 

Sömnproblem. Arbetsmiljöpolicy. 
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer en introduktion för undersökningens ämnesområde att presenteras. 

Senare i detta kapitel kommer syftet och frågeställningarna som skall besvaras i arbetet att 

redogöras. I slutet på kapitlet presenteras studiens disposition.  

1.1 Bakgrund 

För att kunna uppnå ett hållbart arbetsliv så är det viktigt att företag arbetar förebyggande mot 

kränkande särbehandling. Regeringskansliet skriver att det är nödvändigt att förebygga den 

arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas eller slits ut för att uppnå 

ett hållbart arbetsliv (Regeringen, 2018). Människor ska kunna få de förutsättningar som behövs 

för att arbeta ett helt arbetsliv (Regeringen, 2018). Att arbeta ett helt arbetsliv med god hälsa 

blir svårt ifall man blir utsatt för mobbning. Mobbning på arbetsplatsen har utbrett sig allt för 

mycket idag (Namie, 2003). Sådana beteenden har blivit ett allvarligt problem på arbetsplatser 

(Cowie, Naylor, Rivers, Smith & Pereira, 2002). Mobbning är en typ av våld, men oftast är det 

icke fysiskt våld (Namie, 2003). Beteenden såsom skrämsel, förödmjukelse, glåpord, social 

exkludering och oönskad fysisk beröring sänker anställdas självförtroende och effektivitet 

(Cowie et al., 2002). Trots de lika typerna av beteenden och graden av beteendet så är forskare 

överens om att mobbning resulterar i en negativ arbetsplatsupplevelse samt att beteendet leder 

till någon form av psykologisk, känslomässig eller fysisk skada (Saunders, Huynh & Goodman-

Delahunty, 2007). Det finns en del signifikanta relationer mellan mobbning och olika negativa 

konsekvenser. Forskning inom området pekar mot en signifikant association mellan 

arbetsplatsmobbning och välbefinnande (Vartia, 2001). Mobbning kan även resultera i 

maktobalans (Salin, 2003). Vid maktobalans har inte arbetstagarna samma förutsättningar. 

Maktobalans som en konsekvens av mobbning innebär att den berörda personen har lite kontroll 

(Matthiesen, 2006). Lite kontroll kombinerad med hög stress kan vara särskilt stressande 

(Karasek & Theorell, 1990). Det finns en signifikant relation mellan mobbning och ökade 

stressnivåer för de som blir utsatta för mobbing och de som bevittnat mobbningen även om 

andra faktorer som är relaterat till arbetsmiljön har tagits hänsyn till (Vartia, 2001). Även de 

personerna som bevittnar mobbningen kan bli mer stressade, få negativa tankar, mindre 

arbetstillfredsställelse och sämre upplevelse av arbetsplatsen (Emdad, Alipour, Hagberg & 

Jensen, 2013).  Mobbning är därför en stressfaktor och är relaterat till hälsofara (Vartia, 2001). 

Mobbning kan även resultera i att arbetstagare tar livet av sig. Waters (2016) menar att det finns 

arbetstagare som har begått självmord på grund av faktorer såsom omorganisering, 

arbetsbelastning samt ledarskapsmobbning.  

 

Det finns olika sätt att uppnå ett hållbart arbetsliv. Traditionellt har detta gjorts genom 

behandlingar av sjukdomar eller genom att reducera och ta bort de identifierade riskfaktorerna 

på arbetsplatsen (Lindberg, 2006). Detta är fortfarande första tillvägagångssättet för att uppnå 

ett hållbart arbetsliv (Lindberg, 2006). För att uppnå ett hållbart arbetsliv räcker det inte med 

att bara behandla sjukdomen. Även ett förebyggande arbete måste ske på arbetsplatsen för att 

eliminera arbetsplats mobbning. Det finns ett behov av att undersöka arbetsplatsmobbning på 

olika nivåer från ett individuellt till ett organisatoriskt perspektiv (Cowie et al., 2002). Flertal 

faktorer i arbetslivet och i privatlivet kan påverka framtida arbetsförmåga (Lindberg, 2006). 

Den enskilda individen, arbetsplatsen och samhället vinner mycket ifall fysiska och mentala 
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hälsoproblem reduceras (Lindberg, 2006). Men ibland så är detta inte möjligt på grund av 

kostnader, praktiska problem eller att direkta lösningar inte hittats (Lindberg, 2006). I dessa 

situationer skulle det vara värdefullt ifall de anställda blev stärkta så att deras arbetsförmåga 

bibehålls (Lindberg, 2006). Detta skulle kunna uppnås genom policys och handlingsplaner som 

genomsyras i hela organisationen samt bra stöd från ledningen. För att säkerställa att anställdas 

förväntningar uppfylls är det viktigt att organisationen har mobbningsförebyggande arbete och 

policys (Saunders et al., 2007). För att ytterligare se till att de uppfyller sina anställdas 

förväntningar när det gäller att tillhandahålla en professionell arbetsplats, bör organisationer 

genomföra utbildningsprogram som definierar och illustrerar vad olämpligt samt 

mobbningsbeteende innebär (Saunders et al., 2007). Ifall arbetstagarnas förväntningar inte 

uppfylls kan det ses som ett brott i det psykologiska kontraktet. Brott mot anställdas 

psykologiska kontrakt kan leda till negativa konsekvenser för organisationen, inklusive ökad 

frånvaro och omsättning (Saunders et al., 2007). Även det kan påverka det hållbara arbetslivet.  

 

Genom att undersöka hur kränkande särbehandling på arbetsplatsen påverkar livssituation går 

det att kartlägga vilka negativa konsekvenser det kan medföra. Kartläggning av dessa faktorer 

kan även användas som grund till förebyggande arbete mot kränkande särbehandling på 

arbetsplatser. En sådan undersökning kan även bidra till mer kunskap om hur kränkande 

särbehandling påverkar arbetstagare vad gäller deras hälsa, välbefinnande samt hur det kan 

påverka det hållbara arbetslivet som staten försöker att tillämpa.  

 

1.2 Syfte 

Undersökningens syfte är att öka förståelsen för hur kränkande särbehandling på arbetsplatsen 

påverkar individers livssituation. Den föreliggande studien avser även att studera hur individen 

upplever hanteringen kring kränkande särbehandling på arbetsplatsen. 

 

1.3 Frågeställningar 

På vilka sätt har kränkande särbehandling yttrat sig? 

På vilka sätt har kränkande särbehandling påverkat hälsan, arbetslivet och familjelivet? 

På vilka sätt upplevs hanteringen kring kränkande särbehandling på arbetsplatsen? 

 

1.5 Disposition 

I kapitel två kommer den teoretiska referensramen att redogöras i olika delar. Detta innebär en 

djupare förståelse för vad studiens problemområde handlar om. De teorier som ligger i fokus är 

vad arbetsplatsmobbning och kränkande särbehandling är samt vilka konsekvenser offret, de 

som bevittnar det samt organisationen kan bli drabbade av. Även psykologiska kontrakt, 

hållbart arbetsliv och AFS: en om Organisatorisk och socialarbetsmiljö kommer att redogöras. 

I det tredje kapitlet kommer det ges en större inblick i valet av metod och det som rör bland 

annat urvalet och databearbetning. Även diskussion om studiens tillförlitlighet, trovärdighet 

och forskningsetiska principer kommer att presenteras i det kapitlet. I det fjärde kapitlet 

kommer analys och resultat att redogöras. Det femte kapitlet innefattar slutsatser, diskussion, 

metoddiskussion samt framtida studier. Uppsatsen avslutas sedan med en konklusion. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen för uppsatsen att redogöras. Det största 

fokus ligger på vad arbetsplatsmobbning och kränkande särbehandling är och dess 

konsekvenser för den drabbade, den som bevittnat det och för organisationen. Även teorier om 

psykologiska kontrakt, hållbart arbetsliv, policy dokument och orsaker till arbetsplatsmobbning 

kommer att presenteras. 

 

2.1 Begrepp och begreppsdefinitioner 

Eftersom arbetsplatsmobbning är det begrepp som används inom vetenskapliga sammanhang 

kommer stort fokus ligga på att introducera, beskriva och presentera vad det innebär (Se direkt 

vad arbetsplatsmobbning innebär 2.2.1 Vad är arbetsplatsmobbning). En redogörelse kommer 

även att ske om vilka konsekvenser sådana handlingar kan ge för offret, organisationen och de 

som bevittnar det. Men i och med att denna studie gjorts i Sverige så har begreppet kränkande 

särbehandling valts att användas vid samtal med intervjupersonerna samt i resultat, analys och 

diskussionsdel (Läs mer om begreppet 2.2.2 Kränkande särbehandling). Vid användning av 

begreppet livssituation kommer det att innebära individers hälsa, arbetsliv och familjeliv. 

 

2.2 Arbetsplatsmobbning och kränkande särbehandling  

Följande avsnitt kommer att belysa olika perspektiv av arbetsplatsmobbning och kränkande 

särbehandling samt vad det kan ge för konsekvenser. 

  

2.2.1 Bakgrunden till begreppet mobbning  

Professor Heinz Leymann introducerade konceptet mobbning i Sverige i början på 90-talet 

(Sheehan, Barker & Rayner, 1999). När mobbning (i norska "mobbing" och "mobbning" i 

Sverige) var introducerad som ett koncept i Skandinavien av Heinemann (1972) för att 

karakterisera en viss typ av aggression bland skolbarn, hade han i åtanke "mobben" eller 

gruppen som attackerade ett specifikt mål (Matthiesen, 2006). Senare användes termen 

mobbning på arbetsplatsen för att beteckna en specifik typ av arbetsplatsaggression bland 

vuxna, inklusive en kombination av individer som konfronterar varandra där det förekommer 

förövare och offer (Matthiesen, 2006).  Den skandinaviska termen "mobbning" lånades 

inledningsvis från det engelska ordet "mob" som bland annat användes för att beskriva djurens 

aggression och beteende (Matthiesen, 2006). Leymann (1996) menar att mobbning betyder 

trakasserier, gruppering mot någon eller psykologiskt terrorisering mot andra på arbetet. 

Således verkar det som en paradox att det inte är termen mobbning som används i 

engelsktalande länder (Matthiesen, 2006). Men psykologisk terror eller mobbning i arbetslivet 

innebär fientlig och oetisk kommunikation som systematiskt riktas av en eller flera individer 

till en enskild person (Leymann, 1996). Leymann (1996) beskriver att mobbning innebär fysisk 

aggression och hot. Sheehan et al (1999) menar att professor Leymanns forskning har utvecklats 

i positiva strategier för att handskas med mobbning i Sverige. I Sverige uppstod oroligheter 

kring mobbning på arbetsplatsen samt för individernas civila rättigheter för fysiskt och 

psykologiskt välmående på arbetsplatsen (Sheehan et al., 1999). Det fanns också oroligheter att 

mobbningen skulle påverka nationella mål och ekonomiska mål (Sheehan et al., 1999). Därför 

identifierades mobbning som ett forskningsområde som resulterade i den svenska policy 
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initiativet för att handskas med problematiken (Leymann, 1997 refererat i Sheehan et al., 1999). 

Den första antimobbningslagen i världen grundades år 1994 av Arbetsmiljöverket i Sverige 

(Saunders et al., 2007). Detta kan jämföras med Nordamerika som fick liknande lagar år 2004 

när Kanada inkluderade psykologiska trakasserier på arbetsplatsen i sina policys (Saunders et 

al., 2007). Forskning kring arbetsplatsmobbning har genomförts i mer än 15 år (Matthiesen, 

2006). 

 

Många olika etiketter har tillämpats av olika författare för att beskriva denna typ av beteende 

(Matthiesen, 2006). Bland annat så finns termerna trakasserier, kränkande särbehandling och 

emotionellt missbruk (Matthiesen, 2006). Alla dessa termer ses som lika synonymer till 

mobbning (Matthiesen, 2006). I det föreliggande arbetet kommer begreppet kränkande 

särbehandling att användas i resultat och analys samt i diskussionsdelen medan 

arbetsplatsmobbning används i de övriga delarna då det begreppet används inom forsknings 

sammanhang. Ett karakteristiskt drag som är genomgående för alla synonymer av mobbning är 

upplevelsen av negativa verbala eller icke verbala beteenden (Saunders et al., 2007). Oavsett 

beteendets natur från utövarens perspektiv så är det alltid den utsattas uppfattning av de negativa 

och opassande beteendet som är beståndsdelen som definierar arbetsplats mobbningen 

(Saunders et al., 2007). Läs vidare om begreppsdefinitionen i nedan. 

 

2.2.2 Vad är arbetsplatsmobbning 

Det finns många olika beskrivningar på vad arbetsplatsmobbning innebär. I detta kapitel 

kommer några av dem att beskrivas. Mobbning kännetecknas av negativa handlingar direkt mot 

en individ (Cowie et al., 2002; Matthiesen, 2006). Själva definitionen av 

arbetsplatsmobbningen definieras som laglös interpersonlig hotfullhet som medvetet och 

upprepat orsakar skada hos den utsatta personens hälsa eller ekonomisk status (Namie, 2003). 

Det som menas med ekonomisk status är att offret kan beröras med färre arbetstider, 

kompetensutveckling, svårigheter att klättra inom hierarkin eller till och med bli sjukskriven 

och riskera att bli av med arbetet. Förlorar man arbetet kan det även vara svårt att hitta ett nytt 

arbete som kan resulterar i att individen hamnar utanför arbetsmarknaden. 

Arbetsplatsmobbning handlar alltså om aggression eller hotfull antisocialt beteende på 

arbetsplatsen (Salin, 2003; Fox & Stallworth, 2005). Arbetsplatsmobbningen involverar oftast 

medlemmar av en organisation och riktar sig mot en eller flera utvalda offer (Salin, 2003).  

 

Arbetsplatsmobbning är inte detsamma som en konflikt på grund av att det skiljer sig från 

ofarlig ohövlighet, oförskämdhet, retning och andra välkända typer som interpersonliga 

konflikter kännetecknas utav (Namie, 2003). Om offret tvingas till ett sämre läge där det är 

svårt att försvara sig, kan en konflikt resultera i mobbning (Matthiesen, 2006). Detta kan 

förklaras som en lång bestående interpersonell konflikt som har aggressiva manifestationer 

(Matthiesen, 2006). En annan stor skillnad mellan konflikt och mobbning är frekvensen och 

varaktigheten utav företeelserna (Salin, 2003). Vilket betyder att mobbning sker systematiskt 

upprepade gånger. Mobbning som pågår systematiskt över en längre period resulterar i 

obehagliga och hotfulla arbetsmiljöer (Salin, 2003).  
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Exempel på olika typer av mobbning kan vara att utsätta en person för negativa gester, blickar, 

eller ignorering, undvikande av att prata eller lyssna på individen, skvaller eller förtal, hån eller 

skratt samt förminskning av individen (Vartia, 2001). Andra typer av mobbning kan vara 

orättvis behandling, att utsättas för falska anklagelser, tyst behandling, liten eller ingen 

feedback, avsiktligt utesluten, fysiskt angrepp, sexuella eller rasbaserade trakasserier, stöld eller 

förstörelse av egendom, avsiktligt tilldelad arbetsöverbelastning, arbete med orimliga tidsfrister 

samt brist på resurser (Matthiesen, 2006).  

 

Det finns olika etiketter på mobbingsbeteenden. Detta menar Matthiesen (2006) är social 

utslagning, organisationsutslagning samt humororienterad mobbning. Social utslagning innebär 

att man ignorerar, fryser ut eller utesluter någon från vissa sociala relationer. 

Organisationsutslagning innebär att offret känner sig överflödig, överkörd eller demonterad 

inom organisationen. Humororienterad mobbning är antingen personsorienterade skämt eller 

humor mot en viss individ. Exempel på sådana skämt är bland annat namnkallande eller 

förolämpande skämt som sker antingen verbalt, aktivt eller genom direkta beteenden. Dessa 

beteenden kan vara symmetriska där flera anställda retar varandra. Skämt på andras bekostnad 

och retning kan resultera i direkt offentligt förlöjligande. Matthiesen (2006) menar även att 

arbetsprestationen kan användas som grund i skämt och retningar. Dessa anklagelser om dålig 

arbetsprestation kan ta många former såsom att personen blir orättvist kritiserad för sitt arbete, 

att dennes yrkeskompetens blir ifrågasatt, att personens ansträngningar blir förlöjligade eller att 

personens arbete kontrolleras och övervakas. Individen blir då ofrivilligt förföljd på arbetet.  

 

Fox och Stallworth (2005) har expanderat definitionen av mobbning och särskiljer mellan 

generell mobbning och mobbning som grundar sig i etnicitet. Generell mobbning innebär 

beteenden som kan drabba vemsomhelst utan några associationer till etnicitet medan etnisk 

mobbning är beteenden som attackerar individer baserat på deras etnicitet (Fox & Stallworth, 

2005). Sammanfattningsvis är mobbning ett mångfacetterat fenomen (Matthiesen, 2006). 

 

Mobbning kan innebära både mycket subtila beteenden men även starka och uppenbara 

beteenden såsom medvetna emotionella övergrepp (Fox & Stallworth, 2005). Det är vanligare 

att det psykologiska våldet sker dolt än öppet (Namie, 2003). Dessa beteenden kan vara enstaka 

incidenter eller ske systematiskt (Fox & Stallworth, 2005). När det sker upprepade gånger har 

offret mindre förutsättningar till att försvara sig vilket leder till att individen hamnar i en 

offerposition på grund av svårigheterna att sätta stopp för det (Leymann, 1996; Matthiesen, 

2006). Offret blir då försvarslös (Vartia, 2001).  

 

Uppsåtet för mobbningen är negativa handlingar som sker avsiktligen (Matthiesen, 2006). 

Jämfört med annan typ av våldsbrott så är fysiskt våld väldigt ovanligt inom mobbning (Salin, 

2003). En viss grad av repetitiva negativa handlingar kan klassas som mobbning men det finns 

ingen överrensstämmelse om den exakta frekvensen eller långvarigheten av dessa handlingar 

(Cowie et al., 2002). Dock menar Leymann (1996) att den repetitiva handlingen ska ske mycket 

ofta, minst en gång i veckan samt över en lång tidsperiod i minst sex månader för att det ska 

klassas som mobbning. På grund av den höga frekvensen och den långa varaktigheten av det 

antisociala beteendet resulterar det i psykologiskt och socialt elände (Leymann, 1996).  
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Som nämnts tidigare kan mobbning ske mycket subtilt och vara svårt för utomstående att 

upptäcka. Cowie et al., (2002) menar att relationsmobbning och indirektmobbning har just 

sådana tendenser. Vidare menar dem att relationsmobbning och indirektmobbning är två olika 

mobbningsbeteenden som har vissa saker gemensamt. Dessa är social manipulation samt att det 

är beteenden som oftast inte upptäcks av andra. Därför kan det vara svårt för offren att 

rapportera detta och bli betrodda (Cowie et al., 2002).  

 

Mobbning på arbetsplatsen kan likna mobbning i skolan och vissa saker i miljön såsom 

organisationsklimatet och arbetsvillkor kan bidra till mobbningen (Cowie et al., 2002).  Det 

finns några faktorer som kan bidra till arbetsplatsmobbning och dessa kan delas in i tre grupper 

menar Salin (2003). Dessa grupper är möjliggörande, motiverande och utlösande faktorer. I den 

första gruppen med den möjliggörande faktorn finns det en uppfattad maktobalans, låg kostnad 

för handlingen, missnöjdhet och frustration. Denna grupp beskrivs som nödvändig för att det 

ska kunna skapas förutsättningar för mobbning. Den andra gruppen med den motiverande 

faktorn beskriver vilka förhållanden som uppfattas som rationella för förövaren för att kunna 

mobba någon. Dessa förhållanden kan vara olika belöningssystem och förväntade fördelar av 

att eliminera bördor. I den tredje gruppen med den utlösande faktorn handlar det om olika 

organisationella förändringar såsom minskning av organisationen eller omorganisering som 

resulterar i förändringar i arbetsgruppen. Mobbning kan därför vara resultatet av en interaktion 

mellan dessa tre olika faktorer (Salin, 2003). 

 

Vid definiering av mobbning utgår man ifrån offrets perspektiv. Mobbning definieras av den 

som blir utsatt för mobbningen och inte från mobbarens perspektiv (Quine, 2002). Oftast läggs 

fokus på offrets egna uppfattningar av händelsen då konsekvenserna av mobbning såsom sämre 

hälsa, minskad engagemang, minskad produktivitet är starkt förknippad med personens egen 

utvärdering av situationen (Salin, 2003). Cowie et al (2002) menar att det finns subjektiva och 

objektiva aspekter att förhålla sig till då en definiering ska göras, dessa är bland annat 

individuella, sociala och kulturella aspekter. Vidare menar dem att interna och externa 

perspektiv såsom reaktionerna från offren, maktövertaget hos förövaren, förövarens uppsåt 

samt den sociala kontexten där mobbningen äger rum även behöver ses över. Matthiesen (2006) 

menar däremot att man bör titta på ifall mobbningen skett avsiktligen och riktat mot dem, de 

saknar möjligheter att undvika det, saknar socialt stöd, att mobbningen resulterar i sämre 

förutsättningar eller orättvisa, dem blir sårbara samt ifall behandlingen bidrar till att de känner 

sig förolämpade eller förödmjukade. 

 

2.2.3 Kränkande särbehandling 

I Sverige används inte begreppet arbetsplatsmobbning inom arbetsmiljö sammanhang och 

lagstiftning. Idag florerar begreppet kränkande särbehandling. Enligt Organisatorisk och social 

arbetsmiljö, AFS 2015:4 definieras kränkande särbehandling som handlingar som riktas mot en 

eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa eller att dem ställs utanför 

arbetsplatsens gemenskap (Arbetsmiljöverket, 2018). Denna definition är en synonym till 

begreppet arbetsplatsmobbning baserat på tidigare forskning (Se 2.2 Bakgrunden till begreppet 

mobbning och 2.2.1 Vad är arbetsplatsmobbning). Skillnaden mellan kränkande särbehandling 
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och arbetsplatsmobbning är att kränkande särbehandling kan ske en gång till upprepade gånger 

medan arbetsplatsmobbning sker upprepade gånger. Det är varaktigheten som är skillnaden och 

inte företeelserna i sig. I detta arbete kommer begreppet kränkande särbehandling att användas 

i resultat och analys samt diskussionsdel.  

 

2.2.4 Hur arbetsplatsmobbning kan påverka hälsan och arbetet 

Mobbning kan resultera i olika effekter hos individen, vissa individer kan bli allvarligt sjuka 

efter 6 månader av mobbning medan andra kan fortsätta att arbeta i 5-10 år vid utsättning av 

mobbning (Vartia, 2001). De som har blivit utsatta för mobbning står ut med smärtan 

genomsnitt i 22 månader (Namie, 2003). Enligt en studie av Kivimäki, Virtanen, Vartia, 

Elovainio, Vahtera och Keltikangas-Järvinen (2003) blev 5-6 % av alla tillfrågade utsatta för 

mobbning samt 64 % av de mobbade rapporterade att mobbningen hade avtagit efter två år. 

Vidare menar dem att detta antyder på att mobbning är sporadiskt mer än långvarig. Quine 

(2002) menar att vissa arbetstagare är mer benägna att rapportera att de har blivit utsatta för 

mobbning än andra.  

 

Mobbning är ett stort problem på arbetsplatsen med många negativa konsekvenser (Kivimäki 

et al., 2000). Mobbning under en längre tid är associerat med en ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar (Kivimäki et al., 2003). Mobbningen är även ett hot för det psykologiska 

välbefinnandet på arbetsplatsen (Vartia, 2001). Det finns tydliga stöd för att mobbning 

resulterar i psykisk ohälsa (Kivimäki et al., 2003; Namie, 2003). Personal som utsätts för 

mobbning har lägre arbetstillfredsställelse samt högre jobbrelaterad stress vilket kan leda till 

stressrelaterade hälsoproblem (Namie, 2003). Stress kan bidra till utveckling av sjukdom 

(Kivimäki et al., 2003). Sannolikheten är större för dessa individer att få ångest och depression 

samt att de är mer benägna till att vilja lämna organisationen (Quine, 2002).  

 

En av arbetsplatsmobbningens påverkan på hälsan är depression. En studie av Kivimäki et al 

(2003) visar en tydlig relation mellan mobbning och förekomsten av depression. Desto längre 

man blir exponerad av mobbning ju större blir risken för att utveckla depression (Kivimäki et 

al., 2003; Finne, Knardahl & Lau, 2011). Quine (2002) tar upp ett par saker som kan förklara 

associationen mellan mobbning och depression. För det första kan mobbning resultera i 

psykologisk ohälsa samt minskad arbetstillfredsställelse som även nämndes i det tidigare 

stycket. För det andra kan depression, stress och ångest bidra till att en person blir mobbad av 

medarbetarna på grund av att de ger sig på svagare individer. Desto fler gånger man blir utsatt 

för mobbning ju lägre blir självförtroendet (Vartia, 2001). Depressionen kan alltså orsaka 

mobbning på grund av den försvagade arbetsprestationen vid psykisk ohälsa (Kivimäki et al., 

2003). Ångest och depression kan även försvaga en persons förmåga att hantera stressfaktorer 

som mobbning, vilket kan resultera i uppfattning om att andra människors beteenden är kritiska 

eller hotfulla (Quine, 2002).  

 

Mobbning kan försämra den mentala funktionen och andra viktiga personlighetsfunktioner 

(Matthiesen, 2006). Vilket kan ges i uttryck att individen inte känner igen sig själv på grund av 

att vissa personlighetsdrag såsom att vara positiv och social kan förändras. Trots att effekten av 

mobbning kan variera starkt hos individer är upplevelsen av att bli mobbad ofta livsförändrande 
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och extremt traumatisk (Saunders et al., 2007). Att vara deprimerad förändrar individens 

personlighet. Den hopplösheten som kännetecknar en del av depressionen kan leda till att 

individen överväger att begå självmord (Kosslyn & Rosenberg, 2013). 

 

Depression kan leda till självmordstankar. Utifrån ett globalt perspektiv är självmord relaterat 

till arbetet på uppgång genomgående i olika branscher (Waters, 2017). Tillfredsställelsen, 

arbetssäkerhet och sociala förmåner har en koppling till att det sker fler arbetsrelaterade 

självmord ibland annat USA, Australien, Japan, Kina, Indien, Sydkorea och Taiwan (Waters, 

2016). På arbetsplatser i Frankrike finns det kopplingar mellan självmord och extrema 

påtryckningar i arbetet (Waters, Karanikolos & McKee, 2016). I många av dessa fall har 

individerna beskrivit deras missförhållanden på arbetsplatsen i självmordsbreven (Waters et al., 

2016). Ifall arbetet sätter ett sådant stort tryck på arbetstagaren kan det resultera i att 

arbetstagaren tar livet av sig (Waters, 2017).  

 

Ett annat hälsorelaterat problem som arbetsplatsmobbning kan orsaka är sömnproblem. Även 

då det finns en del bevis som indikerar på en signifikant relation mellan kränkande 

särbehandling och sömnstörningar så är forskningen i en tidig fas då det inte finns tillräckliga 

förklaringar som visar på de mekanismerna (Rodríguez-Muñoz, Notelaers & Moreno-Jiménez, 

2011). Men en undersökning av Niedhammer, David, Degioanni, Drummond, Philip, 

Acquarone, ... & Baille (2009) visar att arbetsplatsmobbning har en stark association med 

sömnproblem. De som blir utsatta för mobbning använder sig mer utav sömntabletter och 

lugnande medel än de som inte blir utsatta för mobbning (Vartia, 2001).  

 

Utöver negativa effekter utav mobbning på hälsan kan sjukfrånvaro vara relaterat till mobbning 

(Kivimäki, Elovainio & Vahtera, 2000). Frånvaron kan vara förknippad med mobbning även 

om det är svårt att utläsa (Matthiesen, 2006). Sjukfrånvaro är ett resultat vid sämre hälsa och 

minskad produktivitet (Kivimäki et al., 2000). Matthiesen (2006) menar även att mobbning har 

en negativ inverkan på den generella produktiviteten i en organisation. Dock är länken till 

produktiviteten svår att mäta. Risken för medicinskgrundad sjukfrånvaro är signifikant högre 

för individer som har blivit utsatta för mobbning jämfört med andra individer (Kivimäki et al, 

2000). Enligt en studie av Kivimäki et al (2000) visade att 2 % av alla sjukfrånvarodagar var 

associerade med mobbning. Detta innebär en årlig kostnad på 1,2 miljoner kronor för den 

arbetsplatsen som studerades. Dock är det viktigt att ta hänsyn till att dessa kostnader inte 

inkluderar effekterna av låg motivation, social otrygghet och låg kvalitet i arbetet eller att de 

mobbade oftast väljer att lämna sin arbetsgivare på grund av mobbningen. Men de finns de 

personer som inte sjukskriver sig vid utsättning utav mobbning. Oftast brukar inte den mobbade 

vara borta från arbetsplatsen då det i sig kan resultera i att de blir mobbade (Vartia, 2001). Dock 

kan offret vara frånvarande på möten eller spy före, under eller efter möten vid tanken på att de 

ska ske ett möte tillsammans med förövaren (Emdad et al., 2013). Offren tenderar även att 

använda undvikande strategier för att avvärja störande tankar, bilder och känslor orsakade av 

mobbning (Matthiesen, 2006). 

 

Sammanfattningsvis skapar mobbning på arbetsplatsen negativa konsekvenser för offret, övriga 

anställda och för hela organisationen (Matthiesen, 2006). När mobbning påbörjas försämrar det 
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offrets hälsa och ekonomiska tillstånd (Namie, 2003). En studie av Namie (2003) visar att de 

som har blivit utsatta för mobbning har en 70 % chans att förlora arbetet, antingen frivilligt eller 

genom konstruktiv uppsägning (då en anställd blir avskedad på grund av att ha skapat en otrygg 

arbetsmiljö) efter att ha blivit en måltavla för mobbning. Vidare menar Namie att ifall 

mobbningen har stoppats så är det på grund av att 17 % av de som har blivit mobbade blivit 

omplacerade. Detta kan bero på att inom individualistiska kulturer tenderar människor att skylla 

på offren för den skada de har blivit utsatta för och får dem att känna sig ansvariga för 

problemet.  

 

2.2.5 Att bevittna arbetsplatsmobbning 

Det finns negativa effekter av mobbning som sträcker sig förbi den individen som blir utsatt för 

mobbningen (Emdad et al., 2013). Flera studier har funnit att observatörer av mobbning 

rapporterade högre nivåer av generell stress och lägre arbetsnöjdhet än de som inte observerat 

mobbning (Matthiesen, 2006). På arbetsplatser där det förekommer mobbning så har dem som 

bevittnat mobbningen symtom av depression (Emdad et al., 2013). Emdad et al (2013) fann att 

associationen mellan bevittnande av mobbning och utveckling av depressions symptom är 

signifikant även då de har bortsett från andra faktorer som kan påverka depression. Vidare 

menar dem att skuldkänslan som vittnena bär med sig eftersom de inte ingriper och hjälper den 

som blir mobbad är orsaken till depression. Medarbetarnas tystnad är förståeligt i en miljö där 

det är osäkert om de kan vara de nästa på tur att utsättas för mobbning (Namie, 2003). En annan 

anledning till att vittnena inte ingriper kan vara att de känner en rädsla av att förlora jobbet ifall 

de hjälper den som blir mobbad (Emdad et al., 2013). De som bevittnar mobbning kan även få 

en känsla av rädsla och osäkerhet som resulterar i att de skulle vilja isolera sig ifrån möjligheten 

att stöta på mobbaren eller till den plats där mobbningen skedde (Emdad et al., 2013).  

 

Arbetsplatser där det förekommer mobbning kan ha en skadlig effekt på de anställdas sömn 

även då de anställda inte direkt blir utsatta för fenomenet (Niedhammer et al., 2009). Det är 

viktigt att poängtera att mobbning har negativa effekter på omgivningen likväl den som blir 

utsatt för mobbningen på arbetsplatsen (Vartia, 2001). 

 

2.2.6 Varför det förekommer arbetsplatsmobbning 

Enligt en studie av Kivimäki et al (2000) fanns det inga skillnader mellan offren och de övriga 

anställda vad gäller deras bakgrund och arbetssituation. Därför är det svårt att identifiera 

riskgrupper på arbetsplatsen som kan bli utsatta för mobbning (Kivimäki et al., 2000). Däremot 

kan vissa individer vara mer benägna att utsättas för mobbning på arbetsplatsen än andra, till 

exempel på grund av individuell sårbarhet (Matthiesen, 2006). Offer som har blivit utsatta för 

mobbning tenderar även att vara mer neurotiska och mindre behagliga, samvetsgranna och 

extroverta än icke-offer (Matthiesen, 2006).  

 

Det finns några faktorer på arbetsplatsen som kan leda till arbetsplatsmobbning. Matthiesen, 

(2006) menar att den psykosocialarbetsmiljön på arbetsplatsen kan vara en faktor för mobbning.  

Vidare menar han att dålig kommunikation och bristande samarbete kan leda till mobbning 

samt att detta kan förekomma till exempel när förväntningarna på produktiviteten inte uppfylls 

eller när individen inte blir socialt accepterad och inte blir deltagare av en "in-group" på 
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arbetsplatsen (Matthiesen, 2006). Att inte vara uppskattad av gruppen är i sin tur en riskfaktor 

för att individen ska utveckla depression (Emdad et al., 2013).  

 

En annan orsak som Matthiesen, (2006) tar upp är att allmän brist på social skicklighet, brist på 

professionell kompetens eller oförmåga att kommunicera med andra kan resultera i att 

förövarna utnyttjar offren. Mobbning på arbetsplatsen kan alltså vara en kombination av 

organisatoriska och enskilda faktorer (Matthiesen, 2006). Kompetenta individer i gruppen kan 

även bli utsatta för mobbning när det inte finns tydliga roller i en grupp menar Emdad et al 

(2013). Ett annat intressant resultat från en studie av Emdad et al visar att rykten om förändring 

på arbetspltsen kan skapa mobbning inom gruppen. Matthiesen (2006) menar att 

arbetsplatsmobbning kan äga rum mellan personer med lika status och i kulturer med små 

maktavstånd. Vidare menar Matthiesen att balansen inom arbetsenheten kan ändras ifall en 

grupp fryser ut en av sina kollegor.  

 

Namie (2003) menar att oavsett hur mobbningen yttrar sig så är oftast förövarens mål att orsaka 

mindre produktivitet hos offret eller att göra denne mindre framgångsrik. Vidare menar Namie 

att förövaren drivs av ett behov om att kontrollera en annan individ.  

 

En annan faktor till varför mobbning kan förekomma förklarar Matthiesen (2006) är stressiga 

händelser och sociala omgivningar. Vidare menar han att sådana faktorer kan få människor att 

uppträda på ett sätt som gör att de attackerar andra människor. Ifall en person är orolig över ett 

otillfredsställande eller ett stressigt arbete kan det resultera i att individen irriterar andra med 

ett provocerat aggressivt eller fientligt beteende. Därför menar han att mobbning kan vara ett 

resultat av en stressande och konkurrenskraftig arbetsmiljö. Men mobbning kan även orsakas 

av kombinationen av oklart och litet personorienterat ledarskap (Matthiesen, 2006). 

 

Det finns praktiska och etniska svårigheter med att identifiera vilka som är förövarna och varför 

de utför mobbning (Cowie et al., 2002). Men det finns några olika typer av mobbare, den 

stereotypiska mobbaren, den som försöker ta sig upp inom hierarkin och den som är besatt av 

kontroll (Namie, 2003). Den stereotypiska mobbaren uttrycker ett uppenbart tyranniskt 

beteende och uppträder på ett oförskämt, krävande och dominerande sätt genom hög ljudnivå 

(Matthiesen, 2006). Dock är denna typ av förövare förmodligen inte den typiska mobbaren i 

Skandinavien (Matthiesen, 2006). Matthiesen (2006) menar att de även finns fler typer av 

mobbare vilket är den predatoriska mobbaren och sockabocken. Vidare menar han att den 

predatoriska mobbaren vanligtvis är en ledare som uppträder sig på ett obetydligt, dominerande 

sätt mot sina underordnade som specifikt vill tjäna på maktstrategin. Sockabocken är en typ av 

förövare som kan drabbas av generell frustration inom arbetsmiljön som senare övergår till 

aggression vilket blir deras ventilerande beteende mot offret. 

 

Utöver vilka olika typer av mobbare som finns är det ganska vanligt att nya arbetstagare blir 

utsatta för mobbning. Mobbning av nybörjare på arbetsplatsen omfattar en gammal typ av 

mobbning på arbetsplatsen som har varit känt i århundraden (Matthiesen, 2006). Matthiesen 

(2006) beskriver att detta beteende kan betraktas som en kulturtradition, där den nya personen 

blir utcheckad och "testad". Vidare menar han att i sådana fall beter sig arbetstagarna på 
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arbetsplatsen med skrämmande beteenden inför nykomlingarna. Dessa beteenden kan bli så 

intensiva och långvariga så att det resulterar i arbetsplatsmobbning.   

 

2.2.7 Arbetsplatsmobbning och samhället 

Ett övervägande problem som organisationer runtom i världen möter är mobbning bland de 

anställda (Saunders, Huynh & Goodman-Delahunty, 2007). Under de senaste årtiondena har 

mobbning fått växande uppmärksamhet (Salin, 2003). Forskare har rapporterat om negativa 

konsekvenser som är associerat till mobbning vad gäller både individer och organisationer 

(Salin, 2003). På grund av den stora betydelsen och den negativa påverkan på arbetsmiljön är 

det inte överraskande att en stor mängd forskning har tillämpats åt mobbning under de senaste 

decennierna (Saunders et al., 2007). Ett flertal studier har genomförts och ökat förståelsen för 

mobbningens komplexa företeelser (Saunders et al., 2007). Exempelvis så har forskare 

definierat arbetsplatsmobbning som trakassering, förolämpning, social exkludering av någon 

samt att det är en negativ påverkan på individens arbetsuppgifter, dessa företeelser sker 

upprepade gånger under en längre period (Saunders et al., 2007). Mobbning är en eskalerande 

process som resulterar i att den mobbade oftast slutar upp i en underlägsen position och blir en 

måltavla för systematiska negativa sociala handlingar (Saunders et al., 2007). Den juridiska 

definitionen av arbetsplatsmobbning är snarlik den vetenskapliga definitionen (Saunders et al., 

2007). Fokusen ligger på de negativa beteendena, uthålligheten, frekvensen av beteendet samt 

den skada som beteendet orsakar offret (Saunders et al., 2007).  

 

Förekomsten av mobbning på arbetsplatsen kan få allvarliga och kostsamma konsekvenser för 

både målet och organisationen (Saunders et al., 2007). Det kostar att personalen får sämre 

välmående så att de presterar sämre på arbetsplatsen, undviker möten eller till och med tvingas 

sjukskriva sig. Det kan resultera i att arbetstagaren tappar förtroende för arbetsgivaren och vill 

byta arbetsplats. Det kostar för organisationen när personal vill byta arbetsplats eftersom 

arbetsgivaren måste anställa nya arbetstagare och inskola dem i arbetet. En minskning av 

mobbning skulle inte bara hjälpa offret utan även hjälpa den ekonomiska situationen för 

arbetsgivaren (Kivimäki et al., 2000).  

 

Enligt en studie av Quine (2002) var det mer än en tredjedel av de tillfrågade som hade upplevt 

en eller flera olika typer av mobbning under de närmaste åren. De mest frekventa mobbnings 

beteenden var bland annat undanhållande av viktig information, påtryckning vid arbete, 

utfrysning, ignorering samt exkludering. Finne et al (2011) menar även att social utfrysning är 

en vanlig företeelse utav mobbning. En studie av Voss, Floderus och Diderichsen (2001) som 

gjordes på det svenska företaget Posten hade 16 % av kvinnorna upplevelse utav indirekt 

mobbning. 8 % av kvinnorna hade själva blivit mobbade. Dessa kvinnor hade en fördubblad 

risk för sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro är mestadels definierats som frånvaro som grundar sig i 

subjektiv uppfattning om den egna dåliga hälsan (Voss et al., 2001). Men sjukfrånvaro är även 

en markör för dåligt socialt klimat som orsakas av mobbning, detta gäller även om inte 

arbetstagaren blir utsatt för mobbningen själv (Voss et al., 2001). Studien av Voss et al (2001)  

visar att fysiska, organisationella och psykosociala faktorer såsom mobbning är relaterade till 

sjukfrånvaro. En studie av Vartia (2001) visade att 18 % av de tillfrågade hade varit frånvarande 

från jobbet en eller flera gånger.  
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Enligt samma studie av Vartia (2001) var den generella stressnivån hos de mobbade högre än 

de övriga anställda som inte hade blivit utsatta för mobbning. De mobbade rapporterade en 

högre nivå av stress och mentala stressreaktioner samt en lägre självkänsla i förhållande till de 

som hade bevittnat mobbningen och övriga anställda. Men de som hade bevittnat mobbning 

hade även en högre stressnivå jämfört med de som inte hade bevittnad mobbningen alls. 

Mobbning var en signifikant prediktor för alla stressymptom som mättes i studien (Vartia, 

2001). Stressymptomen var generellstress, mentalstress och känsla av lågt självförtroende 

(Vartia, 2001). Studien visade även att majoriteten av deltagarna hade blivit utsatta för 

mobbning för första gången, en femtedel av de mobbade hade rapporterat att de blivit mobbade 

på tidigare arbetsplatser. Stressreaktionerna och offrens historik indikerade på att mobbningen 

påverkar självkänslan negativt (Vartia, 2001).  

 

2.2.8 Organisationskulturens påverkan på arbetsplatsmobbning 

Organisationskulturen kan ge riktning på hur mobbning yttrar sig på arbetsplatsen (Matthiesen, 

2006). Värderingar och normer på arbetsplatsen influerar hur mobbning blir definierat i 

kontexten samt hur anställda tolkar situationen (Cowie et al., 2002). Det kan bland annat 

innebära ifall det ses som mobbning, orubbligt ledarskap eller ifall mobbning överhuvudtaget 

erkänts som ett problem eller inte (Cowie et al., 2002). Mobbning kan alltså se olika ut inom 

olika typer av organisatoriska och företagskulturer (Matthiesen, 2006). 

 

Ifall organisationens värden och normer är på allmän låg nivå så kan det främja mobbning 

(Matthiesen, 2006). Mobbning kan sträcka sig förbi kränkningar mellan kollegor och bli 

accepterat och till och med bli uppmuntrande inom vissa organisationskulturer (Cowie et al., 

2002). Arbetsplatsmobbning kan bero på organisatoriska orsaker såsom hög arbetsspänning, 

omfattande rollkonflikter, hårda arbetsbehov eller på grund av negativa organisatoriska 

kulturella särdrag såsom brist på sanktioner eller förordningar inom organisationen mot 

mobbning (Matthiesen, 2006). Okvalificerade och yngre arbetstagare som har blivit utsatta för 

arbetsplatsmobbning belyser vikten i olika aspekter av organisationskulturen i större 

utsträckning än andra arbetstagare (Quine, 2002).   

 

2.2.9 Lagen om organisatorisk och socialarbetsmiljö 

I mars 2016 kom det en ny lag i Sverige som heter AFS 2015:4 Organisatorisk och 

socialarbetsmiljö (OSA) (Arbetsmiljöverket, 2018). Denna AFS reglerar hur arbetsgivare ska 

förhålla sig till kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Enligt OSA ska arbetsgivaren se till 

att chefer och arbetsledare har kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam 

arbetsbelastning och kränkande särbehandling (Arbetsmiljöverket, 2018). Arbetsgivaren ska 

även se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Enligt OSA ska arbetsgivaren klargöra att kränkande särbehandling 

inte accepteras i verksamheten (Arbetsmiljöverket, 2018). Arbetsgivaren ska även vidta 

åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande 

särbehandling (Arbetsmiljöverket, 2018). Arbetsgivaren ska även ha mål för den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att främja hälsa och öka organisationens 

förmåga att motverka ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2018). Samt ska arbetsgivaren ge 



 

13 
 

arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram målen och se till att arbetstagarna 

känner till dem (Arbetsmiljöverket, 2018).   

2.2.10 Arbetsmiljöpolicy 

Det finns flera anledningar till varför en enhetlig definition av mobbning på arbetsplatsen är 

önskvärt (Saunders et al., 2007). Utveckling av en enhetlig definition av mobbning på 

arbetsplatsen kan bidra till utvecklingen av strategier för att hantera denna allvarliga och 

utbredda arbetsplatsfråga (Saunders et al., 2007). På samma sätt kommer utvecklingen av en 

enhetlig definition av mobbning på arbetsplatsen från ett rättsligt perspektiv att klargöra 

riktlinjer för att hjälpa till vid bedömningen av enskilda fall av mobbning på arbetsplatsen 

(Saunders et al., 2007). 

 

Saunders et al (2007) menar att anställda vars personliga definitioner skiljer sig från det som 

förespråkas av organisationen kan vara ovilliga att rapportera mobbning av rädsla att inte tas på 

allvar. Därför menar dem att det bör finnas mobbnings definitioner som innefattar 

arbetstagarens personliga definitioner av mobbning på arbetsplatsen i organisationen. Samt att 

organisationerna måste se till att en tydlig definition av mobbning och lämpligt 

arbetsplatsbeteende presenteras för sina anställda både i början av och under deras anställning. 

Dessutom bör organisationer ha ett offentligt känt och tillgängligt tillvägagångssätt som 

noggrant följs när mobbning uppträder för att säkerställa att de tar mobbning på allvar och aktivt 

arbetar med förebyggande arbete mot mobbning. För att ytterligare säkerställa att anställdas 

förväntningar är uppfyllda menar dem kan det vara fördelaktigt att utveckla 

mobbningsförebyggande åtgärder och policyer gemensamt med arbetstagarna i form av 

undersökningar, fokusgrupper och intervjuer. På grund av de höga kostnaderna i samband med 

förekomsten av mobbning på arbetsplatsen är det i organisationernas intresse att utveckla 

strategier för hantering av mobbning på arbetsplatsen (Saunders et al., 2007). Policyn kan 

identifiera faktorer som kan ha en påverkan för mobbning vilket öppnar upp för möjliga 

ingripanden (Lindberg, 2006).  

 

För att ytterligare se till att organisationen uppfyller sina anställdas förväntningar när det gäller 

att tillhandahålla en professionell arbetsplats, bör organisationer genomföra 

utbildningsprogram som definierar och illustrerar vad olämpligt och mobbningsbeteende 

innebär som försäkrar medarbetare att mobbning inte tolereras och att alla påståenden om 

mobbning på arbetsplatsen kommer att behandlas seriöst (Saunders et al., 2007). 

 

2.3 Vad innebär det psykologiska kontraktet 

Till skillnad från formella anställningskontrakt är psykologiska kontrakt mer subjektiva samt 

de delar som ingår i avtalet behöver inte nödvändigtvis avtalas av varje part (Saunders et al., 

2007). Faktum är att båda parter kanske inte delar en gemensam förståelse för alla 

kontraktsvillkor (Saunders et al., 2007). Saunders et al (2007) menar att det psykologiska 

kontraktet är en uppsättning förväntningar och regler som utgör den psykologiska grunden för 

en arbetstagares fortsatta engagemang för sin arbetsgivare. Vidare menar dem att det 

psykologiska kontraktet mellan arbetsgivare och arbetstagare kan innehålla ett antal 

förväntningar om de arbetsförhållanden som en anställd förväntar sig, till exempel att 
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arbetsplatsen ska vara fri från icke respektfulla och trakasserande beteenden. Även att anställda 

ska kunna förvänta sig att deras arbetsgivare skyddar och hjälper dem när olämpligt 

arbetsplatsbeteende såsom mobbning inträffar. 

 

Brott mot anställdas psykologiska kontrakt kan leda till negativa konsekvenser för 

organisationen, inklusive ökad frånvaro och omsättning (Saunders et al., 2007). Den upplevda 

negativiteten i samband med mobbning på arbetsplatsen beror delvis på att arbetsgivaren har 

brutit mot det psykologiska kontraktet genom att inte skydda från negativ behandling på 

arbetsplatsen (Saunders et al., 2007). En anledning till varför anställda uppfattar att deras 

arbetsgivare inte gör tillräckligt för att skydda dem mot mobbning kan bero på att varje part i 

det psykologiska kontraktet har olika definition av mobbning på arbetsplatsen (Saunders et al., 

2007). Med tanke på variationen av definitioner av mobbning på arbetsplatsen som används av 

forskare, utövare, fackföreningar, organisationer samt frånvaron av överenskommen definition 

av mobbning på arbetsplatsen resulterat troligtvis i att varje anställd har en unik personlig 

definition av mobbning på arbetsplatsen (Saunders et al., 2007). Om båda parter i ett 

psykologiskt kontrakt håller motstridiga definitioner av mobbning på arbetsplatsen kan de inte 

heller känna igen handlingar som definieras som mobbning (Saunders et al., 2007).  

 

Brott i psykologiska kontrakt kan även hindra organisationens insatser med att implementera 

arbetsmiljö policys (Paillé & Raineri, 2015). Detta betyder att arbetsgivare måste hålla uppsikt 

över potentiella missförstånd som kan uppstå hos de anställda för att kunna säkerställa de 

anställdas samarbetsvilja och minska risken för att potentiella brott i psykologiska kontrakt får 

negativa effekter på implementering av arbetsmiljö policyn (Paillé & Raineri, 2015). 

 

Ledare är mer benägna att mobba jämfört med andra på arbetsplatsen (Matthiesen, 2006). Dålig 

behandling från ledare kan resultera i negativ påverkan på de anställda vad gäller 

arbetstillfredsställelse, livstillfredsställelse, uppfattning om rättvisa, organisationell 

hängivenhet, utanförskap på arbetsplatsen, brott mot psykologiskt kontrakt, konflikter mellan 

arbetslivet och familjelivet, omsättning samt psykologiska problem (Fox & Stallworth, 2005). 

De anställda kan även känna sig förödmjukade eller känna att de blir utsatta för mobbning ifall 

ledare uppför sig på ett oförskämt eller okänsligt sätt mot dem (Matthiesen, 2006). De anställda 

som har upplevt mobbning från överordnande har mindre förtroende för organisationens 

förmåga att hantera dessa typer utav incidenter (Fox & Stallworth, 2005). 

 

2.4 Hållbart arbetsliv 

Inom de senaste 10 åren har ämnet om hållbar miljö haft en särskild uppmärksamhet (Paillé & 

Raineri, 2015). På grund av den åldrande populationen räknas det finnas fler incidenter av 

kroniska hälsoproblem inom arbetspopulationen inom de kommande 20 åren (Koolhaas, van 

der Klink, Vervoort, de Boer, Brouwer & Groothoff, 2013). De ökade hälsorelaterade 

problemen som åldrande efter 45 års ålder för med sig bör beaktas för att bibehålla ett hållbart 

arbetsliv i organisationen (Koolhaas et al., 2013). Det är även viktigt att skapa förutsättningar 

för att behålla äldre arbetstagare på arbetsmarknaden (Koolhaas et al., 2013). En aspekt att ta 

hänsyn till då är arbetsbelastningen. En av de mest förnuftigaste lösningarna är att implementera 

en praktisk stödjande arbetsgrupp för att bibehålla en vettig arbetsbelastning (Hansen, Pit, 
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Honeyman, Barclay & Barclay, 2013). Det är viktigt att arbeta i en väl fungerande grupp och 

att diskutera saker som bland annat förmågan att ta semester, sjukfrånvaro, dela på direktiv och 

ansvarsområden och fördela lämpliga arbetsuppgifter både administrativa och praktiska 

uppgifter samt avvärja känslor såsom isolering (Hansen et al., 2013). Ett annat sätt att arbeta 

med hållbarhet är att utveckla policys. Hållbarhetsarbete och policyn är användbart för 

organisationer i ett förändringsarbete (Wright, 2002).  
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3. Metod 
I föreliggande kapitel redogörs metodval. De områden som kommer lyftas upp är valet av 

metod, urvalsprocessen, utformandet av intervjuguiden, genomförande samt 

databearbetningen. Studiens tillförlitlighet, trovärdighet och etikfrågor kommer även att 

diskuteras i detta kapitel. 

 

3.1 Val av metod 

Syftet med studien var att öka förståelsen för hur kränkande särbehandling på arbetsplatsen 

påverkar individens livssituation. I och med att syftet fokuserar på förståelse och individers 

upplevelser passar en kvalitativ ansats bättre. Ambitionen med kvalitativa undersökningar är 

att upptäcka företeelser, tolka eller förstå livsvärden eller att beskriva uppfattningar utav olika 

fenomen (Patel & Davidson, 2003). Det handlar även om kvaliteterna och karaktärsdragen av 

data (Howitt & Cramer, 2014). I sådana undersökningar samlar forskaren in och tolkar data 

vilket betyder att forskaren måste vara en del av studiens process såsom deltagarna (Corbin & 

Strauss, 2015). Vidare innebär kvalitativa undersökningar insamling av representativ data utav 

ett sammanhang i form av språkliga enheter, sedan analyseras det oftast genom kategorisering 

av data (Borg & Westerlund, 2014). Kvalitativ metod är ett sätt att tänka på samt studerande av 

sociala fenomen (Corbin & Strauss, 2015). Anledningen till att den kvalitativa ansatsen var 

lämpligast för den föreliggande studien ligger i syftes karaktär. Där syftet var att undersöka hur 

kränkande särbehandling på arbetsplatsen påverkar livssituationen.  Genom denna typ av metod 

ges det en möjlighet till att få en bred och djup insyn i deltagarnas livssituation. Kvalitativa 

metoder möjliggör just för en mer komplett förståelse för ämnet som undersöks (Howitt & 

Cramer, 2014). Corbin och Strauss (2015) tar upp några karaktärsdrag som kvalitativa 

undersökningar har gemensamt. Dessa är bland annat nyfikenhet, kreativitet, fantasi, acceptans 

av ens egen medverkan i studien som ett verktyg samt självtillit och förmågan att se värdet i 

arbetet som fortgår.  

 

Den föreliggande studien har ett abduktivt arbetssätt. Abduktivt arbetssätt innebär en 

kombination av induktion och deduktion (Patel & Davidson, 2003). Vilket betyder att det är en 

pendling mellan teori och empiri. I och med att det funnits teorier som låg i grunden för att 

skapa intervjuguiden och empiri för att skapa analysen kännetecknas detta som abduktion. 

Fördelen med att arbeta abduktivt är att forskaren inte blir låst (Patel & Davidson, 2003). 

Däremot bör forskaren iaktta sina egna erfarenheter som kan vara med och färga 

undersökningen (Patel & Davidson, 2003). Utifrån denna aspekt har mina erfarenheter av 

fenomenet skapat intresse för att genomföra studien och vara närvarande i alla dess processer. 

Mina erfarenheter har inte legat i grunden för att skapa intervjufrågorna. Intervjufrågorna har 

skapats utifrån vetenskapliga teorier. Dock har min förförståelse funnits med och påverkat vilka 

följdfrågor som ställdes under intervjutillfällena. Förförståelsen har hjälpt till att intervjuerna 

flutit på mer naturligt. 

 

3.2 Urvalskriterier och deltagare 

Eftersom studien handlar om hur kränkande särbehandling i arbetslivet påverkar livssituationen 

behövdes det deltagare som hade erfarenheter eller upplevelser av kränkande särbehandling. 
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Genom att göra en annonsering på ett fackförbunds hemsida fick deltagare själva höra av sig 

för att delta i studien. Genom Snöbollseffekten kom det upp fler förslag på deltagare efter att 

några individer deltagit i studien. Halvorsen (1992) beskriver att snöbollseffekten är när 

deltagare i studien rekommenderar andra personer som kan vara lämpliga som deltagare. Några 

deltagare fick även förfrågan direkt av att delta i studien på grund av vetskap av att de hade 

blivit utsatta för kränkande särbehandling. Att några respondenter fick förfrågan att delta i 

studien kallas bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är just när man ber personer i ens 

kontaktnät att delta i undersökningen (Borg & Westerlund, 2014). 

 

Kraven för att få delta i studien var att deltagaren själv hade blivit utsatt för kränkande 

särbehandling på någon av sina arbetsplatser eller blir utsatt för det. Det vill säga kränkande 

särbehandling på arbetsplatsen och inte i andra sammanhang såsom under skolgången. Åldern 

var inte av betydelse då arbetstagare i alla åldrar kunde få delta. Dock skulle respondenterna 

vara över 18 år gamla. Kön spelade inte heller någon roll. Anledningen till att kön inte hade 

stor betydelse var för att det är upplevelsen av kränkande särbehandlingen som hade betydelse. 

Alla som har blivit utsatta för sådana företeelser har olika berättelser och upplevelser av detta. 

Det har även inneburit olika negativa konsekvenser för dessa individer oavsett om de är män 

eller kvinnor. Det var då viktigt att få deltagare som hade erfarenheter av detta oavsett kön. 

Matthiesen (2006) menar att det finns en liten könsskillnad avseende förekomsten av mobbning 

i de skandinaviska länderna. Vidare menar han att detta kan förklaras genom att det finns en 

hög integration av kvinnliga medarbetare i den skandinaviska arbetskraften över flera yrken. 

 

I och med att det var svårt att rekrytera deltagare till studien så begränsades inte urvalet i 

yrkesbranscher såsom omsorg eller industrin. Alla yrkesgrupper fick representeras i studien då 

fokusen låg i respondenternas upplevelse av kränkande särbehandling och inte hur kränkande 

särbehandling kunde yttra sig i en viss typ av bransch. Den överrepresenterade branschen blev 

industri.  

 

I studien deltog sex intervjupersoner varav fyra var män och två var kvinnor. 

Intervjupersonernas ålder varierade från 27 år till 53 år. De flesta deltagarna var antingen sambo 

eller gifta och hade barn. Majoriteten av deltagarna hade gymnasieutbildning som högsta 

utbildningsnivå.  

 

3.3 Utformande av intervjuguide 

Kvalitativa intervjuers syfte är att identifiera eller upptäcka egenskaper hos något såsom 

deltagarnas livsvärld eller uppfattningar av ett fenomen (Patel & Davidson, 2003). Detta 

innebär att det inte är möjligt med formulering av svarsalternativ i förväg däremot kan 

intervjuaren välja att ställa frågorna i en viss ordning (Patel & Davidson, 2003). Den som 

intervjuar styr dialogen och intervjun har då en förbestämd riktning (Lantz, 2013). Planeringen 

av en intervju innebär att fastställa strukturen på vilket sätt deltagarna inbjuds till att prata på 

(Josselson, 2013).  En strukturerad intervjuguide skapades för att alla intervjuer skulle bestå av 

liknande frågor. En strukturerad intervjuguide innebär att frågorna sammantaget täcker den 

teoretiska definitionen av fenomenet eller vad studiens operationalisering utgör (Lantz, 2013). 

Strukturering innebär även möjligheten till få följdfrågor. Därför var syftet att intervjuerna 
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skulle bli halvstrukturerade. I och med att många frågor besvarades i samband med en annan 

fråga kunde fler följdfrågor att skapas i direkt anslutning till intervjupersonens svar. Följdfrågor 

kan användas för att stödja samtalet om det behövs (Patel & Davidson, 2003). På grund av lite 

erfarenheter av intervjuer kan en strukturerad intervjuguide varit behjälplig för att de viktigaste 

frågorna ska kunna besvaras. Med intervjuguiden som mall utvecklades intervjuerna till 

halvstrukturerade intervjuer där intervjupersonerna hade möjlighet att besvara öppna frågor 

med anpassade följdfrågor. Frågorna ställdes utifrån intervjuguiden beroende på vad 

intervjupersonen svarade samt anpassades varje fråga efter vad intervjupersonen svarade. Ifall 

de hade besvarat en fråga redan under intervjun så ställdes inte den frågan en gång till bara för 

att den stod med i intervjuguiden. Slutligen tog varje intervju upp nästan alla frågor som fanns 

på intervjuguiden. Detta betyder att intervjuerna planerades med en strukturerad intervjuguide 

men där intervjuerna skulle fungera som halvstrukturerad för att fånga intervjupersonernas 

upplevelser genom öppna frågor och följdfrågor.  

 

Det är bra ifall den som genomför studien har förkunskaper på området som ska undersökas 

samt har studerat tidigare forskning för att kunna sätta centrala aspekter eller teman som är 

aktuella för studien (Patel & Davidson, 2003). Efter att ha gått igenom tidigare forskning vad 

gäller kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning skapades intervjuguiden. Den tidigare 

forskningen som tillämpades i intervjuguiden var specifika konsekvenser som kränkande 

särbehandling kan leda till. Till exempel att kränkande särbehandling kan leda till depression 

och då formulerades frågan i intervjuguiden till hur påverkar kränkande särbehandling din 

psykiska hälsa? Den strukturerade intervjun innebär att intervjuaren söker kunskap om 

relationen mellan teorier om olika begrepp (Lantz, 2013). 

 

3.4 Genomförande av intervjuer och transkribering 

I de flesta fallen genomfördes intervjuerna i ett grupprum på Karlstad Universitet. Platsen bör 

vara privat med möjlighet att stänga rummet med en dörr (Josselson, 2013). I de andra fallen 

genomfördes intervjuerna i deltagarnas bostad eller via telefon då ett personligt möte inte var 

möjligt. Intervjuerna bör ske på den tid och plats som är lämpligast för deltagaren (Josselson, 

2013). Intervjuerna spelades in med en diktafon, men vid ett tillfälle tog batteriet slut under en 

intervju och fick spelas in via en mobiltelefon. Josselson (2013) rekommenderar att mikrofonen 

testas innan varje intervju och att extra batterier tas med, men i detta fall fanns det inga extra 

batterier. Detta påverkade inte intervjun mer än att det blev ett uppehåll i en minut. 

Intervjupersonen kunde berätta vidare och vara lika öppen som tidigare i intervjun. Det fallet 

som intervjun skedde via telefon sattes samtalet på högtalartelefon och spelades samtidigt in på 

diktafonen. I alla intervjuer förutom den som skedde via telefon satt respondenten och 

intervjuaren mitt emot varandra i ett avskilt rum utan andra personer i närheten. Både den som 

intervjuar och den som blir intervjuad är medskapare av samtalet (Patel & Davidson, 2003). En 

väl genomförd intervju ska kunna ge data som speglar källan där och då, den som svarar ska 

därför ha haft möjlighet att uttrycka sina tankar (Lantz, 2013). Upplevelsen av intervjuerna var 

att deltagarna kunde vara öppna och besvara de frågor som ställdes. Att kunna öppna sig och 

dela privat information menar även Josselson (2013) är viktigt i en intervju. Det var ett öppet 

klimat och intervjupersonerna kände sig bekväma. Varje intervju tog mellan 40 till 75 minuter 

att genomföra. 
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Efter att intervjuerna genomförts transkriberades varje intervju. Transkribering innebär att 

skriva ut intervjun där det sker en medveten påverkan på underlaget för analysen då till exempel 

gester, mimik, betoningar och kroppsspråk inte följs med i texten (Patel & Davidson, 2003). 

Transkriberingen skedde via programmet Speech Texter där intervjun åter sades muntligt och 

dataprogrammet skrev det som sades. På så sätt kunde diktafonen avlyssnas med några ord för 

att sedan trycka på paus och upprepa det som sades samt kontrollera att det var det som skrevs 

i programmet för att sedan göra om detta tills att transkriberingen blev färdig. Genom att 

använda detta verktyg tog det mellan fyra till sex timmar att transkribera varje intervju. Efter 

att intervjun transkriberades kopierades hela texten in i ett Word dokument. 

 

3.5 Databearbetning och analys 

Efter att alla transkriberingarna var klara kodades varje transkribering för sig. Vid varje 

genomläsning av transkriberingarna skrevs det ned ord och centrala aspekter som förklarade 

intervjupersonens upplevelser. Efter att detta hade gjorts på samtliga transkriberingar kunde 

vissa mönster hittas och analyseras som ett gemensamt resultat. Dock fanns det även vissa 

skillnader som även det belyses i resultatet.  

 

Kvalitativ data innebär beskrivande data (Lantz, 2013). Därför är det oftast en fördel att 

presentera resultatet i form av matriser som visar alla led från beskrivning till slutsats då endast 

löpande text kan vara svårhanterlig (Lantz, 2013). Några matriser eller tabeller kommer inte att 

redogöras i detta kapitel. Istället kommer en beskrivning att presenteras för varje tema och 

undertema för att öka förståelsen för hur dessa teman kommit fram. 

 

I denna studie användes analysmetoden Tematisk analys. Tematisk analys är en av de äldsta 

inom kvalitativ metoder (Jones & Forshaw, 2012). Jones och Forshaw (2012) menar att analys 

metoden innefattar kodning av text där koncept skapas samt att detta görs tills det inte går att 

finna mer kodning i transkriberingen. Tematisk analys innebär därmed att utifrån 

transkriberingarna analyserar man texten genom att göra olika teman och tillhörande mindre 

teman. De tre huvudområdena i analys och resultatdelen har utgått utifrån studiens 

frågeställningar. Men genom att läsa transkriberingarna så bildades det olika kategorier som 

sedan kom att bilda gemensamma underteman. Dessa teman utvecklar de tre huvudteman i 

kapitel 4. Analys och Resultat. Nedan kommer en illustration på hur detta har gått till: 

 

Exempel på kategorier som skapats utifrån hur kränkande särbehandling kännetecknas: 

Utanförskap. Sämre välbefinnande. Tvivel på sig själv. Beskyllas. Negativ påverkan. 

Utfrysning. Exkludering. Bestulen på arbete.   

 

Dessa kategorier har sedan förts samman i de tre huvudteman utifrån frågeställningarna Hur 

kränkande särbehandling yttrar sig, Kränkande särbehandling och dess påverkan på 

livssituationen samt Hantering av kränkande särbehandling. Dessa teman har även skapats 

utifrån intervjuguiden eftersom att samma områden som bygger intervjuguiden (Se bilaga 1) 

bygger studiens frågeställningar. Tillhörande underteman som har skapats med hjälp av den 

tematiska analysen är bland annat Förekomsten av kränkande särbehandling och Andra 

kollegor som har blivit utsatta. I varje tema beskrivs intervjupersonernas upplevelser av just 
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det område som temat handlar om. Dock kommer det största fokus läggas på temat om 

Kränkande särbehandlingens påverkan på livssituationen. Den delen tar bland annat upp 

aspekter om hur kränkande särbehandlingen påverkar hälsan, arbetslivet och familjelivet. Dessa 

delar presenteras och stärks genom tidigare forskning och citat från intervjupersonerna. Till 

exempel: 

 

Har haft kollegor som har skällt och förklarat att man är helt 

inkompetent för att man har gjort en detalj fel och det leder ju till att 

man inte tror på sig själv 

 

- IP 6 

 

3.6 Studiens kvalitet 

En väl genomförd intervju innebär data som är användbart (Lantz, 2013). Vilket innebär att 

studien ska möjliggöra resultat som är tillräckligt tillförlitligt och giltigt för att det ska vara till 

nytta och användbara för andra (Lantz, 2013). Corbin och Strauss (2015) hävdar att det finns 

många kvalitativa studier som har brister i studiens kvalitet. Men de menar även på att det finns 

några villkor som kan arbetas med för att uppnå kvalitet i studien. Dessa är bland annat 

förtydligande av syftet, självkännedom samt känslighet för respondenterna och data. Syftet 

förtydligades genom att lyfta studiens huvudsakliga område med tillhörande frågeställningar. 

Studiens syfte redogörs på flera ställen i uppsatsen samt är grunden för resultat och analys 

kapitlet. När det handlar om självkännedomen har det tagits i beaktning genom att jag var 

medveten om mitt kroppsspråk under intervjutillfällena. Var även medveten om hur jag ställde 

frågorna och var fullt närvarande där mina tankar inte gick till något annat för att inte tappa 

fokus på intervjupersonen. Känslighet för deltagarna och data har tillämpats genom att låta 

intervjupersonerna vara konfidentiella där ingen fick möjlighet att lyssna på intervjuerna, 

inspelningarna eller läsa transkriberingarna. Data förvarades på ett säkert ställe och vid 

transkribering bekräftades data genom att lyssna noga och pausa efter en mening. 

 

Patel och Davidson (2003) menar att det är viktigt i intervjuer att intervjuaren kan samtala med 

intervjupersonen så att denne inte blir hämmad. Vidare menar dem att intervjuaren därför bör 

behärska språkbruket, gesterna och kroppsspråket samt använda symboler, liknelser, ironier och 

skämt som är relaterat till samhället på ett sätt som deltagaren förstår. De intervjupersonerna 

som deltog i studien kunde prata och beskriva utförligt om det som de hade varit med om. I och 

med det så har deltagarna varit öppna i intervjuerna. Språkbruket behärskades genom att valen 

av ord inte var slang eller opassande ord samt att det följde intervjuguiden och att följdfrågorna 

flöt samman med det intervjupersonen pratade om. Kroppsspråket var väldigt rakt och enkelt 

vid de intervjuerna som skedde öga mot öga. Jag (intervjuaren) och intervjupersonen satt mitt 

emot varandra. Jag satt på en stol lite framåtlutat med händerna antingen på bordet eller med 

intervjuguiden i handen. Ansiktsuttrycken som att höja ögonbrynen, spänna upp ögonen och 

nickningar framkom för att förmedla närvaro i samtalet och visa intresse i det 

intervjupersonerna berättade. På det sättet har inte jag som intervjuare påverkat 

intervjupersonens svar mer än att styra riktningen på samtalet. 

 

Det är även viktigt med noggranna förberedelser innan data samlas in (Patel & Davidson, 2003). 

Det som bör tänkas igenom är ifall alla frågor verkligen behövs, ifall frågorna är formulerade 
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så att de inte går att missuppfatta, ifall frågorna fungerar för de som de är avsedda för samt ifall 

intervjuaren är väl insatt i området som ska undersökas (Patel & Davidson, 2003). 

Intervjuguiden lästes igenom ett flertal gånger innan den första intervjun genomfördes. Detta 

resulterade i att vissa frågor togs bort och vissa omformulerades. Dock kvarstod majoriteten av 

frågorna utan förändringar. 

 

Andra begrepp som beskriver värdet av en intervju är reliabilitet och validitet (Lantz, 2013). 

 

3.6.1 Reliabilitet 

Inom kvalitativforskning används inte begreppet reliabilitet särskilt ofta då det är sammanflätat 

med validitet (Patel & Davidson, 2003). Men ifall begreppet ska diskuteras så ska reliabiliteten 

handla om bakgrunden till varje unik situation som uppkommer vid undersökningstillfällena 

(Patel & Davidson, 2003). Det innebär att fånga det unika i situationen även ifall svaren kan 

variera (Patel & Davidson, 2003).  

 

Kraven på reliabilitet innebär att metoden måste ge tillförlitliga resultat (Lantz, 2013). 

Reliabilitet inom intervjuer beror framförallt på intervjuarens oavsiktliga inverkan på 

deltagarnas svar (Kvale, 1997). Särskilt vad gäller ledande frågor (Kvale, 1997). Vid 

transkriberingarna kunde det utläsas ifall frågorna var av ledande karaktär. Det mönster som 

syndes var att de första frågorna var av ledande frågor medan längre in i intervjun blev det fler 

öppna frågor. De ledande frågorna kunde påverka intervjupersonen i den omfattningen att det 

blev korta svar. Detta innebar att en följdfråga ställdes så att intervjupersonen fick 

vidareutveckla svaret. Vid de senare intervjuerna skedde det däremot fler öppna frågor från 

början och de ledande frågorna handlade då om bakgrundsfrågorna. Hur intervjuaren framför 

sig influerar respondenten (Josselson, 2013). Vilket betyder att intervjuaren får svar beroende 

på hur frågan ställs. Likt diskussionen i det tidigare avsnittet så har inte min medverkan påverkat 

intervjupersonernas svar mer än att styra riktningen på intervjuerna.  

 

Vidare bör reliabiliteten diskuteras vid kontroll av analysen då kategorisering av deltagarnas 

svar sker (Kvale, 1997). Vid kategorisering av data så har kategorierna haft rikligt med material 

för att koppla ihop det med frågeställningarna. På det sättet har studiens frågeställningar kunnat 

besvaras. Patel och Davidson (2003) tar upp några saker för att kontrollera reliabiliteten vid 

intervjuer. Det första är att en ytterligare person kan närvara för att registrera intervjun. I andra 

fall går det att lagra verkligheten genom ljud- eller bild inspelningar. Genom en inspelning 

menar dem att det går att kontrollera att det som sades har uppfattats korrekt. Under intervjuerna 

som gjordes i denna studie användes inspelningar då en person höll i intervjuerna. 

Inspelningarna användes sedan för att säkerställa att transkribering stämde överens med allt 

som sades i intervjusamtalen.  

 

Även utskriftens reliabilitet bör diskuteras menar Kvale (1997). Eftersom transkriberingarna 

skedde på det sättet att intervjun åter sades bit för bit från inspelningar på en diktafon kunde 

meningarna kontrolleras varje gång den skrevs in automatiskt via programmet Speech Texter. 

Även fast meningarna kontrollerades skedde det vissa stavfel på några ord. Men detta påverkade 

inte reliabilitet då innebörden av texten var tydlig och stämde överens med inspelningarna.  
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Vad gäller att några av intervjupersonerna blev tillfrågade via ett bekvämlighetsurval har 

förmodligen inte påverkat resultatet. I och med att samtliga intervjupersoner blivit utsatta för 

kränkande särbehandling och upplevt negativa konsekvenser i samband med det har alla varit 

lika inflytelserika i studien. Intervjupersonerna kunde vara öppna under intervjuerna samt hade 

utrymme till att besvara frågorna så mycket som de ville. Jag kan inte se någon tendens av att 

bekvämlighetsurvalet har påverkat resultatet på ett annat sätt jämfört med de intervjupersoner 

som anmälde sitt deltagande själva. 

 

3.6.2 Validitet 

Kvale (1997) menar att validitet betyder giltighet till sanningen och rikligheten hos ett yttrande. 

Men inom kvalitativ metod innebär validiteten hela forskningsprocessen (Patel & Davidson, 

2003). Det är viktigt att forskaren använder sig av sin förståelse under hela forsknings 

processen, skaffa underlag för en trovärdig tolkning av den studerandes livsvärld, samt ifall 

forskaren har lyckats fånga det som är mångtydigt och det speciella (Patel & Davidson, 2003). 

Eftersom den föreliggande studien handlar om kränkande särbehandling var det viktigt att 

intervjuerna belyste olika aspekter av fenomenet vilket det gjordes. I och med att 

intervjupersonerna kunde berätta olika synvinklar på fenomenet har en trovärdig bild fångats 

av intervjupersonernas livsvärld. De olika synvinklarna handlar bland annat om hur 

företeelserna har påverkat dem själva, deras familjemedlemmar och organisationen. Det går 

även att säga att intervjuerna fångade upp det som var mångtydigt och speciellt. 

 

Kvale (1997) beskriver att validitet i en intervjuundersökning berör intervjuundersökningens 

alla sju stadier. Detta menar Kvale berör forskarens hantverksskicklighet. Dessa stadier 

redovisar han som tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering samt 

rapportering. Det första stadiet tematisering innebär hållbarheten utifrån teorin till 

undersökningens forskningsfrågor. I och med att intervjuguiden byggdes på den teoretiska 

referensramen har detta tagits i beaktning. Studiens frågeställningar täcker även den teoretiska 

utgångspunkten. Det andra stadiet planering handlar om vilka metoder som används samt ifall 

studien producerar kunskap som gynnar människor med minimum av skadliga konsekvenser. 

Val av metod valdes utifrån lämpligaste metod i förhållande till studiens syfte. I och med att 

metoden anpassades utifrån studiens frågeställning var det möjligt att besvara 

frågeställningarna och uppnå syftet. I och med att studiens syfte var att undersöka hur 

kränkande särbehandling på arbetsplatsen påverkar livssituationen är det ett ämne som kan 

gynna många människor. Kränkande särbehandling sker på arbetsplatser och det har utvecklats 

en lag som innefattar detta ämne. Intervju är det tredje stadiet och det berör tillförlitligheten hos 

respondenternas svar och kvaliteten i själva intervjun. I och med att intervjupersonerna var 

öppna och kunde berätta om sina upplevelser tillförde det rikligt material som kunde analyserar. 

Även mitt deltagande som intervjuare behärskades gentemot kroppsspråk, hållning och 

personliga värderingar för att inte påverka intervjupersonernas svar. Fjärde stadiet utskrift 

innebär kvaliteten i översättningen från talspråk till skriftspråk. För att säkerställa god kvalitet 

spelades intervjuerna in och kontrollerades noga vid transkribering. Det som sades i intervjun 

skrevs ned likadant i transkriberingen. Detta för att inte resultaten skulle bli snedvridet. Analys 

som är det femte stadiet belyser ifall frågorna till intervjutexten och tolkningarna är hållbara. 

Det som gjordes i analysen var att anpassa citaten till skriftspråk för att respektera 

intervjupersonerna. Det sjätte stadiet validering innebär en välgrundad bedömning på de 

valideringsformerna som är lämpliga för studien. Detta innebär bland annat diskussionen som 
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gjorts i detta stycke om de olika valideringspunkterna. Slutligen det sjunde stadiet som är 

rapportering handlar om ifall den givna rapporten är en sann redogörelse för undersökningens 

huvudresultat. I och med att redogörelsen av studiens resultat har använt sig av citat från 

intervjupersonerna i nära anslutning till huvudresultaten och tidigare forskning kan det tolkas 

som en given rapport.  

 

Kraven på validitet innebär att resultaten måste vara giltiga (Lantz, 2013).  Detta går i linje med 

det som diskuterade i tidigare stycke. Andra skall även ha möjligheten till att kritiskt kunna 

granska slutsatserna (Lantz, 2013). Läsarna av rapporten spelar en roll vad gäller valideringen 

av resultaten (Kvale, 1997). Därför kommer uppsatsen att publiceras så att alla har möjlighet 

att läsa den. Forskaren ska kunna författa en begriplig tillgänglig text (Patel & Davidson, 2003). 

Uppsatsen har lästs vid flera tillfällen för att kontrollera stavfel samt hur språket har 

formulerats. 

 

En fråga som brukar ställas vid intervjuundersökningar är ifall resultaten är generaliserbara 

(Kvale, 1997). Stake (1994 refererat i Kvale, 1997) beskriver att det finns tre former utav 

generaliserbarhet inom kvalitativ forskning. Den första är den naturalistiska generaliseringen 

som härstammar från den personliga erfarenheten. Det innebär tyst kunskap om hur saker 

förhåller sig och leder till förväntningar. Den andra är den statistiska generaliseringen som är 

formell och explicit. Vilket betyder att den bygger på att undersökningspersonerna har valts ut 

slumpmässigt ur en population. Den tredje är analytisk generalisering som handlar om en 

välöverlagd bedömning på vad resultaten kan ge för vägledning ifall det händer i en annan 

situation. Det innebär en analys av likheter och skillnader mellan olika situationer. Det som kan 

diskuteras i denna studie är den naturalistiska generaliseringen och den analytiska 

generaliseringen. Den statistiska generaliseringen är inte möjlig i detta fall då 

intervjupersonerna inte har valts genom ett slumpmässigt urval. Diskussionen om 

generaliseringen kommer att göras i kapitel 5 under metoddiskussionen.  

 

3.7 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) ska deltagarna informeras om vilka 

villkor som finns, att deltagandet sker frivilligt, att deltagarna måste ge sitt samtycke samt att 

deltagarna kan avbryta sitt deltagande utan några konsekvenser. Ifall en ljudinspelning ska ske 

vid en intervju krävs intervjupersonens tillstånd (Patel & Davidson, 2003). Därför börjades 

varje intervju med deltagarens godkännande av att spela in intervjun. Samtliga deltagare gav 

sitt samtycke till ljudinspelning.  

 

Efter frågan om ljudinspelningen fick deltagarna information om att deltagandet skedde 

konfidentiellt och att de kunde avsluta deltagandet utan någon förklaring. Deltagarna ska kunna 

förvänta sig att deras deltagande sker konfidentiellt (Jones & Forshaw, 2012). Sedan fick 

deltagarna ge sitt samtycke till att delta i studien. Samtliga deltagare gav sitt samtycke och 

medverkade genom hela intervjuerna.  

 

De som deltar i en studie måste bli skyddade från både fysisk och psykisk skada (Jones & 

Forshaw, 2012). Därför informerades det innan deltagandet att intervjun handlade om 

kränkande särbehandling och att de som ville delta i studien skulle höra av sig. I och med att de 

flesta intervjupersoner hörde av sig själva var de väl insatta i valet av att prata om ämnet även 
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då det var ett känsligt ämne. På grund av självselekteringen kunde risk för skada förebyggas. I 

de fall som deltagarna fick förfrågan om att delta i studien förebyggdes risk för skada då 

diskussion skedde ifall de skulle kunna tänka sig att prata om sina erfarenheter kring kränkande 

särbehandling. Under intervjuerna blev de flesta intervjupersoner känslomässiga i och med det 

känsliga ämnet. Men alla deltagare ville fortsätta att prata om sina egna upplevelser av 

fenomenet.  

 

Det är viktigt att deltagarna känner att de har blivit högt värderade (Josselson, 2013). Det kan 

de känna ifall intervjuaren lyssnar ordentligt, att lyssna ordentligt resulterar även i att deltagarna 

öppnar upp sig och pratar om privata saker (Josselson, 2013). Samtliga intervjupersoner 

öppnade upp sig och pratade om sina känslomässiga upplevelser även fast det var jobbigt för 

dem. 
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4. Analys och resultat 
Studiens resultat kommer att presenteras i det följande kapitlet. Analysen har resulterat i tre 

teman. Dessa teman är Kränkande särbehandlingens karaktärs drag, Kränkande 

särbehandlingens påverkan på livssituationen samt Hanteringen av kränkande särbehandling. 

De frågeställningar som besvaras är på vilket sätt kränkande särbehandling har yttrat sig, 

påverkat hälsan, familjelivet, arbetslivet samt på vilket sätt berörda parter har hanterat 

kränkande särbehandlingen. Intervjupersonerna som har deltagit i studien kommer att 

presenteras som IP 1, IP 2, IP 3, IP 4, IP 5, och IP 6. IP står för Intervjuperson.  

 

4.1 Hur kränkande särbehandling yttrar sig 

Det första temat handlar om Kränkande särbehandlingens karaktärsdrag. Eftersom det är 

individens uppfattning som definierar vad kränkande särbehandling är har det många uttryck 

på olika arbetsplatser. Dock har de gemensamma drag vilket är negativa handlingar direkt mot 

en individ som resulterar i sämre förutsättningar och välmående. Detta tema kommer även att 

behandla förekomsten av kränkande särbehandling samt andra kollegor som har blivit utsatta.  

 

Saunders et al (2007) menar även att det är den utsattas uppfattning av de negativa beteendet 

som definierar arbetsplatsmobbningen. Intervjupersonerna beskrev kränkande särbehandling på 

liknande sätt. Men det centrala för kränkande särbehandling är att det är beteenden som 

resulterar i att de blir utfrysta, ignorerade, nedtryckta och får sämre välbefinnande utan 

anledning. Fox och Stallworth (2005) menar att sådan typ av mobbning som kan drabba 

vemsomhelst kallas för generell mobbning. En av intervjupersonerna beskriver på detta sätt: 

 

Det är när man känner sig utanför gruppen, man blir illa till mods, man 

mår dåligt, man börjar ifrågasätta sin egen profession… 

- IP 1 

Dessa definitioner går i linje med Arbetsmiljöverkets (2018) beskrivning på vad kränkande 

särbehandling är. De menar att kränkande särbehandling är beteenden som riktas mot 

arbetstagare som kan resultera i att de hamnar i utanförskap och att det är beteenden som leder 

till ohälsa. Även arbetsplatsmobbning har dessa definitioner. Dock är skillnaden varaktigheten 

då kränkande särbehandling kan ske minst en gång och arbetsplatsmobbning sker vid flera 

gånger. Vartia (2001) menar att arbetsplatsmobbning betyder att utsätta en person för 

ignorering, undvikanden av att prata eller lyssna på individen, hån, förtal samt förminskning av 

individen. Dessa företeelser beskriver även en annan intervjuperson: 

Kränkande särbehandling för mig är när man fryser ut någon, pratar 

skit om någon bakom ryggen, nonchalerar någon eller försvårar eller 

förstör för någon… 

- IP 3 

I och med att kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning beskrivs på liknande sätt 

räknas dessa som synonymer till varandra. Matthiesen (2006) menar att sådan typ av mobbning 

som innebär att någon blir utfryst för vissa sociala relationer kallas för social utslagning. 

Samtliga intervjupersoner upplevde på något sätt den sociala utslagningen. Matthiesen (2006) 

tar även upp andra typer av mobbning såsom organisations utslagning, humororienterad 

mobbning och mobbning baserat på sin arbetsprestation. Vad gäller organisationsmobbning 
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upplevde två intervjupersoner det. Vilket innebär att de utsattes för kränkande särbehandling 

av närmaste chef då dem inte fick kompetensutveckling, varierande arbetsuppgifter eller 

möjlighet att klättra i position på arbetsplatsen trots att de hade den kunskapen som krävdes. 

Nästan alla deltagare upplevde den humororienterade mobbningen där många retningar och 

skämt sades på deras bekostnad. Nästan alla upplevde även att de blev mobbade baserat på 

deras arbetsprestation där förövarna uttryckte att de var värdelösa, dåliga på sitt jobb samt att 

de inte kunde klara av att göra arbetsuppgifterna. En av intervjupersonerna förklarar det så här: 

Han fastnade hela tiden vid att jag hade gjort ett dåligt jobb… 

- IP 2 

De ständiga kommentarerna om ens arbetsprestation resulterar i att offret inte känner sig 

tillräcklig, inte är bra och att personen inte duger till något. Detta tar mycket på självförtroendet. 

Förekomsten av kränkande särbehandling 

Det går inte med säkerhet att förklara varför individer utsätter andra för kränkande 

särbehandling. Men det finns några karaktärsdrag som beskriver anledningen till varför 

individer kränker andra individer. De har yttrat sig i specifika mönster som intervjupersonerna 

har upplevt. Intervjupersonerna beskriver att de tror att förövaren har gett sig på dem antingen 

på grund av att visa sig bättre själv, att de själva har dålig självkänsla, vill ta över den andras 

prestationer för att lyfta sig själv, att det är roligt eller på grund av att de vill hitta någon att 

beskylla saker på. En intervjuperson svarade så här: 

Jag tror att han mådde dåligt själv, att han inte kan ha haft det så lätt i 

sin uppväxt eller i sin roll hemma att det inte har något med mig som 

person att göra… 

- IP 5 

Ett annat mönster som kom fram är att flera av intervjupersonerna blev utsatta för mobbning 

när de redan hade sämre välbefinnande. Några av intervjupersonerna blev utsatta för mobbning 

redan under skoltiden. Detta har resulterat i sämre välbefinnande redan när de kom in i 

arbetslivet. Att börja arbeta med sämre psykiska hälsa kan resultera i att individerna blir 

återigen utsatt för sådan företeelser. En av intervjupersonerna förklarar det så här: 

Samtidigt så var jag redan märkt innan jag började arbetslivet och dem 

orden jag hörde har jag hört sen jag gick i mellanstadiet 

- IP 6 

Detta går även i linje med Quines (2002) forskning om att individer som har depression, ångest 

eller är stressad kan bli mobbade av medarbetarna på grund av att de ger sig på svagare 

individer. Även Kivimäki et al (2003) beskriver att depressionen kan orsaka mobbning på grund 

av den försvagade arbetsprestationen vid psykisk ohälsa. Även andra intervjupersoner som inte 

blev utsatta för mobbning under skoltiden men som hade perioder av sämre psykiska hälsa 

känner att de blev utsatta för kränkande särbehandling på grund av deras svaga position och att 

de anses som ett lätt byte. Att individer med lägre självförtroende eller med sämre välmående 

blir offer för kränkande särbehandling kan ha att göra med att det är lättare att kontrollera dem. 

Oavsett hur företeelserna kan yttra sig så är det förövarens önskan om att kontrollera offret som 

motiverar dem (Namie, 2003).  
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En annan anledning till att förövare ger sig på andra medarbetare kan vara för att de känner sig 

hotade över deras kompetens eller för att de vill komma åt deras kompetens. En av 

intervjupersonerna beskriver förövarens uppsåt så här: 

Han ville förgöra mig och ta mina uppgifter, fanns det en chans så tog 

han den för att han ville komma högst upp och högre, därför trampade 

han ner mig för att kunna komma förbi mig, det var det enda sättet för 

att han skulle få min position och få sig själv att komma högre upp 

- IP 2 

 

Andra kollegor som har blivit utsatta 

Kränkande särbehandling har starka konsekvenser på offret men det finns även negativa 

konsekvenser för de som bevittnar det. Intervjupersonerna har bevittnat andra medarbetare som 

har blivit utsatta för kränkande särbehandling eller fått höra situationer där kollegorna berättar 

om det. I och med att de har blivit utsatta för det själva kan de lättare känna igen det när det 

uppkommer och se tendenserna av när andra mår dåligt av det. En av intervjupersonerna 

beskrev att förövaren på arbetsplatsen systematiskt bytte offer när förövaren blev konfronterad 

av hans beteende. Det resulterade inte i att förövaren slutade att behandla sin kollega illa utan 

under en period gick han över till nästa offer för att sedan ge sig på samma kollega igen. 

Intervjupersonen beskriver det så här: 

Han trycker ner en och sen så hoppar han mellan personerna, han byter 

liksom vem han trycker ned 

- IP 5 

Att bevittna andra kollegor som blir utsatta av kränkande särbehandling resulterar i obehag 

och sämre välbefinnande. Detta går även i linje med Emdad et al (2013) forskning om att det 

finns negativa effekter av mobbning som sträcker sig förbi offret. Matthiesen (2006) menar 

även att de som observerar mobbning känner en högre nivå av stress och lägre arbetsnöjdhet 

än de som inte har observerat mobbning.  

 

4.2 Kränkande särbehandling och dess påverkan på livssituationen 

Det andra temat handlar om Kränkande särbehandlingens påverkan på livssituationen. Vilket 

belyser vilka negativa konsekvenser kränkande särbehandling har på livet som helhet. 

Föreliggande studies syfte fokuserar just på kränkande särbehandling på arbetsplatsens 

påverkan på livssituationen. Därför kommer störst fokus ligga på detta tema. Eftersom temat är 

brett kommer det delas upp i tre områden. Dessa områden är Negativa konsekvenser på hälsan, 

Påverkan på arbetslivet samt Påverkan på familjelivet.  

 

4.2.1 Negativa konsekvenser på hälsan 

Att utsättas för kränkande särbehandling har många negativa konsekvenser på hälsan. De 

negativa konsekvenserna är oftast kopplat till det psykiska välbefinnandet. Genom att höra 

upprepade gånger att man är värdelös eller oduglig på sitt jobb resulterar i tvivel på sig, vilket 

leder till sämre självförtroende. En av intervjupersonerna beskriver på detta sätt: 

Har haft kollegor som har skällt och förklarat att man är helt 

inkompetent för att man har gjort en detalj fel och det leder ju till att 

man inte tror på sig själv 

- IP 6 
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Vartia (2001) menar att självförtroendet blir sämre desto fler gånger man blir utsatt för 

mobbning. Dessa konsekvenser skedde även för deltagarna i studien. Sämre självförtroende och 

kränkningar kan resultera i depression. Majoriteten av intervjupersonerna kände sig 

deprimerade när de blev utsatta för kränkande särbehandlingar. Några upplever även de 

känslorna idag. Detta går i linje med tidigare forskning som visar på att det finns en tydlig 

relation mellan arbetsplatsmobbning och depression och att sambandet blir starkare ju fler 

gånger man blir utsatt för det (Kivimäki et al., 2003; Finne, Knardahl & Lau, 2011). Att tvivla 

på sig själv och tänka vad det är för fel på en kan även leda till tankar om ifall man är värd att 

leva eller till självmordstankar. En av intervjupersonerna förklarar det så här: 

Det gick från att jag var ledsen till att jag blev deprimerad till att jag 

såg ned på mig själv till att jag inte var värd någonting till att det gick 

över till självmordstankar inom loppet på två år utav psykisk press 

- IP 2 

Kosslyn och Rosenberg (2013) beskriver att hopplösheten individen upplever vid depression 

kan leda till självmordstankar. Självmordstankar kan även orsakas av missförhållanden på 

arbetsplatsen (Waters et al., 2016). Självmordstankar innebär tankar om att ta livet av sig eller 

att individen faktiskt gör ett val som kan innebära försök att ta livet av sig. Även fast ett flertal 

av intervjupersonerna upplevde självmordstankar så var det ovanligt med försök till självmord. 

En av intervjupersonerna fick däremot gå igenom detta och beskriver det så här: 

Jag ville inte leva… Varje dag jag åkte hem och satt i bilen och körde 

fick jag för mig att jag skulle blunda och se hur länge jag skulle orka 

att blunda, jag kom väl upp till sju sekunder innan jag orkade titta igen 

- IP 6 

Påverkan på sömnen 

Kränkande särbehandling påverkar även sömnen. Sömn är en central del i människors liv och 

hälsa. Har vi inte tillräckligt med sömn och är utvilad kan det resultera i många olika risker. 

Några av dessa är trötthet, sämre koncentration och uppmärksamhet samt vissa hälsofaror. 

 

Niedhammer et al (2009) visar en stark association mellan arbetsplatsmobbning och 

sömnproblem. Genom att tänka på vad man har blivit utsatt för och varför det händer en själv 

skapar tankar som gör att det är svårt att somna. Att ha sömnproblem resulterar i trötthet och 

att inte känna sig utvilad. Även att må dåligt på grund av det förövaren utsätter en för samt 

rädslan att behöva jobba med den personen skapar sömnproblem. En av intervjupersonerna 

förklarar det så här: 

När jag väl var ledig och skulle sova så kunde arbetskollegor ringa som 

jobbade just då och dra in mig i det här och då blev det inte mycket 

sömn… och sen kunde jag ligga vaken och ha ont i magen då jag skulle 

jobba dagen efter och tänka på ifall jag skulle jobba med henne eller få 

höra något mer igen 

- IP 1 

I en tidigare studie som jag genomförde fann jag ett starkt samband mellan industriarbetares 

arbetsklimat och sömnkvalitet (Shams, 2018). Detta går även i linje med den föreliggande 

studie då sämre arbetsklimat resulterar i sämre sömnkvalitet såsom svårt att somna. Att utsättas 
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för kränkande särbehandling förändrar det upplevda arbetsklimatet. Aronsson, Hellgren, 

Isaksson, Johansson, Sverke och Torbiörn (2012) menar att arbetsklimatet är den upplevelsen 

av situationen på arbetsplatsen och att välbefinnandet påverkas av detta.  

Behovet av vård 

Vissa av intervjupersonerna har haft behovet av att söka vård. Att bli sjuk och få sämre hälsa 

vid utsättning av arbetsplatsmobbning går i linje med tidigare forskning. Bland annat Finne et 

al (2011) tar upp associationen mellan arbetsplatsmobbning och depression. Behovet av vård 

har varit mestadels på grund av depression och den sämre psykiska hälsan men det finns även 

andra orsaker som intervjupersonerna har behövt söka vård för. 

 

Det är konstaterat att kränkande särbehandling resulterar i sämre psykiska hälsa hos individen. 

Men förutom psykisk ohälsa såsom ångest och depression kunde intervjupersonerna få andra 

hälsorelaterade besvär. Några av dessa besvär var huvudvärk, stelhet i muskler, ryggbesvär och 

nästäppa. Sämre hälsa under en längre period kan innebära att individen måste söka vård. En 

intervjuperson beskriver det så här: 

Jag kommer ihåg att jag fick huvudvärk av allting… alltså 

spänningshuvudvärk och fick gå hos sjukgymnast en gång i veckan 

och trycka ut massa knutar i nacken och så 

- IP 2 

Enligt Vartia (2001) kan vissa individer bli allvarligt sjuka efter 6 månader av mobbning. Dessa 

symtom hade säkerligen med kränkande särbehandlingarna att göra. Eftersom att i takt med att 

kränkande särbehandlingarna upphörde så började även de hälsorelaterade besvären utöver den 

psykiska ohälsan att ge med sig. En annan intervjuperson förklarar det så här: 

När jag väl började att må bättre psykiskt så mådde jag även bättre 

fysiskt och hade inte lika ont i ryggen och nacken och sådana problem 

- IP 2 
 

4.2.2 Påverkan på arbetslivet 

Att ha sämre välbefinnande och vara deprimerad påverkar även arbetslivet. Det finns olika 

konsekvenser som kan uppkomma i arbetet om en individ utsätts för kränkande särbehandling. 

Namie (2003) beskriver att förövaren gör strategiska val för att orsaka mindre produktivitet hos 

offret. Detta går i linje med den föreliggande studien där kränkande särbehandling resulterar i 

sämre arbetsprestation och effektivitet. En intervjuperson förklarar det så här: 

Det tog så lång tid att göra saker och ting och det var dålig kvalitet på 

det jag gjorde, tanken var på ett ställe än på arbetet så det gick inte 

ihop, det blev inget bra resultat 

- IP 2 

Utöver arbetsprestationen och effektivitet kan kränkande särbehandling leda till att 

arbetsuppgifter inte görs på grund av att det går åt tid till att prata om det som har hänt med 

andra kollegor. Att utsättas för kränkande särbehandling resulterar i många olika känslor såsom 

ilska, nedstämdhet, tvivel och hopplöshet. Ifall individen känner detta är det svårt att arbeta 

vilket resulterar i att individen ägnar tankarna till dessa känslor eller till att prata om dem med 

andra på arbetsplatsen. En av intervjupersonerna beskriver det så här: 
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Det är klart att det har påverkat för det är inte bra att bli förbannad, 

aggression och att reta upp en lite så att man blir sur… det är klart att 

det skapar diskussioner på jobbet 

- IP 5 

Frånvaro och sjukskrivning 

Kränkande särbehandling påverkar inte bara arbetsuppgifterna på arbetsplatsen utan även viljan 

och motivationen att ta sig till arbetet. Konsekvenserna kan innebära att offren undviker vissa 

situationer på arbetsplatsen, möten eller arbetspass samt till sämre hälsa som leder till 

sjukskrivning. Att bli behandlad illa kan resultera i att offret undviker eller väljer att inte gå till 

arbetet för att inte möta förövaren. Ett sådant val kan innebära att offret inte går på 

personalmötena på grund av vetskapen att förövaren närvarar. Detta menar även Emdad et al 

(2013) som beskriver viljan att isolera sig och att vara frånvarande på möten för att slippa stöta 

på mobbaren. En av intervjupersonerna förklarar det sär här: 

Jag blev ju rädd att möta henne till slut för att jag kände mig så 

utfryst… jag gick ju inte på våra möten på jobbet till slut 

- IP 1 

En annan konsekvens är sjukskrivning på grund av den nedsatta hälsan som offren får då de 

blir utsatta för kränkande särbehandling. Dåligt välmående kan resultera i att individen inte 

klarar av att arbeta vilket leder till sjukskrivning av läkare för att kunna återhämta sig hemma. 

Detta går i linje med tidigare forskning då Kivimäki et al (2000) menar att sjukfrånvaro är 

relaterat till mobbning. En av intervjupersonerna förklarar det så här: 

När jag blev sjukskriven trodde jag att jag skulle bli sjukskriven ett par 

veckor… fick en tid hos företagshälsovården och då blev jag 

sjukskriven direkt, jag mådde så dåligt, det gick inte på arbetet jag 

fungerade inte på arbetet eller någonting jag var extremt trött, det fanns 

ingen koncentration jag orkade ingenting 

- IP 6 

 

Viljan att byta arbetsplats 

Upprepade kränkande särbehandlingar på arbetsplatsen kan resultera i mindre motivation till 

arbetet, sämre förtroende för arbetsgivaren, viljan till att byta arbetsplats eller till att 

arbetstagaren lämnar organisationen helt. Detta går i linje med Namie (2003) forskning om att 

de som blir utsatta av arbetsplatsmobbning kan lämna organisationen frivilligt. Att känna 

mindre motivation till arbetet samtidigt som individen saknar förtroende för arbetsgivaren kan 

resultera i viljan till att byta arbetsplats. En av intervjupersonerna beskriver på detta sätt: 

 

Förtroendet är inte högt tyvärr, jag ville bara därifrån, stod i valet och 

kvalet men valde att satsa på det fackliga istället… men ser ingen 

framtid i det företaget 

- IP 5 

 

Detta innebär att arbetstagaren valde att lämna sin nuvarande arbetsplats för att arbeta fackligt. 

Även fast individen är anställd hos arbetsgivaren så utförs inte arbetet inom organisationen utan 

hos den fackliga verksamheten. Vilket innebär att arbetsgivaren har förlorat kompetens i sin 

egen verksamhet. Utöver bristandet förtroendet för arbetsgivaren kan orsaken för att lämna 
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arbetsplatsen vara på grund av den sämre psykiska hälsan. Detta går i linje med Quines (2002) 

forskning om att sannolikheten är större för dessa individer att de vill lämna organisationen.  

 

4.2.3 Påverkan på familjelivet 

Kränkande särbehandling kan även påverka familjemedlemmar, vardagssysslor och tiden i 

hemmet. Sämre välmående på arbetet följer med individen hem. Det kan leda till mindre energi 

till att utföra vardagssysslor, mindre lust till att hitta på något samt till nedstämdhet i allmänhet. 

En av intervjupersonerna beskriver på detta sätt: 

Jag blev inte samma människa, jag kunde inte stå upp för mig själv, 

jag kunde inte hjälpa till på samma sätt var bara meningslös… jag 

hade inte någon ork eller energi till att göra saker och ting utan 

tvingade mig själv till att göra det som behövdes 

- IP 2 

Kränkande särbehandlingen kunde även resultera i att individen blev arg och kunde få 

aggressiva beteenden i hemmet. En av intervjupersonerna förklarar det så här: 

Jag kunde bli vansinnig, slängde tallrikar och grejer för minsta lilla, 

samtidigt blev jag rädd för mig själv, jag har aldrig skadat någon men 

av ren olycka så skulle jag lika gärna ha kunnat träffa någon 

- IP 6 

Offrets ilska gentemot arbetsplatsen och försöket till att inte visa något hemma resulterade i 

mindre tålamod och argsinta utbrott. Vidare beskriver denna intervjuperson känslan av att inte 

veta vart man skulle ta vägen och beskrev sig sittandes ute på kvällarna gråtandes för sig själv. 

 

Sociala kontakter 

Kränkande särbehandling påverkar det sociala livet och kan resultera i antingen viljan till att 

träffa andra människor eller oviljan till att träffa andra människor. Deltagarna hanterade 

kränkande särbehandlingarna på olika sätt vad gäller det sociala livet. Vissa kände att det var 

umgänget med vännerna och familjen som hjälpte dem att hantera situationen och bearbeta det 

medan andra undvek att träffa människor. Det kunde innebära all kontakt med människor även 

familjemedlemmar. En av intervjupersonerna förklarar det så här: 

Egentligen så ville jag inte heller vara hemma hos min familj, min 

sambo och mitt barn 

- IP 6 

Vad gäller att umgås med vänner och bekanta kände några av deltagarna oförmågan att hantera 

sociala relationer. Detta går i linje med tidigare forskning då Matthiesen (2006) beskriver att 

mobbning kan förändra personlighetsfunktioner. En av intervjupersonerna beskriver det så här: 

Jag blev väldigt nere och mer känslig och socialt kanske handikappad, 

hade så lätt att ta åt mig, att bli ledsen, var inte alls lika glad som jag 

var utan mer sorgsen och nedstämd och negativ i allmänhet  

- IP 2 

 

Med sådana känslor och tankar om sin egen närvaro resulterade det i mindre kontakt med andra 

människor och viljan till att träffa folk. 
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Fritidsintressen 

Även fritidsaktiviteterna utöver familjelivet kan påverkas av kränkande särbehandling. Det 

handlar specifikt om hobbyn och andra intressen som människor kan sysselsätta sig med på sin 

fritid. Vad gäller fritidsaktiviteter så har deltagarna även här hanterat det olika. De flesta av 

intervjupersonerna har inte haft energin och lusten till att sysselsätta sig med aktiviteter. Men 

för en intervjuperson har aktiviteter hjälpt till att bearbeta och hantera det. Intervjupersonen 

beskriver det så här: 

Jag har hur mycket som helst så det är väl det som gör att jag kan stänga 

av för att jag har så mycket annat att fokusera på i livet än att gå och 

älta sådana grejer om jag inte hade haft dem aktiviteterna så hade jag 

nog troligtvis mått sämre än vad jag gjorde 

- IP 5 

När det gäller mindre energi till att hitta på något och viljan att hellre åka hem och lägga sig i 

sin egen säng förklarar en av intervjupersonerna det så här: 

Några gånger så åkte man ju hellre hem och la sig, man var ju väldigt 

trött 

- IP 3 

 

4.3 Hantering av kränkande särbehandling  

Det tredje temat handlar om Hanteringen av kränkande särbehandling det vill säga hur 

ledningen och närmaste chefer har hanterat problemet. Samt ifall det erkände detta som ett 

problem eller inte. Temat behandlar även hur deltagarna har valt att hålla dessa företeelser inom 

sig och belysa vad de saknade i processen kring kränkande särbehandlingen. 

 

Hur länge en individ blir utsatt för kränkande särbehandling innan de söker hjälp är olika. Enligt 

Namie (2003) utsätts offren för arbetsplatsmobbning i genomsnitt 22 månader. De som deltog 

i studien blev utsatta för kränkande särbehandling från sex månader till tre år innan de sökte 

hjälp för det. En av anledningarna till att de inte vågade ta upp det tidigare än de gjorde var 

rädslan för att bli utsatt för ännu mer kränkande särbehandling. En av intervjupersonerna 

beskriver det så här: 

Jag ville ju inte säga något heller för då hade man ju blivit utsatt för 

det också 

- IP 6 

Ett annat tydligt mönster som kunde utläsas vid majoriteten av intervjuerna är att de närmaste 

cheferna inte hanterade kränkande särbehandlingarna på rätt sätt. Det kunde saknas samtal med 

förövaren, uppföljning av offrets välmående, utredning på vad som hade hänt samt att 

händelserna inte togs vidare upp i organisationen. Det finns ett behov av att ingripa snabbt och 

göra en bedömning av situationen för att förhindra att den förvärras (Arbetsmiljöverket, 2018). 

Men en av intervjupersonerna beskriver det så här: 

Egentligen kan jag nog historiskt säga att jag saknar personligt samtal 

med närmaste chef 
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- IP 4 

Om arbetstagaren inte kan vända sig till sin närmaste chef kan arbetstagaren vända sig till en 

högre chef (Arbetsmiljöverket, 2018). I de fall som offret tog kontakt med en högre chef skedde 

det en utredning men inte i majoriteten av fallen där bara närmaste chefen blev kontaktad. På 

det sättet stoppade de närmaste cheferna en utredning och erkände inte kränkande särbehandling 

som ett problem. En av intervjupersonerna förklara det på detta sätt: 

Närmaste chefen tog det inte på allvar… men den högre chefen tog det 

mer på allvar… och gick in till min chef och talade om hur de gick till 

och att vi måste tag i det här direkt, då fick förövaren direkt gå på 

samtal, det blev diskussion av det hela och det hände saker på några 

dygn från torsdag till helgen 

- IP 3 

Cowie et al (2002) beskriver att mobbning kan bli accepterat och till och med bli uppmuntrande 

inom vissa organisationskulturer. Ifall inte cheferna tar offrens berättelser på allvar så räknas 

det som att sådana beteenden är accepterat inom organisationen. Men det kan även finnas de 

chefer som utför kränkande särbehandling mot sin egen personal. En av intervjupersonerna 

beskriver det så här: 

Närmsta chefen som jag såg dagligen ville inte hälsa han gick bara 

förbi mig 

- IP 6 

Att hålla det inom sig 

Det finns några gemensamma mönster som visar på att intervjupersonerna i största drag inte 

ville prata om händelserna för familjemedlemmar, vänner eller bekanta. Det var lättare att prata 

med sina kollegor som visste vad som försiggick på arbetsplatsen än med anhöriga. 

 

Även fast de flesta av deltagarna hade familjer då de blev utsatta för kränkande särbehandling 

berättade dem inte det för familjemedlemmarna. Generellt ville de inte prata om det som hände 

på arbetsplatsen med varken familjen eller vänner. De valde att hålla det inom sig. En av 

intervjupersonerna beskriver det så här: 

Det kändes så privat på något sätt att jag inte ville blanda in dem… det 

kändes som att ifall jag skulle ta upp det med andra så blir det större 

och jobbigare 

- IP 1 

Men efter att kränkande särbehandlingarna upphörde och de hade bearbetat händelserna ville 

de flesta av deltagarna prata om händelserna för att kunna hjälpa andra.  

 

Utöver att deltagarna inte ville prata om händelserna med sina närmaste anhöriga valde några 

att inte heller ta upp det med sin närmaste chef. Några av anledningarna var att de saknade 

förtroende för chefen, blev utsatt för kränkande särbehandling även av chefen eller rädsla av att 

bli av med jobbet. En av intervjupersonerna beskriver det så här: 
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Jag vågade inte berätta att man har blivit utsatt på möten med HR och 

med personalchefen… orsaken var att jag var rädd att få sparken 

- IP 6 

Vad intervjupersonerna saknade i processen kring kränkande särbehandling 

Det finns många saker som intervjupersonerna saknar i processen vad gäller hanteringen av 

kränkande särbehandlingarna samt stödet kring det. Det mest centrala var att de saknade en chef 

som de hade förtroende för, kollegor som sa ifrån, att det fanns en chef som frågade hur de 

mådde på arbetsplatsen samt saknade att chefen tog tag i problemet och gjorde en utredning för 

att se till att förövaren slutade med kränkande särbehandlingarna. En av intervjupersonerna 

förklarade det så här: 

I arbetsorganisationen så stannar det för mycket på golvet, som 

mellanchef går det inte vidare en dialog högre upp 

- IP 4 

Detta går emot lagen som hanterar kränkande särbehandling på arbetsplatsen i Sverige. Enligt 

AFS 2015:4 Organisatorisk och socialarbetsmiljö (OSA) ska arbetsgivaren se till att chefer och 

arbetsledare har kunskap om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Vidare står det i lagen att arbetsgivaren ska klargöra att kränkande 

särbehandling inte accepteras i verksamheten och att det finns åtgärder för att motverka 

förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Saunders et al 

(2007) menar även att organisationer bör ha ett offentligt känt tillvägagångssätt som noggrant 

följs när mobbning uppträder för att säkerställa att det tar mobbningen på allvar. En annan 

intervjuperson beskrev det så här: 

Skulle vilja beskriva ledningen som inkompetenta när det gäller sådana 

här frågor för just nu så handlar det mest om att glänsa, men det går 

inte att polera något som är dåligt… när det handlar om att ta hand om 

personalen så gör dem inte det och på så vis skadar det organisationen 

- IP 2 

Arbetsgivaren kan även ge företagshälsovård eller annan sakkunnig uppdraget för att ge stöd 

och hjälp vid sådana företeelser (Arbetsmiljöverket, 2018). Men majoriteten av 

intervjupersonerna erbjöds inget stöd från en företagshälsovård. Samtliga intervjupersoner 

saknade stöd från kollegor i samband med kränkande särbehandlingarna. Det var väldigt 

ovanligt att kollegor sa ifrån och konfronterade förövaren. De flesta händelser skedde utan att 

någon lade sig i. Emdad et al (2013) menar att en av anledningarna till att vittnena inte ingriper 

är på grund av att de känner en rädsla av att förlora jobbet om de gör det. En annan anledning 

för medarbetarnas tystnad menar Namie, (2003) är på grund av osäkerheten om att de kan vara 

de nästa på tur av att utsättas för mobbning. En av intervjupersonerna förklarar det så här: 

Jag tycker att de skulle ha sagt ifrån, om de inte har sagt ifrån till 

personen så skulle de i alla fall ha gått till någon annan chef  

- IP 5 



 

35 
 

5. Slutledande diskussion  
I detta kapitel kommer först en kort sammanfattning av studiens resultat att presenteras. Vidare 

kommer en diskussion att föras för respektive tema som finns i kapitel 4. Sedan kommer 

diskussion kring metoden att ske i form av studiens begränsningar och framtida forskning. 

Slutligen kommer bland annat en diskussion kring användbarhet, förebyggande åtgärder och 

konklusion att redogöras. 

 

5.1 Kort sammanfattning av resultat 

Syftet för denna studie var att öka förståelsen för hur kränkande särbehandling på arbetsplatsen 

påverkar individers livssituation. Syftet var även att undersöka hur individerna upplevde 

arbetsgivarens hantering kring kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Studien visade att 

kränkande särbehandling påverkar livssituationen på många olika sätt. Kränkande 

särbehandling har bland annat resulterat i tvivel på sig själv, sämre välmående, depression och 

till och med i självmordstankar. Kränkande särbehandling har även resulterat i mindre 

motivation till arbetet, sämre arbetsprestation, undvikande av möten, avsaknad av förtroende 

för arbetsgivaren samt viljan till att byta arbetsplats. Studien fann även att kränkande 

särbehandling inte bara påverkar individen själv utan även familjemedlemmar. I och med att 

kränkande särbehandling resulterar i sämre energi i hemmet såsom att utföra vardagssysslor 

och vara social påverkar detta hela familjen. Intervjupersonerna har hanterat kränkande 

särbehandlingarna på olika sätt några har ägnat sig åt träning, fritidsaktiviteter och vänner 

medan andra har velat isolera sig från sociala umgängen. Det gemensamma är dock att 

intervjupersonerna har hållit företeelserna inom sig och inte pratat om det till 

familjemedlemmar eller vänner förrän det har nått en viss punkt. Den punkten kan ha varit 

sjukskrivning, att brista ut i gråt, att det har pågått under en så lång tid eller styrkan i att nu får 

det vara nog. Vad gäller arbetsgivarens hantering av kränkande särbehandling har den närmaste 

chefen i de flesta fallen stoppat utredningen. När högre chefer fått kännedom om problemet har 

en utredning och åtgärder tagits vid. Intervjupersonerna upplever oftast att den närmaste chefen 

saknar kunskap kring kränkande särbehandling samt inte erbjudit personliga samtal och frågat 

om deras välmående. 

 

5.2 Slutsatser och diskussion 

I denna del kommer slutsatserna som berör de tre teman i kapitel 4 att diskuteras. Vilket är: Hur 

kränkande särbehandling yttrar sig, Kränkande särbehandling och dess påverkan på 

livssituationen samt Hantering gällande kränkande särbehandling. 

 

5.2.1 Hur kränkande särbehandling yttrar sig 

Begreppet kränkande särbehandling användes gentemot intervjupersonerna och begreppet 

arbetsplatsmobbning användes som teoretisk utgångspunkt. Eftersom intervjupersonerna 

definierade kränkande särbehandling likt hur begreppet arbetsplatsmobbning är definierat enligt 

tidigare forskning kan dessa ses som synonymer till varandra. Detta går i linje med Matthiesen 

(2006) som menar att det går att se termerna trakasserier, kränkande särbehandling och 

emotionellt missbruk som synonymer till mobbning. Att använda de två begreppen har inte 

påverkat studiens resultat istället har det lyft resultatet. Några av deltagarna ansåg sig även blivit 

mobbade på arbetsplatsen och frågade varför inte arbetsplatsmobbning togs upp i 

intervjusammangangen. I och med att den nya lagen Organisatorisk och Socialarbetsmiljö som 
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kom 2016 i Sverige innefattar begreppet kränkande särbehandling så valde jag att använda det 

begreppet med deltagarna.  

 

Enligt tidigare forskning väljer förövare offer som redan har lägre självförtroende, är 

deprimerade eller har blivit utsatta för det tidigare. Detta har även visats i denna studie då vissa 

deltagare i studien hade blivit utsatta för mobbning under skolåldern. Den typ av mobbning som 

intervjupersonerna utsattes mest för var den generella mobbningen där vemsomhelst kunde ha 

blivit drabbat. En annan typ av mobbning som alla deltagare utsattes för var den sociala 

utslagningen där dem på något sätt blev utfrysta eller hamnade i utanförskap från vissa 

relationer på arbetsplatsen. Mobbning baserat på arbetsprestation upplevde även många av 

deltagarna där de fick elaka kommentarer som antydde att de inte utförde sina arbetsuppgifter, 

var värdelösa eller odugliga på sitt jobb. Alla dessa typer av mobbning resulterade i tvivel på 

sig själv och sämre välmående. I nästa del kommer jag att utveckla detta vidare.  

 

Tidigare forskning menar på att det är vanligare att arbetsplatsmobbningen sker dolt än öppet. 

Men resultaten från denna studie visade att det både var vanligt med dolda och öppna 

företeelser. Intervjupersonerna blev hånade, fick kommentarer och blev ignorerade även fast 

det fanns andra kollegor i närheten. Att inte kollegor sa från är ett annat resultat som kommer 

diskuteras senare i kapitlet. 

 

5.2.2 Kränkande särbehandling och dess påverkan på livssituationen 

Kränkande särbehandling påverkar livssituationen på många olika sätt. Det påverkar hälsan, 

arbetsuppgifterna, familjelivet, vardagssysslor, sociala kontakter och viljan att arbeta kvar på 

samma arbetsplats. Intervjupersonerna upplevde att hälsan blev sämre då de blev deprimerade, 

inte kunde sova, fick fysiska besvär såsom huvudvärk, ryggont, var nedstämda i allmänhet och 

grät. Att deltagarna blev deprimerade och fick sömnproblem går i linje med tidigare forskning. 

Däremot att intervjupersonerna kunde få fysiska besvär såsom huvudvärk och ryggont har jag 

inte hittat i tidigare forskning. Med tanke på att intervjupersonerna beskrev att symtomen av de 

fysiska besvären upphörde i samband med att kränkande särbehandlingen upphörde skulle de 

kunna ha en relation till varandra.  

 

Många av intervjupersonerna upplevde även att de tvivlade på sig själv, tänkte att de inte var 

värda att leva och fick självmordstankar. Självmord på grund av dålig psykosocial arbetsmiljö 

på arbetsplatsen beskrivs i tidigare forskning. Kränkande särbehandling är en faktor som 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Den sämre hälsan som 

intervjupersonerna fick resulterade i att några fick söka vård för det. Gemensamt för deltagarna 

är dock att de inte glömt det som de blev utsatta för. Dem har bearbetat det men när de bland 

annat bevittnar någon annan som blir utsatt för kränkande särbehandling eller när de möter 

förövaren som behandlade dem illa så kommer de obehagliga känslorna tillbaka. Några av 

deltagarna beskrev att ifall förövaren ler mot dem eller är trevliga så är det bara falskt, det är 

inte äkta. Denna studie fann att kränkande särbehandlingen påverkar dem än idag även om det 

var flera år sedan som det avtagit.  

 

Ohälsan som kränkande särbehandling resulterade i ledde även till frånvaro från personalmötet, 

viljan att inte arbeta vissa arbetspass, sjukskrivning till och med byte av arbetsuppgifter. Detta 

går även i linje med tidigare forskning där offret kan undvika vissa situationer. Ohälsan följde 
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även med intervjupersonerna hem oavsett om de hade familj under den perioden eller inte. 

Eftersom kränkande särbehandling resulterade i mindre energi till hemmet var det svårt att 

utföra vardagssysslor, vara social, hålla humöret uppe och ha tålamod. Att inte ha tålamod 

kunde resultera i känslomässiga utbrott såsom att skrika, gråta eller kasta saker samt till att inte 

vilja göra något alls vilket även påverkade intervjupersonernas familjemedlemmar. Många av 

deltagarna ville inte träffa andra människor alls på grund av att de kände sig socialt försvagade. 

Andra deltagare kunde däremot utföra vissa fritidsaktiviteter för att bearbeta företeelserna 

medan andra ville isolera sig från omvärlden. Det gemensamma var dock att de höll 

kränkningarna inom sig tills de så småningom valde att dela med sig av det. Tidigare forskning 

beskriver att den genomsnittliga perioden för att offret håller ut med smärtan är 22 månader. 

Men detta beskriver inte varför offret väljer att inte prata om det. Resultaten från föreliggande 

studie pekar mot att offret inte pratade om det för att det kändes för personligt. De var även 

rädda för att bli retade för att de tar upp det samt rädsla för att bli av med jobbet. Rädslan att 

förlora arbetet betyder att offret kan behöva omplaceras på grund av problematiken. 

 

Kränkande särbehandling påverkar inte bara individen under den perioden som de blir utsatta 

för företeelserna. Det påverkar dem senare i livet också. Eftersom tankar och känslor väcks när 

de är med om en situation som resulterar i att de tänker på kränkande särbehandlingarna som 

de var med om. Den stora skadan som kränkande särbehandling resulterar i för offret handlar 

inte bara om där och då. Utan det är skador som kan följa med individen i många år och därmed 

störa det hållbara arbetslivet. Alla människor har rätt att arbeta ett långt och hälsosamt liv tills 

man går i pension. Men det går inte ifall kränkande särbehandling florerar på arbetsplatser utan 

att arbetsgivare arbetar mot det. I nästa del kommer jag diskutera vidare om arbetsgivarens roll 

vad gäller hanteringen av kränkande särbehandling.  

 

5.2.3 Hantering av kränkande särbehandling  

Det finns många brister i hanteringen gällande kränkande särbehandlingarna. Dels har den 

närmaste chefen inte tagit det på allvar och gått vidare med det i organisationen och gjort en 

utredning. Dels har inte chefen haft personliga samtal med offren får att identifiera hur dem 

mår. Intervjupersonerna upplevde även brister i kollegornas stöd där de inte sa ifrån när de 

bevittnade företeelserna. Kollegorna kunde istället vara med och skratta eller vara tysta och 

iaktta när det skedde. Att inte kollegor säger ifrån går i linje med tidigare forskning. Men 

tidigare forskning pekar även mot att ifall man inte säger ifrån resulterar i högre stress som kan 

leda till depression. Därför påverkar kränkande särbehandlingen alla på arbetsplatsen. Även 

fast en ny lagstiftning om kränkande särbehandling kom 2016 i Sverige har inte alla 

arbetsgivare tillämpat detta i organisationen. Intervjupersonerna beskrev att det finns en 

nolltolerans mot mobbning på arbetsplatsen men att den inte efterlevs i organisationen. Det 

finns ingen tydlig policy som beskriver vad som inte är acceptabelt och hur arbetstagarna ska 

bete sig mot varandra. Det finns inte heller en handlingsplan som beskriver när och vem som 

ska agera när det uppkommer. Enligt tidigare forskning bör det finnas en policy som beskriver 

vad kränkande särbehandling är och när och vem som ska utreda det. Resultaten från denna 

studie visar även på att intervjupersonerna saknar chefer som har tillräcklig kunskap om 

fenomenet. Många av deltagarna uttryckte att närmaste chefen bör gå en utbildning gällande 

hanteringen av kränkande särbehandling. Även fast någon arbetsplats hade en policy så beskrev 

intervjupersonerna att den närmaste chefen inte följde det på arbetsplatsen. Det resulterade i att 

det var den närmaste chefen som stoppade utredningen om kränkande särbehandlingarna. I de 
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fallen intervjupersonerna vände sig till en högra chef skedde det en utredning och personliga 

samtal i en snabb process. Det kan tolkas som att högre chefer har mer kunskap vad gäller 

kränkande särbehandling och att de bättre känner till lagen om Organisatorisk och 

Socialarbetsmiljö.  

Att närmaste chefen inte tar arbetstagarens problematik på allvar kan ses som ett brott i det 

psykologiska kontraktet. Brott i det psykologiska kontraktet kan innebära just att ena parten 

inte tillgodoser den andra parten med socialt stöd. Många av deltagarna saknade det sociala 

stödet från närmaste chef.  Detta kan vara orsaken till att intervjupersonerna upplevde mindre 

förtroende för arbetsgivaren och viljan till att byta arbetsplats.  

 

5.2.4 Sammanfattande slutsatser 

Det intervjupersonerna mestadels drabbades utav var den sociala utslagningen där de blev 

utfrysta och hamnade i utanförskap i arbetet. Dessa företeelser skedde både öppet och dolt. 

Kränkande särbehandling påverkar livssituationen på många olika sätt. Det påverkar bland 

annat hälsan, familjelivet och arbetslivet negativt. Detta innebär bland annat sjukskrivning, 

begränsningar i hemmet samt mindre förtroende för arbetsgivaren. Vad gäller upplevelsen av 

hantering av kränkande särbehandling på arbetsplatsen stoppar vissa mellanchefer 

utredningen av problemet. Vilket resulterar i att det inte förekommer ett förebyggande arbete 

mot kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Intervjupersonerna saknade även stöd från 

kollegor då de inte sa ifrån när de bevittnade företeelserna. 

 

5.3 Avslutande diskussion 

Syftet med detta arbete var att öka förståelsen för hur kränkande särbehandling på arbetsplatsen 

påverkar livssituationen. Arbetet har även berört hur individen upplever hanteringen av 

kränkande särbehandling på arbetsplatsen. När ledningen fokuserar på mobbning som en 

relation mellan två individer leder det oftast till åtgärder som är kortvariga och verkningslösa 

(Emdad et al., 2013). Detta visades även i denna studie då närmaste chefen inte tog 

problematiken på allvar och startade en utredning för att eliminera kränkande särbehandlingen 

på arbetsplatsen. Tidig identifiering och förebyggande av mobbning kan vara en nyckelfaktor i 

försöken av att minska de negativa effekterna på den mentala hälsan (Kivimäki et al., 2003). 

Effektiva hanteringsstrategier och förebyggande insatser kan resultera i en låg förekomst av 

mobbning (Kivimäki et al., 2003). Hela organisationen är involverade i processen av mobbning, 

därför bör ingripandet även inkludera hela arbetsplatsen (Emdad et al., 2013). En grupp av 

människor kan skapa förändringar i en kultur mer än vad enstaka personer skulle kunna göra 

(Hochschild, 1997). Arbetsplatsens skydd synliggörs genom ledningens värderingar och 

attityder (Dollard & Neser, 2013). 

I och med att samhället kommer att få en allt äldre population så är det viktigt att vårda 

personalen så att de kan arbeta ett hållbart arbetsliv (Koolhaas et al., 2013).  Det handlar om att 

tillgodose personalens behov och se till att de arbetar i en god psykosocial arbetsmiljö. Annars 

kan det resultera i sämre arbetsförmåga då åldrandet i sig kan medföra fler kroppsliga 

sjukdomar som gör det svårare att hantera andra typer av problem på arbetsplatsen (Koolhaas 

et al., 2013). Kränkande särbehandling skulle göra en stor skada i dessa fall och det måste 

förebyggas i god tid så att arbetsmarknaden får anställda som kan arbeta fram till 

pensionsåldern. Vilket innebär att kränkande särbehandling kan ses som en samhällsfråga. 



 

39 
 

Enstaka händelser av negativa möten är mer eller mindre ofarliga men exponering av 

systematisk och långvarig verbalt förtryck och aggressivt beteende på arbetsplatsen kan orsaka 

en mängd negativa hälsoeffekter (Matthiesen, 2006). Ifall arbetstagare utsätts för kränkande 

särbehandling så att det resulterar i att individen inte blir arbetsför resulterar det även förutom 

sämre hälsa till ökade kostnader. Det betalas in mindre skatt samt kostar samhället mer på grund 

av individens nedsatta hälsa.   

 

Världen över finns det en medial uppmärksamhet om sexuella trakasserier. Denna 

uppmärksamhet kallas för #metoo-rörelsen.  Fler och fler kvinnor träder fram och pratar om 

dessa företeelser vilket är väldigt bra för att det ska ske en förändring. Däremot är det underligt 

att inte kränkande särbehandling har fått denna typ av uppmärksamhet då Namie (2003) menar 

att arbetsplatsmobbning är tre gånger vanligare än sexuella trakasserier. Dessutom finns det 

forskning som visar vilka allvarliga konsekvenser det kan resultera i.  

 

Den nya lagstiftningen om Organisatorisk och Socialarbetsmiljö reglerar kunskapskrav, mål, 

arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling (Arbetsmiljöverket, 2018). I den nya 

lagstiftningen finns det några allmänna råd som arbetsgivaren kan arbeta med för att förebygga 

kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Några förebyggande åtgärder som arbetsgivaren kan 

arbeta med är att ge utbildning för chefer samt tillsätta en arbetsmiljöpolicy som är förankrade 

i den högsta ledningen och i övriga delar av organisationen som beskriver rutiner för hur 

kränkande särbehandling ska hanteras. (Arbetsmiljöverket, 2018). För att en policy på 

arbetsplatsen ska fungera krävs det att policyn konkretiseras i en handlingsplan som reglerar 

vilka som ska agera och hur man bör agera (Källmén & Leifman, 2009). För att uppnå ett 

hållbart arbetsliv måste fortsatta insatser göras för bättre arbetsmiljöförhållanden i psykiskt och 

fysiskt slitsamma arbeten (Regeringen, 2018). Fördelarna med ett längre arbetsliv måste 

komma alla till del (Regeringen, 2018).  

 

Det finns arbetsplatser som har en kultur som accepterar eller uppmuntrar kränkande 

särbehandling. Därför bör arbetsgivaren identifiera och arbeta med rådande organisationskultur. 

Kränkande särbehandling berör alla på arbetsplatsen. Dock upplever de som blir utsatta 

generellt fler negativa emotioner på arbetsplatsen samt har högre nivåer av motstånd mot 

företaget än arbetstagare som inte har blivit utsatta för mobbning (Fox & Stallworth, 2005). 

Eftersom det är många medarbetare som kan se dessa händelser kan det resultera i att många 

arbetstagare på arbetsplatsen får sämre välbefinnande, sämre arbetsglädje samt bristande 

förtroende för organisationen. Dessa konsekvenser kan leda till viljan att byta arbetsplats eller 

lämna organisationen helt. Om arbetstagarna arbetar kvar kan det leda till frånvaro på grund av 

att inte vilja befinna sig på arbetsplatsen eller till sjukskrivning på grund av den sämre hälsan 

som individen får. Oavsett vilka följder det blir påverkar dessa konsekvenser det hållbara 

arbetslivet. Ifall organisationen inte aktivt arbetar med att förhindra sådant beteende på 

arbetsplatsen och arbetar förebyggande med det riskerar de att arbetstagare med stora 

kompetenser lämnar arbetsplatsen. Då måste organisationen få in ny personal som måste 

inskola sig och det kan ta många år innan den arbetstagaren når samma kompetens som den 

föregående arbetstagaren. Detta kännetecknar inte hållbarhet inom organisationen. Ifall 

arbetstagaren får sämre hälsa och blir sjuk kännetecknar det heller inte hållbart arbetsliv då 

individen förmodligen inte klarar av att arbeta alls eller i samma utsträckning. Därför är 
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kränkande särbehandling ett allvarligt problem som måste tas på allvar av alla parter. Gör inte 

parterna det hotar det målet om att alla människor i Sverige ska kunna arbeta ett hållbart 

arbetsliv. Organisationer som känner till behovet av att ändra en kultur på arbetsplatsen 

utvecklar oftast en policy som skyddar de anställda från mobbning (Cowie et al., 2002). Genom 

att utvärdera olika förklaringar för arbetsplatsmobbning kan det ge bättre förståelse av varför 

det sker (Salin, 2003). Arbetsgivare bör ha policys och procedurer som grundligt kartlägger 

problematiken med arbetsplatsmobbning (Quine, 2002). 

 

Ifall en positiv arbetsmiljö skapas med uppmärksamhet för stödjande strukturer för personalen 

kan det vara ett ytterligare sätt att skydda de anställdas hälsa (Quine, 2002). Matthiesen (2006) 

menar att en viktig del av det förebyggande arbetet av mobbning på arbetsplatsen är tillgången 

till och användningen av socialt stöd. Socialt stöd kan förebygga den sociala stressen orsakad 

av mobbning. Tvärtom kan avsaknad av socialt stöd resultera i att mobbningsprocessen 

eskalerar. Stödjande arbetsmiljöer kan skydda människor från vissa skadliga effekter av 

mobbning (Quine, 2002).  

 

5.3.1 Metoddiskussion 

Att validera kvalitativ forskning behöver inte betyda svagheter i de kvalitativa metoderna, 

tvärtom så kan det bygga på en enastående förmåga att spegla och sätta frågan om den sociala 

verkligheten i första hand (Kvale, 1997). En god kvalitativ analys kännetecknar en god logik 

där olika delar bidrar till en meningsfull helhet (Patel & Davidson, 2003). I och med att alla 

frågeställningar besvarades och att syftet med studien uppfylldes går det att säga att alla delar 

bidrar till en meningsfull helhet. Den föreliggande studien beskriver på många sätt hur 

kränkande särbehandling på arbetsplatsen påverkar livssituationen. 

 

Oftast väljs respondenterna inte slumpmässigt utan genom tillgänglighet (Kvale, 1997). Detta 

gjordes även delvist i den föreliggande studien. Genom annonsering på en hemsida anmälde sig 

en deltagare till att medverka i studien. Sedan tillfrågades tre intervjupersoner genom 

tillgänglighet och två deltagare kontaktades genom snöbollseffekten. I och med att studien 

skulle färdigställas på några månader fanns det en begränsning på tid. Det resulterade i att de 

sex första individerna som uppnådde urvalskriteriet fick närvara i studien. På grund av dessa 

begränsningar kunde inte den föreliggande studien fokusera på ett företag eller en bransch. Om 

det fanns mer tid skulle jag nog ha fokuserat på att undersöka hur kränkande särbehandling 

påverkar livssituationen i en viss bransch såsom i industribranschen. Skulle även velat intervjua 

hur ledningen och kollegorna ser på kränkande särbehandling för att få en bredare bild hur 

attityden kring kränkande särbehandling ser ut på arbetsplatsen.  

 

Utifrån föreliggandes studies resultat går det att anta att en analytisk generalisering är möjlig. I 

och med att intervjupersonernas negativa påverkan på hälsan pekar åt samma håll som tidigare 

forskning går det att säga att kränkande särbehandling skulle resultera i liknande konsekvenser 

för andra individer. Detta ökar sannolikheten för en analytisk generalisering. En annan typ av 

generalisering som kan diskuteras utifrån denna studie är den naturalistiska generaliseringen. 

Den naturalistiska generaliseringen skulle kunna tillämpas mer i den föreliggande studien. I och 

med tidigare vetenskapliga slutsatser som visar på vilket sätt arbetsplatsmobbning kan ge för 
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skada för individen och organisationen är det möjligt att säga att det skulle resultera i liknande 

konsekvenser i liknande situationer. Ifall ett urval hade gjorts i en och samma bransch skulle 

resultatet med mer säkerhet kunna generaliseras mot andra individer inom samma bransch. Men 

att ha undersökt individer från olika branscher kan vara en styrka då resultaten visade att de 

negativa konsekvenserna pekade mot samma håll. 

 

5.3.2 Framtida forskning 

Framtida forskning bör undersöka vilka hälsorelaterade problem offret kan få i samband med 

kränkande särbehandling. Detta innebär symtom utöver det psykiska besvären som redan är 

känt inom forskningen. Undersökningen bör innefatta vilka fysiska besvär som offret kan få i 

samband med företeelserna. Samt ifall det är en direkt relation till kränkande särbehandlingen 

eller en indirekt relation i samband med att offret utvecklar depression. Ett sätt att undersöka 

detta är genom en kvantitativ undersökning. 

 

Ett annat intressant forskningsområde som bör undersökas är hur kränkande särbehandling 

påverkar offren i framtiden. Det vill säga hur det påverkar dem efter flera år av att företeelserna 

har avtagit. En intressant frågeställning skulle kunna vara ifall offren alltid kommer ha med sig 

obehagliga känslor som är relaterade till deras kränkningar. En annan intressant aspekt skulle 

vara att undersöka hur dessa individer förhåller sig i framtida positioner. Ifall det finns en rädsla 

för att ta på sig större ansvar samt att klättra inom hierarkin på arbetsplatsen. För att göra detta 

på lämpligt sätt bör en longitudinalstudie att genomföras där utsatta individer följs under många 

år.  

 

5.4 Konklusion 

Kränkande särbehandling resulterar i en mängd olika negativa konsekvenser för offret. Det 

resulterar bland annat i sämre psykiska hälsa, sömnproblem och tvivel på sig själv. Kränkande 

särbehandling påverkar inte bara offret utan även familjemedlemmar, kollegor och 

organisationen. Tar inte arbetsgivaren kränkande särbehandling på allvar och arbetar 

förebyggande med det får personalen inte det stöd som de behöver. Vilket kan resultera i 

bristande förtroende för organisationen samt viljan att byta arbetsplats eller till sämre hälsa som 

resulterar i frånvaro och sjukskrivningar. Detta ökar kostnaden för organisationen samt riskerar 

det hållbara arbetslivet. Det finns många arbetsrelaterade faktorer som kan influera ett hållbart 

arbetsliv (Lindberg, 2006). Hållbarhet måste ses från en socioekonomisk dimension där 

människor strävar efter att få ett bättre liv genom välfärd, välmående och utveckling (Kuhlman 

& Farrington, 2010). Därför måste arbetsgivaren sträva efter att få sin personal att må så bra 

som möjligt så att det kan resultera i ett hållbart arbetsliv. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide-Strukturerad 

Om jag märker att respondenten blir ledsen, fråga om paus, vill du prata om något annat 

område och komma tillbaka till detta senare, vill du fortsätta prata om frågan osv. 

Försök att känna av intervjun och inte ställa för många frågor som en intervju. Respondenten 

skall kunna vara fri och prata om ämnet. Hitta några centrala frågor och utgå från dem. 

Etisk godkänt då respondenterna själva fått anmäla sig till undersökningen. 

Ställ övergripande frågor. 

Psykologiskt perspektiv på intervjuerna. 

Korta ner och ha mer övergripande frågor. 

 

Information 

Det är ok att närsomhelst avbryta ditt deltagande utan någon förklaring. 

 

Samtyckeskrav 

Samtycker du till all delta i denna undersökning som handlar om hur kränkande särbehandling 

påverka livssituationen? 

Är det ok att jag spelar in intervjun? 

 

Bakgrundsfrågor 

Vilken utbildningsnivå har du? 

Känner du att arbetet är i relation till ditt arbete? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Vad gjorde du innan ditt nuvarande arbete? 

 

Kränkande särbehandling i praktiken 

Vad är kränkande särbehandling för dig? 

Hur har du blivit utsatt för kränkande särbehandling? (negativa handlingar direkt mot dig som 

individ) (hotfullhet som medvetet, upprepat och tillräckligt orsakar skada hos dig vad gäller 

hälsan) 

Kan du berätta hur kränkande särbehandlingen har yttrat sig? 

Finns det några fler företeelser som du har blivit utsatt för? 

I vilken social kontext utspelade sig dessa företeelser? 

Har du blivit utsatt för kränkande särbehandling från fler än en person? 

Kan du beskriva hur många som har utsatt dig för kränkande särbehandling? 

Var det likartade företeelser du blev utsatt för? 

Skiljde sig företeelserna åt beroende på vem förövaren var? 

Vilket sammanhang var det? (plats) 

Hur länge pågick dessa företeelser? 

Hur länge har du blivit utsatt för kränkande särbehandling? 

Var det någon som såg dessa händelser? 

Varför tror du att förövaren gav sig på dig? 

Vilket uppsåt tror du att förövaren hade? 
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Hälsopåverkan 

Kan du beskriva hur det här har påverkat din hälsa? 

Hur har kränkande särbehandling fått dig att må? 

Hur har det påverkat din hälsa i allmänhet? 

Vilka företeelser har fått dig att må som sämst? 

Hur mådde du under det ögonblicket? 

Hur illa mådde du när det var som värst? 

Kan du beskriva på vilket sätt du mådde dåligt? 

Hur har dessa företeelser påverkat ditt psykiska välmående? 

Hur har företeelserna påverkat din sömn? 

Fick du söka vård för din hälsa i samband med kränkande särbehandlingen? 

Vad sökte du vård för? 

Hur länge väntade du innan du sökte vård? 

Hur länge skulle du säga att kränkande särbehandlingen har påverkat ditt välmående? 

Hur mår du idag? 

Hur har du gått vidare från dessa företeelser? 

 

Familjelivet 

Hur har kränkande särbehandling påverkat familjelivet? 

På vilket sätt har det påverkat familjelivet? 

Har du några barn? 

Känner din familj till dessa företeelser? 

Hur har din familj mått när kränkande särbehandlingen påverkade din hälsa negativt? 

Hur har företeelserna påverkat dina vardagssysslor? 

Kan du beskriva på vilket sätt? 

Hur har företeelserna påverkat dina fritidsaktiviteter? 

Hur har företeelserna påverkat ditt sociala liv? 

Hur har kränkande särbehandling påverkat din ekonomi? 

 

Arbetslivet 

Hur ser du på ditt arbete? 

Varför sökte du dig till det jobbet? 

Vad är det som är bra med ditt arbete? 

Hur har kränkande särbehandling påverkat ditt arbetsliv? 

Kände dina medarbetare som inte var förövarna till vad som föregick? 

Kunde dina kollegor säga ifrån om det som skedde? 

Hur påverkade kränkande särbehandlingen gemenskapen på arbetsplatsen? 

Hur tror du att den kränkande särbehandlingen mot dig påverkade dina kollegor som inte blev 

utsatta för det? 

Hur påverkade kränkande särbehandling din arbetsprestation? 

Hur påverkade dessa företeelser din motivation till arbetet? 

Hur påverkade dessa företeelser närvaron? 

Hur såg sjukfrånvaron ut i samband med företeelserna? 

Hur såg det ut med förseningar? 
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Hur såg attityden ut mot kränkande särbehandling på arbetsplatsen? 

Hur skulle du beskriva organisationskulturen på din arbetsplats? (Där du blev utsatt för 

kränkande särbehandling) 

Hur skulle du beskriva ledningen? 

Känner du till andra kollegor som har blivit utsatta för kränkande särbehandling? 

 

Hanteringen 

Dokumenterade du några händelser av kränkande särbehandling? 

Sökte du hjälp när du blev utsatt för kränkande särbehandling? 

Vem kontaktade du? 

Kontaktade du någon mer? 

Tog arbetsgivaren på sig ansvaret? 

Erkände organisationen kränkande särbehandlingen som ett problem? 

På vilket sätt gjorde du det? 

Var facket inblandad i dessa företeelser? 

Var företagshälsovården inblandad? 

Vet du hur det såg ut med arbetsmiljö policyn på det företaget du arbetade på? 

Vet du hur det såg ut med handlingsplanen för kränkande särbehandling? 

Känner du till den nya lagändringen OSA Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:4)? Det är en föreskrift som började gälla från och med den 31 mars 2016. Denna 

föreskrift reglerar just kränkande särbehandling, arbetsgivaren har ansvaret för att 

föreskriften ska gälla! 

Hur skulle du vilja att de berörda skulle ha hanterat situationen? 

Vilket stöd saknade du? 

Arbetar du idag? 

Arbetar du kvar på det företaget som du blev utsatt för kränkande särbehandling? 

Om du arbetar kvar har kränkande särbehandlingen upphört? 

Om du bytte arbete, vad hände? Hur gick uppsägningen till? Blev du uppsagd eller sa du upp 

dig själv?  

Om du blev omplacerad, hur gick det till? 

Om förövaren blev omplacerad, hur gick det till? 

Vet du hur det gick med förövaren? 

 

Övrigt 

Finns det något mer du vill berätta som vi inte har tagit upp redan? 

Har du utsatt någon annan för kränkande särbehandling? 

 

Tack för din medverkan! 


