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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till Falu kommun och alla intervjupersoner som har delat med sig 

av sina erfarenheter och tankar. Det är ni som har möjliggjort denna undersökning.  

 

Ett speciellt tack vill vi ge till vår handledare Bengt, som även tagit rollen som vår 

livscoach. Tack för alla kloka råd och för att du alltid trott på oss när vi själva har tvivlat. 

Dina goda råd har varit ovärderliga. 

 

Vi vill även passa på att tacka vår seminariegrupp för alla fina opponeringar som gett oss 

vägledning och innovativa stunder. 

 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett fint samarbete och en fin vänskap där vi hjälpt och 

stöttat varandra under skrivandets gång.   

 

Michaela Johansson och Johanna Lindblå 

Falun 2017-06-01  



 

Sammanfattning  

Studien syftar till att undersöka hur sociala relationer på arbetet påverkas när det är den 

ansvariga chefen som utför mobbning eller kränkande särbehandling. Studien syftar även till 

att undersöka hur faktaundersökningsmetoden hanterar dessa problem. Detta är en norsk 

utredningsmetod som Falu kommun använder sig av. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes inom Falu kommun med sex stycken intervjupersoner varav fem av dem är 

chefer och en av dem är metodens handledare. De intervjuade cheferna innehar erfarenhet av 

rollen samt är högre upp i hierarkin än första linjens chefer. Metodens handledare leder 

arbetet med Falu kommuns faktaundersökningsmetod. 

 

I studiens resultat och analys identifierades fyra teman. Dessa teman är; kränkande 

särbehandling och mobbning, destruktivt ledarskap, faktaundersökningsmetoden och HR-

funktionens placering. Intervjupersonernas svar och den teoretiska referensramen 

analyserades och diskuterades, vilket utmynnade i sju slutsatser. I dessa slutsatser framgår 

bland annat hur mobbning, kränkande särbehandling och destruktivt ledarskap kan motverkas, 

vad detta ger för konsekvenser samt faktaundersökningsmetodens styrkor och svagheter. Ett 

fynd i undersökningen är att maktobalansen och känslan av hjälplöshet är den största 

skillnaden i att bli utsatt av en chef jämfört med en medarbetare. 
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Summary 

The study aims at examining how social relations at work are affected when it is the 

responsible manager who perform bullying or abusive treatment. The study also aims at 

examining how the investigation method handles these problems. This is a Norwegian 

investigation method that Falu kommun uses. Semi-structured interviews were conducted 

within Falu kommun with six participants, five of whom are managers and one of them is the 

supervisor of the method. The managers are higher than the first line managers and possess 

managerial experience. The method's supervisor leads the work with the investigation method 

in Falu kommun. 

 

In the analysis and result of the study four themes was identified. These themes are; Offensive 

manipulation and bullying, destructive leadership, the investigation method and the location 

of the HR function. From each one of these topics, the essential opinions from the interviews 

were brought up and the discussion based on these themes led to seven conclusions. These 

included, among other things, the consequences of bullying, abusive discrimination and 

destructive leadership, how to counteract and work against it, and the strengths and 

weaknesses of the investigation method. We also found that the imbalance of power between 

manager and employee is a great part of the problem as the imbalance cause a sense of 

helplessness for the employee. This is also the main difference in being exposed by a manager 

compared to a co-worker, something that appears to be a key finding is the survey. 
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1. Inledning  
 

Mer fokus har börjat riktas mot den psykosociala arbetsmiljön som utgörs den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljö (Prevent, u.å.). Områden som ingår i den psykosociala arbetsmiljön 

kan handla om konflikter, mobbning, samt ledarskap. Dessa frågor kan upplevas utmanande 

då de psykosociala frågorna är svåra att identifiera och det är ett känsligt ämne. (ibid) 

 

Falu kommun är en kommun med cirka 57 500 invånare och 4 400 anställda (Falu kommun, 

2016). Falu kommun hanterar kränkande särbehandlingar och mobbning med 

faktaundersökningsmetoden som är en norsk utredningsmetod. Falu Kommun är en av få 

arbetsgivare i Sverige som tillämpar denna metod. (ibid). Vi finner det därför intressant att 

göra en studie kring detta. Undersökningen sker inom kommunen, där problematiken kring 

chefer som en del av mobbning och kränkande särbehandling kommer att lyftas. 

 

Den psykosociala arbetsmiljön är ett brett område, likaså är kränkande särbehandling och 

mobbning, varpå en avgränsning krävdes för denna undersökning. Således kommer denna 

undersökning behandla sociala relationer. Med sociala relationer menar vi i denna 

undersökning främst relationen mellan chef och medarbetare, men även medarbetare emellan. 

Vi har valt att fokusera på den sociala relationen mellan chef och medarbetare som grundar 

sig i den kunskapslucka vi har identifierat. Det är ett ämne som inte berörs på ett konkret sätt 

och det är svårt att finna svar i hur dessa situationer bör hanteras och vilka konsekvenser de 

ger. I och med detta fann vi det ännu mer intressant att undersöka ämnet närmare, då vi anser 

att det är viktigt, aktuellt och något som berör många människor i det svenska arbetslivet idag.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur sociala relationer på arbetet i Falu kommun påverkas när det är den 

ansvariga chefen som utför mobbning eller kränkande särbehandling. Vidare är syftet att 

undersöka hur metoden faktaundersökning hanterar dessa problem. 

 

Utifrån studiens syfte formulerades frågeställningarna; 

- Vad är skillnaden i att bli utsatt av en chef respektive av en medarbetare? 

- Hur påverkas sociala relationer på arbetsplatsen när mobbning eller kränkande särbehandling 

sker? 

- Vad är faktaundersökningsmetodens styrkor och svagheter i Falu kommun? 
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1.2 Begreppsförklaringar 

Nedan kommer begreppen mobbning, kränkande särbehandling och destruktivt ledarskap 

förklaras. Dessa är centrala begrepp för vår studie. Eftersom de kan tillämpas på olika sätt har 

vi valt att presentera vilka definitioner vi valt att använda oss av. Då AFS 2015:4 endast lyfter 

begreppet kränkande särbehandling kommer vi använda oss av Einarsen, Hoel, Zapf och 

Coopers (2011) definition av mobbning. Detta valdes för att det är en källa som använts 

genomgående i arbetet.  

 

Mobbning 

Mobbing kan definieras utifrån faktorer som; trakassera, kränka, socialt exkludera eller 

påverka någons arbete på ett negativt sätt. Ett beteende måste uppträda vid upprepade 

tillfällen, regelbundet och över en viss tidsperiod för att begreppet mobbning ska kunna 

appliceras. Personen som blir utsatt hamnar i en underlägsen position och blir föremål för 

systematiska och negativa sociala handlingar. (Einarsen et al., 2011)  

 

Kränkande särbehandling 

Kränkande särbehandling definieras utifrån handlingar som riktas mot en eller flera 

arbetstagare på ett kränkande sätt. På så vis kan detta leda till ohälsa eller att dessa ställs 

utanför arbetsplatsens gemenskap. (AFS 2015:4) 

 

Destruktivt ledarskap 

Destruktivt ledarskap innebär att ledarna aktivt beter sig destruktivt mot sina medarbetare. 

Medarbetarna kan då uppleva mobbning. För att något beteende ska bli klassat som 

destruktivt bör beteendet ske systematiskt och upprepande, men också kränka det legitima 

intresset hos organisationen. (Einarsen, Schanske Aasland & Skogstad, 2007) 
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2. Teoretisk referensram  

I följande avsnitt hanteras teorierna kränkande särbehandling, mobbning, forskning kring 

mobbning av chefer och faktaundersökningsmetoden med dess tillhörande underrubriker. 

Dessa teorier har tagits fram som ett underlag för att i kombination med empirin kunna 

besvara studiens syfte.  

 

Sökord: föreskrift om kränkande särbehandling, kränkande särbehandling, 

arbetsplatsmobbning, konsekvenser av arbetsplatsmobbning, mobbning av chef, 

faktaundersökningsmetoden, destruktivt ledarskap, destruktiv chef, employer brand 

 

2.1 Kränkande särbehandling 

Risker för kränkande särbehandling kan vara konflikter, hög arbetsbelastning, 

omorganisation, förväntningar på prestationer och arbetssätt, rationaliseringar och 

omstrukturering där tryggheten rubbas och det uppstår konkurrensförhållanden mellan 

arbetstagarna. För att förebygga risker för kränkande särbehandling har arbetsgivaren ansvar 

för de organisatoriska förhållandena på arbetsplatsen. Alltså hur verksamheten organiseras 

och hur samarbete, kommunikation och ledning av arbetet sköts (Arbetsmiljöverket, 2016). 

Även Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, tar 

upp arbetsgivarens ansvar. Detta genom att arbetsgivaren måste klargöra för verksamheten att 

kränkande särbehandling inte accepteras samt säkerställa att rutiner kring hantering av 

kränkande särbehandling finns. Vidare ska denne också vidta åtgärder i arbetsmiljön där 

risker för kränkande särbehandling föreligger (AFS 2015:4). 

  

2.2 Mobbning 

Skillnaden på mobbning och en vanlig konflikt är inte vad den handlar om eller hur konflikten 

uppstår, utan snarare hur ofta handlingen utförs. Vidare är många forskare inom detta område 

överens om att arbetsplatsmobbning sällan grundar sig i en faktor. Det är snarare en 

kombination av individuella och situationella faktorer (Einarsen, et al., 2011; Salin, 2003). I 

många fall är det en ledare eller en chef som systematiskt och över tid utför mobbning, men 

det kan även vara en grupp kollegor som besvärar en enskild individ (Einarsen, Hoel, Zapf 

och Cooper, 2013). 
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2.2.1 Konsekvenser vid arbetsplatsmobbning 

Francis (2014) menar att mobbning kan ha en direkt effekt på arbetstrivseln då en viktig 

faktor i att bedöma trivseln är relationerna mellan medarbetare. Mobbning på arbetet leder till 

en minskad arbetstillfredsställelse och en ökad risk att vilja lämna organisationen. Det 

fastställs dock att detta är ett område som inte är tillräckligt utforskat och att det därför är 

svårt att fastställa direkta konsekvenser av arbetsplatsmobbing (ibid). 

 

Forskare rapporterar om alarmerande konsekvenser både för individer men även för 

organisationen i stort. Mobbning har visat sig ha samband med högre personalomsättning, 

högre frånvaro, minskat engagemang, fysiska och psykiska sjukdomar och lägre produktivitet. 

Vissa offer har även visat ett mönster av symptom som tyder på posttraumatiskt stressyndrom. 

Även självmord och självmordstankar har rapporterats. Arbetsplatsmobbning är således ett 

fenomen som är kostsamt både för organisationer och samhället som stort. (Salin, 2003; 

Hogh, Gemzøe Mikkelsen & Hansen, 2011) 

 

Hoel, Sheehan, Cooper och Einarsen (2011) lyfter organisationens negativa konsekvenser och 

ekonomiska kostnader till följd av mobbning och kränkande särbehandling, något som de 

menar att forskningen ägnat liten uppmärksamhet åt. Ett genomsnittligt fall av mobbning kan 

kosta en organisation mellan 200 000 och 1 000 000 kronor, i form av bland annat frånvaro, 

personalomsättning, en formell undersökning, förlust av produktivitet samt skador på 

organisationens rykte. 

 

2.2.2 Faktorer som bidrar till mobbning 

Maktobalans är en av huvudfaktorerna till mobbning och kränkande särbehandling. Detta kan 

vara en förklaring till att många medarbetare blir utsatta av sina chefer (Salin, 2003). Einarsen 

et al. (2013) menar att maktobalansen ofta speglar den formella maktstrukturen i det 

organisatoriska sammanhanget där mobbningsscenariot utvecklats. Detta skulle kunna vara 

fallet när någon utsätts för negativa handlingar från en person i överlägsen 

organisationsposition (ibid). Det kan även handla om informell makt, makt baserad på 

kunskap eller tillgång till stöd från inflytelserika personer. Maktobalans kan även uppstå när 

offret står i socialt, fysiskt, ekonomiskt eller psykologiskt beroende till förövaren. I de flesta 

fall är en anställd mer beroende av sin chef och en enskild individ är mer beroende av 

arbetsgruppen än omvänt (ibid). Salin (2003) menar även att mobbning i större utsträckning 
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uppstår i hierarkiskt uppbyggda organisationer där maktskillnaderna är stora. Även ett starkt 

auktoritärt ledarskap kan sammankopplas med mobbning. 

   

Genom att ha kunskap om någons svaga sida kan maktobalansen förstärkas i en konflikt. 

Utövaren kan då utnyttja de upplevda bristerna i offrets personlighet eller arbetsförmåga. 

Mobbning kan alltså härröra från utnyttjandet av makt av en individ eller av en grupp, samt 

från att utnyttja offrets maktunderskott. (Einarsen et al., 2013) 

 

Salin (2003) menar att en annan grundläggande faktor för att mobbning ska kunna uppstå i en 

organisation är att förövaren anser att konsekvenserna för sina handlingar är relativt små. Det 

är vanligare att mobbning uppstår i stora organisationer, då utredningarna ofta blir utdragna 

processer och de enskilda individerna inte blir utpekade utan försvinner i mängden. Detta 

minskar risken att förövaren blir upptäckt, straffad eller socialt exkluderad. Således blir 

konsekvenserna för beteendet små och mobbningen kan fortlöpa. Även ett svagt ledarskap 

kan leda till mobbning, vilket kan förklaras med de uteblivna konsekvenserna för mobbaren. 

Eftersom en svag ledare kan undvika att ingripa i mobbningssituationer, leder det till att 

risken att förövaren ertappas minskar. (ibid) 

 

2.3 Forskning kring chefer som mobbar 

Francis (2014) skriver att flera studier tyder på att det finns flera orsaker till mobbning. Dessa 

kan tillexempel vara aggressiva ledarstilar, faktorer som ålder, kön och etnicitet, förekomsten 

av känsliga personlighetsdrag, förekomsten av arbetsplatsstress eller rollkonflikter. Einarsen 

et al. (2007) belyser tidigare studier som påvisar att ledarna aktivt kan bete sig destruktivt mot 

sina medarbetare. I en av dessa studier har en stor andel av deltagarna någon gång under sin 

arbetskarriär upplevt mobbning från en ledare, upplevt en chef som varit outhärdlig samt 

upplevt mobbning på arbetsplatsen där chefen varit den huvudsakliga mobbaren (ibid). Nedan 

görs en presentation av det destruktiva ledarskapet. 

 

2.3.1 Destruktivt ledarskap 

Einarsen et al. (2007) lutar sig mot den europeiska forskningstraditionen om mobbning. 

Därför menar Einarsen et al. (2007) att det destruktiva ledarskapsbeteendet måste ske 

systematiskt och upprepande. Detta för att ledarna ibland kan fatta dåliga beslut eller ha en 

dålig dag på jobbet, utan att vara destruktiva. (ibid) 
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Einarsen et al. (2007) förklarar att det legitima intresset för organisationen ska brytas för att 

beteendet ska klassas som destruktivt. Med detta menas de lagliga, rättmätiga, och berättigade 

intressena för organisationen. Beteenden som strider mot det legitima intresset för 

organisationen kan vara ett optimalt utnyttjande av finansiella, materiella och mänskliga 

resurser hos organisationen. Det kan också vara i form av att motsätta sig ett legitimt beslut, 

mål eller strategi för företaget. Det är också viktigt att ta hänsyn till samhälle och tidpunkt. 

Vad organisationen anser vara legitimt baseras på det rättsliga, historiska och kulturella 

sammanhang organisationen befinner sig i. (ibid) 

 

2.3.2 Employer brand 

Begreppet employer brand/”arbetsgivarimage” består enligt Granberg (2011) av  

- identitet: så som företaget uppfattar sig själva,  

- profil: så som företaget vill bli uppfattade, och  

- image: hur omvärlden uppfattar företaget 

 

Kashyap och Rangnekar (2014) menar att chefer har en viktig roll för hur de anställda 

upplever arbetsgivarvarumärket. Ledarrollen kan bygga upp ett bra rykte hos företaget. Detta 

genom att ledarens handlingar och ageranden kan få medarbetarna att förstå organisationens 

sanna identitet.  

 

2.4 Faktaundersökningsmetoden 

Faktaundersøkelse, faktaundersökning på svenska, är en norsk metod som togs fram år 2007, 

av mobbningsforskare tillsammans med det norska Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens 

parter (Arbeidstylsynet, 2007). Det är en utredningsmodell som utgår ifrån ett reparativt 

perspektiv som syftar till att utreda om mobbning eller kränkande särbehandling i arbetet har 

förekommit. Den påminner om en polisutredning där tanken är att det ska vara en trygg och 

rättvis process för alla inblandade, både för offret och för förövaren (Einarsen, Pedersen & 

Hoel, 2016). 

 

Hoel och Einarsen (2011) menar att det är viktigt att bygga strategier och upprätta policys för 

att förebygga mobbning men att det inte går att skapa ett vattentätt skydd, varpå formella 

utredningar kan behövas. Finns det välplanerade förfaranden för utredning och om dessa 
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tillämpas korrekt ges organisationen möjlighet att fatta korrekta beslut, återupprätta rättvisa 

och föra frågan till en slutsats (ibid). Salin (2003) menar att om det saknas policys och om 

påföljder för förövare uteblir sänder organisationen ut signaler till medarbetarna att det är ett 

acceptabelt beteende. Därmed kommer förövaren i sin tur anse att riskerna och kostnaderna 

för beteendet är små och därmed inte se en anledning till att sluta. I detta resonemang menar 

Hoel och Einarsen (2011) att faktaundersökningsmetoden är bra eftersom det, om tillämpning 

sker på rätt sätt, ger en trygghet för den enskilde. Det sänder ut en stark signal till de anställda 

att dessa frågor tas på allvar och inte accepteras av organisationen (ibid). 

 

2.4.1 Utredningsprocessen 

1. Förberedelser 

 

”For de påstandene arbeidstakere fremsetter i forbindelse med vanslig eller 

klage, følger det av internkontrollforskriftens krav til skriftlighet at 

arbeidsgiver må sørge for at varselet eller klagen blir skriftliggjort dersom 

det eller den fremsettes muntlig.” (Einarsen et al., 2016, s.99) 

 

När en anmälan görs och en faktaundersökning ska genomföras kan arbetsgivaren bestämma 

om en extern eller intern utredare ska tillkallas. En intern utredare kan exempelvis vara någon 

från personalavdelningen, medan en extern kan vara en person från företagshälsovården. Det 

är viktigt att personen i fråga är utbildad i denna typ av process, samt ges de mandat som 

krävs för att klara av fallet. Den som ger mandat ska vara behörig i saken och besitta den 

nödvändiga styrningsrätten över de involverade parterna. Einarsen et al. (2016) förespråkar att 

använda sig av interna utredare, speciellt i större organisationer. Detta är mer 

kostnadseffektivt och utredaren har då en god kännedom om verksamheten. De påpekar dock 

problemet om den interna utredaren har en väldigt god kontakt med arbetsgivaren, då 

processen kan uppfattas som orättvis. Om det gått så långt att den högsta ledningen är 

inblandad bör en extern och kompetent utredare plockas in för att säkerställa objektiviteten. 

(ibid) 

 

2. Samla in bevis 

Utredaren behöver identifiera bevis för att kunna fastställa huruvida och i vilken utsträckning 

klagomålet/anmälningen kan beläggas (Hoel & Einarsen, 2011). Det samlas in såväl skriftlig 
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som muntlig information, genom exempelvis intervjuer och sms (Arbeidstilsynet, 2007). Det 

är viktigt att fokus under denna process ligger på att få fram fakta som kan styrkas av 

uppgifter eller verifieras av tredje part (Arbeidstilsynet, 2007; Hoel & Einarsen, 2011). 

Utredaren ska därmed hålla sig objektiv och inte låta påverkas av till exempel starka känslor 

som kan uppstå (Hoel & Einarsen, 2011). 

 

3. Nå en slutsats 

Ju allvarligare fallet är, desto högre nivå av bevis krävs för att kunna dra en slutsats. 

Utredaren bör i de mindre allvarliga fallen grunda sin bedömning på principen om sannolikhet 

snarare än att ge bevis (Hoel & Einarsen, 2011). Arbetsgivarna måste avgöra vilka åtgärder 

som bör genomföras i samklang med rådande lag och avtal (Arbeidstilsynet, 2007). När det 

uppstår ett fall där två personers ord står mot varandra och bevisen är ofullständiga, kan ingen 

slutsats nås och klagomålet/anmälan kan således inte stödjas (Hoel & Einarsen, 2011). 

 

4. Skriva en rapport 

När faktaundersökningsprocessen ska avslutas skriver utredaren en rapport som sammanfattar 

utredningen, fakta och slutsatsen (Arbeidstilsynet, 2007). Detta är ett viktigt steg då 

arbetsgivarna kommer att förlita sig på rapporten i sin bedömning av eventuella påföljder. Av 

denna anledning är det även viktigt att eventuella brister i utredningen avslöjas i rapporten. 

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att utredningens slutsats omsätts i lämpliga 

åtgärder som är anpassade till brottets storlek, politik, organisationens policys och praxis där 

man i första steg ska säkerställa offrets arbetsmiljö som mobbningsfri och därefter besluta om 

lämpliga påföljder för förövaren (Hoel & Einarsen, 2011).  

 

2.4.2 Chefens roll 

Einarsen et al. (2016) skriver att det är arbetsgivaren som har den centrala rollen vid en 

faktaundersökning, då det är denne som har ansvaret för arbetsmiljön och att de lagar som 

finns efterföljs. De menar också att det är cheferna som genom sin styrningsrätt har mandat att 

genomföra nödvändiga undersökningar och att påkalla konsekvenser. I och med detta menar 

författarna att faktaundersökningsmetoden är ”arbetsgivarens metod” och att till exempel 

skyddsombud, förtroendemän och företagshälsovården inte på egen hand kan genomföra en 

sådan process. Istället ska detta ske på uppdrag från arbetsgivaren. Det är även arbetsgivaren 

som utifrån faktaundersökningsrapporten tar ett beslut om eventuella konsekvenser. Således 

kan processen ses som ett råd, som arbetsgivaren kan välja att bortse ifrån. De förtydligar 
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dock, att när chefen väljer att bortse ifrån det som framkommit i faktaundersökningen kan 

metodens namn inte heller fortsätta användas vidare i sakfrågan. (ibid)  
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3. Metod  

Nedan görs en presentation av studiens genomförande. Inledningsvis presenteras vald 

undersökningsdesign och forskningsansats. Vidare redovisas urval, datainsamling, 

genomförande och analysprocess. Avslutningsvis förs en diskussion kring trovärdighet och 

tillförlitlighet, etiska överväganden samt kritik kring vald metod. Eftersom denna studie 

behandlar ett känsligt ämne har etiken varit särskilt viktig att ta hänsyn till. 

 

3.1 Undersökningsdesign 

Examensarbetet utgår från en kvalitativ metod. Detta för att problemet som undersöks handlar 

om en komplex social situation där denna metod är bäst lämpad att hantera detta (Repstad & 

Nilsson, 2007). Detta forskningsproblem behövde undersökas på djupet snarare än på 

bredden. Denscombe (2009) menar att det är ett krav som den kvantitativa metoden inte 

uppfyller. Utöver att undersökningen krävde ingående svar upplevde vi även en brist på 

kvalitativ forskning inom detta ämne, då den forskning som återfunnits mestadels har varit 

kvantitativ i form av statistik.  

 

I denna undersökning användes semistrukturerade intervjuer. Dels för att det är en bra metod 

när känsliga frågor ska undersökas men också för att de producerar djupgående och detaljerad 

data där respondenternas subjektiva åsikter och idéer framkommer (Denscombe, 2009).  

 

Vi har i huvudsak använt oss av en induktiv forskningsansats, då slutsatser har dragits med 

hjälp av den empiriska data för att sedan koppla detta till teori (Bryman, 2011). Det fanns 

dock en viss teoretisk förförståelse kring metoden faktaundersökning vilken kan ha haft en 

påverkan på analysen av det insamlade materialet. Även våra erfarenheter kring ämnet 

mobbning och kränkande särbehandling kan ha haft en påverkan på detta. 

 

3.2 Urval 

Urvalsgruppen för denna undersökning innefattar handledaren för metoden faktaundersökning 

samt fem chefer. Även handledaren i fråga innehar en chefsbefattning. Denne har varit med i 

faktaundersökningsprocesser och har god kännedom om hur metoden går till i Falu kommun. 

Antal intervjupersoner var begränsat till att omfatta sex personer. Detta för att den 

information som samlades in skulle kunna hanteras och analyseras på ett djupgående sätt, men 

trots detta ändå ge tillräckligt utförliga data för att kunna besvara undersökningens syfte. 
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Urvalskriterierna för denna undersökning var att respondenterna ska vara chefer som är högre 

uppsatta än första linjens chef samt arbeta i Falu kommun. Det lades inte någon vikt vid kön, 

ålder eller andra faktorer, utan intresset låg i deras erfarenheter som chefer. Det ställdes inget 

krav gällande deras anställningstid som chef, men som nämnt ovan ställdes krav på deras 

chefsposition inom organisationen. Kravet ställdes för att säkra att de har erfarenhet. 

Dessutom minimera risken för känslor av utsatthet uppstår under intervjuerna, vilket chefer 

som är i större närkontakt med medarbetarna skulle kunna tänkas uppleva. Chefernas 

perspektiv på problematiken kring chefen som en del av kränkande särbehandling och 

mobbning, skulle kunna framkomma och diskuteras på ett öppet sätt. Detta utan att 

respondenterna på något vis skulle känna att frågorna blev personligt ställda.  

 

Metodens handledare valdes ut som intervjuperson för att tillhandahålla information som 

hjälper till att besvara syftet. Övriga chefer valdes ut genom att metodens handledare sände ett 

mail till sex chefer inom Falu kommun med en förfrågan om intresse av intervjudeltagande 

fanns. I detta mail fanns kontaktuppgifter till oss bifogade. Vid intresse för deltagande skedde 

en direkt kontakt mellan oss och respondenterna, för att undvika att handledaren tog del av 

informationen kring vilka som ställde upp. Det var totalt fem av de sex tillfrågade som valde 

att delta i undersökningen. En brist i detta urval är att metodens handledare vet vilka chefer 

som blivit tillfrågade att ingå i undersökningen. Ännu en nackdel kan tänkas vara att det är 

handledarens subjektiva uppfattning om vilka som uppfyller våra urvalskriterier och är bäst 

lämpade, vilket inte behöver överensstämma med verkligheten.  

 

3.3 Datainsamling 

Personliga intervjuer med metodens handledare och cheferna hölls, vilket är det vanligaste vid 

semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2009). Vid intervjuerna valde vi att låta 

intervjupersonerna först definiera begreppen mobbning, kränkande särbehandling och 

destruktivt ledarskap. Efter detta gavs vår definition för att undvika missförstånd. Det 

skapades också två olika intervjuguider som var stöd vid intervjutillfällena. Innan intervjuerna 

testades intervjuguiderna på två utomstående testpersoner. Den ena utformades specifikt för 

cheferna och den andra för metodens handledare. Intervjuguiden till cheferna (se bilaga 2) är 

inte lika djupgående inom metoden faktaundersökning som den är till metodens handledare 

(se bilaga 3). Intervjuerna med cheferna skulle fokuserade på den första delen av syftet ”Hur 
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de sociala relationerna på arbetet påverkas när det är den ansvariga chefen som utför 

mobbning eller kränkande särbehandling?”. Intervjun med metodens handledare fokuserade 

således på den andra delen av syftet ”Vidare är syftet att undersöka hur metoden 

faktaundersökning hanterar detta problem.” 

 

Intervjuerna, av både metodens handledare och cheferna, bestod av en semistrukturerad 

intervjuform. Detta var fördelaktigt då vi fick möjlighet att ställa öppna frågor med 

tillhörande följdfrågor, vilka preciserade deltagarnas svar (Denscombe, 2009). Syftet med att 

lägga upp intervjuerna på detta vis var att respondenterna skulle få utveckla sina tankar med 

egna ord i den utsträckning som var möjlig. Detta för att undvika ledande frågor men även för 

att få ut mesta möjliga information om dessa komplexa frågor. 

 

3.4 Genomförande 

Intervjuerna skedde på respektive arbetsplats, i mötesrum och på kontor. Fördelen med att 

intervjuerna hölls under arbetstid och på arbetsplatsen var att det var enkelt att boka in och 

skedde i en miljö där personen känner sig bekväm. Nackdelen var att det kunde skapa 

störningar och stress i det dagliga arbetet, vilket motverkades genom att boka in mötena i god 

tid. Vid intervjutillfällena spelades samtalen in och kompletterades med anteckningar, då 

godkännande gavs av samtliga intervjupersoner. Denscombe (2009) menar att en kombination 

av ljudinspelningar och anteckningar är det mest effektiva sättet att insamla material, då det är 

bestående upptagningar. En av intervjuarna förde anteckningar medan den andra helt 

fokuserade på att leda samtalet framåt. Detta valdes för att skapa en trygg stämning för 

respondenten där denne bara behöver fokusera på en person. 

 

Efter intervjun gavs intervjupersonen möjlighet att ge ytterligare kommentarer och ställa 

frågor. Intervjupersonen gavs också möjlighet att uttrycka hur denne upplevt intervjun och 

först när denne ej hade något mer att tillägga avslutades ljudinspelningen. När 

ljudinspelningen avslutades framkom i vissa fall ytterligare information. Av etiska skäl togs 

detta inte med i undersökningen. I syfte att öka trovärdigheten jämfördes anteckningar med 

den upplevda känslan i rummet, i direkt anslutning till intervjuerna. Detta gjordes för att 

säkerställa att båda intervjuarna upplevt verbal och icke-verbal kommunikation på ett 

liktydigt sätt.  
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3.5 Analysprocess 

Efter de utförda intervjuerna transkriberades materialet genom att ordagrant skriva ned 

samtalen utifrån inspelningarna, samt väva in anteckningarna från den icke-verbala 

kommunikationen. Därefter raderades ljudinspelningar och anteckningar. Transkriberingen 

gjordes av den person som antecknade och inte förde intervjun, dels för att undvika en 

eventuell snedvridning som kan ha uppstått under intervjun, dels för att öka objektiviteten. 

När transkriberingen var färdig lästes materialet igenom ett flertal gånger samtidigt som 

noteringar fördes kring likheter och olikheter i utsagorna.  

 

När materialet skulle sammanställas till ett entydigt resultat sammanfattades de olika svaren 

under teman. För att öka anonymiteten valde vi att inte presentera intervjuerna var för sig i 

resultat och analys. Under analysprocessen kunde svaren sammanfattas i en helhet eftersom 

respondenterna hade snarlika tankar kring många frågor. Vi plockade ut de delar som var 

väsentliga för att besvara syftet samt gjorde en tolkning av datamaterialet. I och med denna 

process har vi genomgått de fem huvudsakliga stegen i analys av data; iordningställande av 

data, inledande utforskning av data, analys av data, framställning och presentation av data 

samt validering av data (Denscombe, 2009). Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

analysarbetet av intervjuerna är den mest tidsödande delen av intervjustudien, varpå vi utförde 

intervjuerna i ett relativt tidigt stadie i undersökningen för att ge mer tid åt analysarbetet. 

 

3.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Det är alltid är viktigt att verifiera sin forskning för att andra människor ska sätta sin tilltro till 

den (Denscombe, 2009). Innan studien skulle genomföras fördes en diskussion kring de 

förutfattande meningar vi hade dels om metoden faktaundersökning och dels om mobbning 

och kränkande särbehandling som ämne. Detta för att bli medvetna om de föreställningar som 

eventuellt kunde komma att påverka intervjuerna och analysen av data. Vi båda hade en 

positiv inställning till metoden, men med några frågetecken. Det är en metod som framställs i 

positiv dager, utifrån de föreläsningar om metoden vi medverkat som åhörare på. Självklart 

fanns det också tydliga tankar och åsikter kring mobbning och kränkande särbehandling, då 

det är ett ämne vi på ett eller annat sätt varit nära. För att kunna genomföra denna studie på ett 

neutralt och objektivt sätt var det ett viktigt steg för att tydliggöra våra fördomar och 

förutfattade meningar, för att kunna ta hänsyn till dessa i analysarbetet. Detta för att öka 

trovärdigheten i vår undersökning.  
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Mycket tid lades även på att ta fram två intervjuguider, med öppna, tydliga och neutrala 

frågor, för att dessa vid en senare studie ska kunna återanvändas. Enligt Denscombe (2009) 

kan en kvalitativ undersökning inte upprepas på exakt samma sätt flera gånger då den sociala 

komplexiteten inte går att kopiera. Utifrån detta har vi försökt att på ett noggrant sätt beskriva 

undersökningsprocessen, analys och beslutsfattande för att studien ska gå att så nära som 

möjlig upprepas men samtidigt skydda intervjupersonernas identitet. På så sätt kan andra 

forskare granska forskningsprocessen och göra en bedömning om de sannolikt hade kommit 

fram till jämförbara fynd (ibid). Utifrån detta har vi förhoppningar om att denna studies 

resultat kan användas utanför sitt sammanhang. Vi har även förhoppningar om att studien kan 

tillföra ny kunskap då vi strävat efter att finna relevanta fynd som kan bidra till nya hypoteser 

och vidare forskning. 

 

3.7 Etiska överväganden 

Då denna studie berör ett känsligt ämne riskerade intervjuerna att väcka starka känslor hos 

respondenterna. Det har därför varit viktigt att det på ett tydligt sätt framkommit att 

intervjupersonerna är anonyma, samt vilka som kommer ta del av materialet, för att skapa en 

trygghet. I enlighet med de forskningsetiska principerna som Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver så följdes informationskravet genom att innan intervjuerna informera deltagarna om 

undersökningens syfte och hur den skulle genomföras. I enlighet med samtyckeskravet och 

nyttjandekravet sändes ett informationsbrev ut till samtliga intervjupersoner där deras 

förutsättningar och deras rättigheter att när som helst avbryta sin medverkan fanns med. Även 

information kring deltagarnas anonymitet, samt vilka som kommer ta del av resultatet 

framgick i detta brev (se bilaga 1). I enlighet med konfidentialitetskravet har vi strävat efter 

att avidentifiera undersökningspersonerna till den grad att utomstående inte kan känna igen de 

personer som ingått i studien. Detta genom att inte skriva information om namn, kön eller 

tjänst som kan koppla utdragen till den person som gjort uttalandet. Vi har valt att inte 

presentera resultatet från intervjuerna var för sig, utan alla intervjupersoner är representerade i 

framskrivningen av resultatet för att göra ytterliga avidentifiering. Detta har varit särskilt 

viktigt att ta hänsyn till då Falu kommun valt att inte vara anonym i denna undersökning. 

Respondenterna har även innan undersökningen informerats om kommunens val av att inte 

vara anonym. 
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3.8 Metodkritik 

Ambitionen var att även intervjua medarbetare som varit med i faktaundersökningsprocessen, 

men då metoden är relativt ny inom Falu kommun har ej tillräckligt många fall hunnit 

behandlas. Det skulle även innebära att cheferna på ett eller annat sätt skulle vara delaktiga i 

urvalet av respondenter, då det är dessa som vet vilka som någon gång deltagit i processen. 

Då ämnet berör chefernas påverkan på mobbning och kränkande särbehandling är 

respondenternas trygghetskänsla och anonymitet av största vikt. Detta är något som anses 

vara svåruppnåeligt vid intervjuer med medarbetare. 

 

Det kan upplevas problematiskt att intervjua cheferna samtidigt som det är dessa vi ska 

kritiskt granska. Detta på grund av att det finns en risk att deras svar inte blir sanningsenliga 

utan att de ger svar som de tror är ”korrekta”. Det hade varit intressant att ha både ett 

chefsperspektiv och ett medarbetarperspektiv att jämföra med varandra, något som alltså inte 

var möjligt i denna undersökning. För att minimera risken av att få förväntade svar av 

cheferna har vi valt att intervjua högt uppsatta chefer som inte har någon direkt kontakt med 

medarbetarna och ställt öppna frågor där de tvingats svara från egen erfarenhet.  
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4. Resultat och analys  

Det insamlade materialet från intervjuerna kommer nedan presenteras. Fyra teman har 

identifierats efter en bearbetning av det transkriberade materialet. De utgår från studiens syfte 

men också intervjuguidernas indelning. Dessa teman är följande; kränkande särbehandling 

och mobbning, destruktivt ledarskap, faktaundersökningsmetoden och HR-funktionens 

placering. Under var område sammanfattas intervjupersonernas respons. HR-funktionens 

placering är inte en del av syftet och frågeställningarna men där många intressanta åsikter 

tillhörande faktaundersökningen samlades.  

 

I vår resultatpresentation har vi strävat efter att samtliga intervjupersoner ska vara 

representerade. För att avidentifiera deltagarna redogörs det inte för vem som har sagt vad. 

Däremot har ett val gjorts vid citering att skriva ut om det är metodens handledare eller en 

chef som har sagt det, för att ge en förståelse om kunskap och insikt i ämnet från personen. 

Metodens handledare leder arbetet med faktaundersökningsmetoden i Falu kommun. 

Cheferna är högre uppsatta än första linjens chef i Falu kommun och besitter 

chefserfarenheter.  

 

I början av intervjuerna fick intervjupersonerna definiera vad begreppen mobbning och 

kränkande särbehandling innebär för dem. För att få en gemensam syn på begreppen valde vi 

därefter att ge dem vår definition. Under intervjuns gång så behandlades begreppet destruktivt 

ledarskap på liknande sätt. Se under rubriken begreppsförklaringar (1.3). 

 

I följande kapitel är det endast vad intervjupersonerna har framfört som kommer lyftas. Detta 

i form av att vi har återgett och sammanfattat kärnan i intervjupersonernas svar. Således 

framförs inget eget tyckande eller andra referenser.  

 

4.1 Kränkande särbehandling och mobbning 

Det finns många komplexa utlösare till varför mobbning och kränkande särbehandling uppstår 

i arbetslivet. Det beror på faktorer så som stress, osäkerhet och bristande delaktighet. I 

situationer där människor inte själva väljer vilka de ska samverka med, till exempel på arbetet 

eller i skolan kan det uppstå konflikter. Även om det brister i kommunikationen kan det lätt 

uppstå missförstånd och konflikter, vilket i sin tur kan leda till kränkningar eller mobbning. I 

och med teknikens utveckling ser kommunikationen idag annorlunda ut än tidigare och 
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mobbning kan uppstå genom till exempel sociala medier. Har personerna bara en relation över 

Facebook eller via mail, behöver inte ansvar tas för reaktionen eller tänka på hur hårt det kan 

träffa den andra människan. En annan viktig faktor till uppkomsten av dessa problem är när 

ledarskapet brister och det bildas en maktobalans. 

  

Norsk forskning pekar på att 50–80% av de fall som är kränkande 

särbehandling och mobbning, så är det en chef som är förövaren. Jag tror 

att i homogena grupper, stressfyllda miljöer, i grupper där man inte pratar 

om mjuka värden, och där man inte ser hela människan utan bara en del av 

människan så finns en stor risk att det övergår till mobbning. (Metodens 

handledare) 

 

Respondenterna menar att ett systematiskt arbetsmiljöarbete och arbeta med inställningar, 

delaktighet och öppenhet är viktiga faktorer för att motverka detta. Situationer med mobbning 

och kränkande särbehandling kan uppstå vid förändringsarbeten, där gruppen förändras eller 

där det skapas nya arbetsuppgifter. Det kan dock likväl uppstå i en sammansvetsad 

arbetsgrupp. Det finns en meningsskiljaktighet kring vilka personer som riskerar att bli 

utsatta. Det framkommer att det kan vara personer som sticker ut från mängden, ser olika ut 

eller tänker annorlunda än den övriga gruppen. Andra menar dock att det sällan är något 

avvikande i beteendet hos individen som blir utsatt utan att fokus bör läggas på personen som 

utför kränkningarna.  

 

Kränkande särbehandling och mobbning är ett ämne som är svårt att ta i. Det är mänskligt att 

inte vilja prata om sådant som väcker obehag. Ämnet behöver lyftas så inte allt definieras som 

mobbning och kränkande särbehandling, men också så det blir till ett mindre farligt ämne. Det 

ska vara lika självklart att prata om psykisk ohälsa som att prata om att man har diabetes. 

Skambeläggningen och rädslan måste bort. Människan vill uppfattas som god, och alla vet att 

det är fult att mobba. En mobbare vill inte se sig själv som en sådan person. Vi människor vill 

gärna vara tillsammans, må bra och inte sticka ut, vilket kan göra det svårt att anklaga någon 

annan för mobbning eller kränkande särbehandling. Det ligger en skam hos personerna som 

blir utsatta. Därför kan de också välja att inte berätta, vilket kan leda till att det går för långt. 

Dessutom kan det finnas erfarenhet av detta tidigare i livet, som hindrar att säga till. 

 



 

 18 

Den största problematiken gällande mobbning och kränkande särbehandling menar 

respondenterna är bland annat när den som blir utsatt mår väldigt dåligt och det får allvarliga 

konsekvenser så som självmord. Det är också att drivna, ambitiösa och nytänkande 

medarbetare blir nedtryckta av andra medarbetare. Detta kan bero på att vi människor möter 

naturligt motstånd till förändringar och vill inte heller bli jämförda med den duktiga 

medarbetaren. Problematiken finns också kring att fastställa vad det är som har hänt. Vad var 

det som utlöste att en person upplevde det såhär, och vad utlöste att du gjorde såhär? Det kan 

även vara någon som har varit överkänslig. Det föreligger även en risk att det går för långt 

vilket gör det svårt att hantera. Ju längre man väntar, desto svårare blir det att ta upp och 

komma vidare. Genom att uppmärksamma detta under ett tidigt skede hinner det inte hända så 

mycket och människor har inte hunnit må så dåligt. 

 

Det finns stora skillnader i att bli mobbad eller kränkt av sin chef, än av en annan 

medarbetare. Den största skillnaden ligger i maktförhållandet och därmed hjälplösheten. 

Medarbetaren befinner sig i ett underläge, rent hierarkiskt, och chefen kan påverka både 

arbetssituation och lön. Känslomässigt är inte det ena värre än det andra, utan det handlar om 

maktlösheten att inte veta vart man ska vända sig med sina problem. Sker mobbningen mellan 

två medarbetare kan man alltid vända sig till chefen för att få stöd. Om det är en chef som 

kränker kan beteendet även pågå under längre tid utan att det uppmärksammas. Detta dels på 

grund av att personalen inte gärna pratar om sin missnöjdhet med chefen med någon annan, 

och dels på grund av att chefen då har sanktionerat att det pågående beteendet är acceptabelt.  

 

Meningsskiljaktigheterna ligger i vart medarbetaren bör vända sig om det är chefen som utför 

mobbningen. Ett alternativ är att vända sig till chefen ovanför, då det nästan alltid finns en 

hierarkisk ordning. Dock menar andra att detta kan vara svårt att våga göra, då man ofta inte 

har så mycket kontakt med chefens chef och att denne kan vara partisk.  

 

…Ofta så är det så att om man går till chefens chef så kommer denne per 

automatik ställa sig på chefens sida, det finns väldigt få saker att göra utav 

det. Så det är en större grad av maktlöshet. (Chef) 
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En chef har ju alltid en chef. Det finns alltid en hierarkisk ordning överallt i 

princip. Så man måste ju gå till den som är ovanför. Sen har ju vissa, som 

här i Falun, ett HR-kontor som fungerar väldigt bra, där man kan ta upp 

saker… (Chef) 

 

4.2 Destruktivt ledarskap 

Respondenterna menar att den största problematiken med ett destruktivt ledarskap är att 

människor blir nedtryckta istället för uppmuntrade, inte får chans att utvecklas och att 

ledningen kanske undanhåller information eller liknande. Det är förödande, speciellt för de 

utsatta. Det skapar ohälsa, hög sjukfrånvaro, nedsatt motivation, hämmad utveckling och är 

kostsamt. Även arbetsgivarvarumärket kan påverkas och medarbetare välja att sluta. Denna 

typ av ledarskap blir synliggjort och det kommer märkas eftersom personalen kommer söka 

sig därifrån. Finns det en chef som är destruktiv främjar det rädsla, missunnsamhet, girighet 

och sådana saker som inte är bra egenskaper för att en organisation ska kunna överleva 

långsiktigt. Medvetenheten om att chefen har en viktig roll ökar också. Därför kan det vara 

bra att Falu kommun använder omvänd intervju som metod, så den personen på intervjun får 

chans att ta reda på hur chefen är.  

 

För att förhindra denna typ av ledarskap behöver bland annat dessa frågor lyftas i 

utbildningssammanhang. Det behöver skapas strukturer som möjliggör utvärderingar. Skapa 

en kultur där inte allt fokus är på chefen utan på medarbetare och teamet. Också att våga prata 

om de här svåra sakerna vid till exempel APT.  

 

Jag tror man måste ha jättemycket beredskap att stötta, både den chefen, 

medarbetaren eller medarbetargruppen. Min grundinställning är att det går 

att utveckla sig, med feedback och stöd för att förstå vad det här har lett till. 

(Chef) 

 

Det kan finnas många anledningar till varför man har hamnat där som chef, man kanske 

behöver stöd och coachning för att komma vidare i sitt ledarskap. Man måste få chansen att 

förändra sig som chef. Stöd, handledning och utbildning är viktiga redskap, för att se om det 

går att komma ur beteendet och komma vidare. Ett aktivt arbete krävs med människorna som 
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har en sådan typ av ledarskap i sig, och detta ledarskap måste identifieras. Det krävs jobb för 

att ändra ett beteende eller en inställning. Går inte detta måste mod samlas till att avsluta 

chefskapet och därmed finns inte det maktförhållandet kvar.  

 

4.3 Förändrad maktbalans 

Det framkom i intervjuerna att det är en tuff upplevelse att bli anmäld av sin medarbetare och 

det finns flera exempel när det inte varit kränkande särbehandling eller mobbning. Samtidigt 

är detta ett rättssäkert sätt att arbeta på och ett sätt att skydda alla parter i processen och 

komma fram till en rättssäker slutsats. När en chef har blivit anmäld av sin medarbetare kan 

maktbalansen påverkas efter avslutad process. Detta är dock högst individuellt och det beror 

på hur chefen är som person och vilken relation den har till sina medarbetare. Chefen kan bli 

försiktigare eller rädd i sitt ledarskap, då denne kan hamna i en annan maktposition, under sin 

medarbetare. Om det är en prestigefull chef, eller någon som är rädd att bli anmäld igen, kan 

maktbalansen också påverkas. Detta är något som bör uppmärksammas och efter en avslutad 

faktaundersökning, oavsett resultat, behövs en process för båda parter.  

 

Jag skulle ju vilja prata med den personen och försöka ändra vårt sätt så 

att denne inte upplever det här. Fråga: vad vill du att jag ska tänka på så 

det känns bättre för dig? Jag tror att det är viktigt med ett eller flera 

samtal, så att man inte går och bär vidare på något. Annars kan det leda till 

att chefen inte vågar och blir osäker i sitt ledarskap. Här kan man också ta 

hjälp av kollegor och föra diskussioner. (Chef) 

 

Det finns också fall där båda parter har jobbat kvar och det har gått bra, några menar även att 

detta kan göra ledarskapet bättre i framtiden. Detta då denna process är ett sätt att gå vidare, ta 

varandra i hand och må bättre. Det tar naturligtvis tid då tilliten ska byggas upp igen.  

 

4.4 Faktaundersökningsmetoden 

Faktaundersökningsmetoden är en norsk metod som till stora delar är kopierad från sitt 

ursprung men med små modifieringar för att den bättra ska passa Falu kommun. Två 

förändringar är kravet på att det alltid måste finnas en skriftlig anmälan samt de fem 

slutsatserna, vilket gör att metoden påminner om en svensk polisiär förundersökning. Falu 
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kommun tar inte emot muntliga anmälningar, vilket kan få eventuell kritik, men argumentet 

att det inte går att utreda fall anonymt eller muntligt väger tyngre.  

 

Utredaren gör en självständig sammanfattning och tittar på de olika händelserna var för sig, 

för att sedan ta ställning till om det är kränkande särbehandling eller inte enligt föreskriften 

AFS 2015:4. Därefter görs även en bedömning om det är mobbning eller inte. Därefter tas ett 

beslut utifrån de fem slutsatserna. Den första är att kränkande särbehandling eller mobbning 

kan styrkas, den andra är att det inte går att styrka det. Den tredje slutsatsen är att kränkande 

särbehandling eller mobbning ej kan styrkas, men att det finns brister i den organisatoriska 

arbetsmiljön som kan framkalla den här typen av beteenden. Då är det viktigt att poängtera att 

det inte är någon enskild person som har agerat fel. Den fjärde är att det inte är kränkande 

särbehandling utan att det handlar om en chef som är lika elak mot alla och bryter mot 

arbetsgivarens regler, lagar eller avtal. Den femte är en okynnesanmälan, det vill säga att det 

inte finns grund till anmälan. 

 

Den direkta chefen till anmälaren kan aldrig vara den direkta beställaren, då denne kan bli 

inblandad som en aktiv eller passiv deltagare. Det är alltid arbetsgivaren som fattar beslut om 

åtgärder. Tiden från att en anmälan gjorts till att utredningen är klar är cirka 1–2 månader. 

Sedan kan en handlingsplan löpa över flera år framåt. Åtgärderna som beslutas kan vara såväl 

individuella åtgärder som organisatoriska åtgärder. Om det inte skulle föreligga mobbning 

eller kränkande särbehandling arbetas det med anmälarens upplevelser. Detta kan göras via 

företagshälsovården eller andra typer av insatser. Det huvudsakliga syftet i det här är att nå en 

arbetsmiljö där ingen mår dåligt och alla är vinnare. 

 

Den mest läkande kraften för en människa som har blivit utsatt, är att få en 

uppriktig ursäkt. (Chef) 

 

Respondenterna menar att en fördel med faktaundersökningen är just att det är fakta och att 

inga känslor blir involverade. Det är det som driver utredningen framåt, då det inte går att 

ifrågasätta. Utredningarna blir tydliga och det går att se vad det beror på, exempelvis 

organisationens neddragning som har lett till stress och press.  Metoden bryr sig inte om 

vilken position du har. Den tar hänsyn till att du har ett större ansvar när du är chef, men inte i 

händelserna. Därför är faktaundersökningen ett verktyg som tar bort risken att chefen får 
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tolkningsföreträde. Det vore fördelaktigt att bygga upp en struktur kring stegen innan det blir 

en utredning, någonstans att gå för att få en prövning utan att vara offentlig, samt kunna lära 

sig metoden och bolla tankar. Det finns ingenting som talar emot att inte kunna använda den 

här modellen, då det finns stöd i forskningen. 

 

Alla som är inblandade i en utredning, oavsett den anmälda, anmälare eller vittne, har rätt till 

psykosocialt stöd via företagshälsovården. Falu kommun har också utpekade resurspersoner 

ute i organisationen som kan ge stöd. Det kan finnas behov av skyddsåtgärder, det vill säga 

tillfällig förflyttning av en individ under utredningens gång, för att sedan återgå till det 

ursprungliga arbetet. Det beror på hur arbetssituationen ser ut, men det kan finnas behov av 

andra arbetsuppgifter, arbetstider eller dylikt.  

 

Den största styrkan med faktaundersökningsmetoden är just att den bygger på fakta, vilket gör 

att den är trovärdig och rättssäker. Den förebygger även osunda beteenden och skapar en 

bättre arbetsmiljö, då människor inte gärna vill bli utredda. Metoden och dess insatser i Falu 

kommun är även uppmärksammade i hela Sverige, vilket skapar ett gott 

arbetsgivarvarumärke. Med denna metod blir det en objektiv bedömning, vilket innebär att 

känslor och tyckande utesluts från alla parter. Det är det mest humana sättet att utreda dessa 

frågor på och de gamla problemen som funnits med anonyma anmälningar undgås. Genom att 

medarbetarna inte kan vara anonyma i sina anmälningar så kan det eventuellt leda till att 

problemet inte lyfts, men samtidigt går det inte att agera på en anonym kritik. Dessa problem 

försvinner helt när man använder sig av en faktaundersökning. Det är även positivt att det 

finns en tydlig modell när dessa problem uppstår, då det ger en tydlighet i hanteringen. En 

trygghet skapas i att metoden förebygger att den anmälde får konsekvenser för handlingar den 

ej har utfört. 

 

Det kan ju vara så att en människa som upplever att man inte får vara 

anonym kanske inte vågar anmäla. Men å andra sidan, vad ska vi göra med 

en anonym anmälan? I det fallet har vi byggt upp ett system, där vi har 

stödpersoner. Dit kan man gå om man funderar på att göra en anmälan 

men inte vågar. Då kan man prata anonymt med dem här personerna. De 

kan berätta hur det går till och det är ett sätt att kanske våga göra en 
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anmälan. Så vi har också byggt upp det stödet i organisationen. (Metodens 

handledare) 

 

En negativ aspekt med metoden är att personer uppfattar den som polisiär, vilket kan kännas 

skrämmande. Respondenterna anser att det behövs mod och en viss styrka för att våga anmäla 

och orka genomgå en sådan process, men samtidigt är metoden den mest humana och säkra 

som finns idag. En annan svaghet är att känslorna och den subjektiva uppfattningen inte får 

något uttryck och omhändertas i metoden. Däremot kan processen ge utrymme att bearbeta de 

intryck som finns och kanske komma fram till en slutsats att situationen har missuppfattats. 

Kortsiktigt är det även en dyr metod, men långsiktigt tjänar nog Falu kommun på att använda 

sig av den, då den förebygger sjukskrivningar och liknande. 

 

 

4.5 HR-funktionens placering 

Det är en fördel att Falu kommuns HR-funktion är centraliserad. Personerna blir mer 

anonyma när de ska anmäla och HR har stöd i varandra och således kan bedöma på ungefär 

samma sätt. Det skulle bli ganska subjektivt om HR skulle finnas på olika ställen. Det är 

livsfarligt med en decentraliserad HR-funktion, eftersom HR blir till ett enda chefsstöd. HR 

har även ett ansvar gentemot medarbetarna och inte bara chefen. Skulle HR vara 

decentraliserat så innebär det också svårare att anmäla, då HR blivit en del av arbetstagaren 

och kanske är nära den chefen som ska anmälas. Det kan vara skönt att prata med någon 

utomstående när något känns svårt.  

 

… Jag brukar säga det att min egen definition av HR, det är att HR är 

organisationens viktigaste stöd, det är inte en enskild chefs eller 

medarbetares stödfunktion. Och det gör att ibland måste vi stå på 

medarbetarens sida, ibland på chefens sida. (Metodens handledare) 

  

En meningsskiljaktighet i detta råder då det kan kännas bättre att kunna vända sig till någon 

man känner. Det kan bli svårare att kunna ta kontakt med HR när det är centraliserat. Den 

personen som vill anmäla känner då inte HR-personalen och får inte heller denna tryggheten 

att berätta detta för dem.  
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5. Diskussion och slutsats 

Studiens syfte är att undersöka hur de sociala relationerna på arbetet påverkas när det är den 

ansvariga chefen som utför mobbning eller kränkande särbehandling. Vidare är syftet att 

undersöka hur metoden faktaundersökning hanterar dessa problem. Nedan kommer en 

diskussion att föras utifrån de teman som tagits fram genom studiens resultat och analys. 

Dessa kommer att diskuteras utifrån studiens syfte samt den teori som tidigare presenterats.  

 

5.1 Kränkande särbehandling och mobbning  

I denna studie har det framkommit att mobbning och kränkande särbehandling är ett 

omfattande och komplext problem som i allra högsta grad existerar på arbetsplatser. Utifrån 

resultatet i undersökningen får vi det bekräftat att det är ett ämne som behöver lyftas och 

uppmärksammas, då det kan ge förödande konsekvenser för såväl individer som organisation. 

 

I undersökningen framkommer det att vanliga orsaker till mobbning och kränkande 

särbehandling är stress, bristande kommunikation, förändringar, sociala medier och bristande 

ledarskap där det bildas en maktobalans. Det är även dessa faktorer Arbetsmiljöverket (2016) 

lyfter som risker för uppkomst av dessa problem. Den största problemfaktorn av dessa verkar 

vara det bristande ledarskapet och maktobalansen, då detta är den mest komplexa och 

svårhanterliga. Enligt AFS 2015:4 13§ ligger ansvaret för arbetsmiljön hos arbetsgivaren. Det 

uppstår därför ett problem när det är denne som utför kränkningarna. Då personen ovanför 

vederbörande chef inte nödvändigtvis finns på plats eller har tillräckligt stor insikt i 

organisationen, kan problemet fortskrida utan att det uppmärksammas eller åtgärdas. 

 

Kränkande särbehandling och mobbning är ett svårt ämne som kan väcka obehag, rädslor och 

skam, men i resultatet framkom förslag på hur detta kan motverkas. Genom att arbeta utifrån 

ett systematiskt arbetsmiljöarbete, ändra inställningar både hos medarbetare och chefer, men 

också genom att skapa delaktighet och öppenhet. Med dessa åtgärder kan ämnet kännas 

mindre skrämmande, göra det lättare för någon utsatt att erkänna sin oro och kunna göra en 

anmälan. När det finns en norm kring att människor ska må bra och inte sticka ut ur mängden, 

så finns det en risk att problemen trycks undan och att det hinner gå för långt. Detta gör 

problemet svårhanterligt och människor hinner må sämre än om det hade motverkats i tid. 

Arbetsgivarens ansvar bör utökas, eller snarare specificeras. Arbetsgivaren ansvarar över 

bland annat hur kommunikation och ledning av arbetet sköts (Arbetsmiljöverket, 2016). 
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Därför kan också arbetsgivaren styra hur detta ämne ska kommuniceras ut för att göra det till 

ett mindre jobbigt ämne. Exempelvis kan detta lyftas upp vid APT regelbundet. Om det är ett 

ämne som pratas om till en början men sedan kommer i skymundan, så kan det riskeras att bli 

tabubelagt igen. Dessutom kommer inte de nya medarbetarna veta vad som tagits upp innan 

de var anställda. 

 

5.2 Destruktivt ledarskap 

Intervjupersonerna nämner att ett destruktivt ledarskap kan komma att påverka 

arbetsgivarvarumärket, också kallat employer brand. De lyfter att det kan leda till ohälsa, 

sjukskrivningar, nedsatt motivation och produktivitet. Organisationen sänder ut signaler om 

att de tillåter ett sådant ledarskap, och det kan vi se påverka deras image negativt. Under 

analysen av intervjuerna kunde vi tydligt se att Falu kommuns profil inte präglas av 

destruktivt ledarskap. Medarbetare kan välja att lämna en organisation med ett dåligt 

employer brand om det finns ett destruktivt ledarskap (Kashyap & Rangnekar, 2014). Detta 

eftersom ledare har en viktig roll i de anställdas upplevelse av employer brand (ibid). Under 

intervjun framkom det att medarbetare kan välja att inte heller ansöka till en organisation med 

ett dåligt employer brand. Detta kan således genom ett dåligt employer brand bli mycket 

kostsamt för en organisation att ha chefer med ett destruktivt ledarskap. En tanke som väcktes 

och diskuterades under intervjuerna är att organisationer som tillåter ett sådant ledarskap inte 

är långsiktigt hållbara, därmed kommer den inte kunna överleva. En anledning till varför en 

sådan organisation inte skulle kunna överleva är på grund av konkurs, vilket stärks av Hoel et 

al. (2011) då ett skadat rykte är väldigt kostsamt. 

 

I resultatet framgick det att ett destruktivt ledarskap kan motverkas genom bland annat 

utbildning, våga lyfta och prata om ämnet men också genom att stötta chefen. Vi fann tanken 

om att en chef som besitter ett destruktivt ledarskap ska få stöd intressant, då det tyder på ett 

strategiskt hållbart tänk hos intervjupersonerna. De styrker sina argument med att de tror på 

att en människa kan förändra sitt beteende och inställning. Istället för att göra sig av med 

chefen, via exempelvis omplacering där problemet kan börja om på nytt, så vill de få chefen 

att ändra sig och bibehålla sin nuvarande position. Vi anser att detta kan vara positivt ur 

många aspekter. Det är bland annat ekonomiskt och stärker organisationens employer brand 

(Hoel et al., 2011). Signaler skickas ut att beteendet inte är okej och att det är något som 

kommunen vill motverka. I och med att denna chef också kommer förändra sitt beteende och 
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förmodligen stärkas i sin ledarroll, kommer ryktet byggas upp hos företaget och ge en 

förbättrad identitet (Kashyap & Rangnekar, 2014).   

 

5.3 Maktobalans 

Salin (2003) menar att maktobalans är en faktor till varför mobbning uppstår, vilken kan 

förklara varför så många blir utsatta av sina chefer. Utifrån undersökningen kan vi fastslå att 

den största skillnaden i att bli utsatt av en chef jämfört med en medarbetare är just 

maktobalansen. Samtliga intervjupersoner menar att medarbetaren hamnar i en 

beroendeställning till sin arbetsgivare vilket innebär att känslan av hjälplöshet blir större. 

Detta resonemang styrks av Einarsen et al. (2013) och Salin (2003) som menar att 

maktobalansen ofta speglas i den formella maktstrukturen och att chefen sitter i en överlägsen 

organisationsposition. 

 

I undersökningen fanns dock delade meningar kring om det upplevs som värre eller jobbigare 

att bli utsatt av en chef än en medarbetare. Några menade att det var så, medan andra var 

osäkra eller ansåg att det var lika påfrestande. Även när mobbning eller kränkande 

särbehandling uppstår mellan medarbetare kan det handla om en maktobalans, men då i den 

informella makten, makt baserad på kunskap eller att förövaren har tillgång till stöd från 

inflytelserika personer (Einarsen et al., 2013).  

 

Utifrån detta går det alltså inte att fastslå om det skulle kännas värre att bli utsatt av en chef 

jämfört med om mobbingen sker mellan medarbetarna. En slutsats kan dras att 

maktförhållandet och således maktobalansen förmodligen är större mellan chef och 

medarbetare, än vad den är medarbetare emellan. Dock kan den informella makten skapa en 

obalans även mellan medarbetare.  

 

Salin (2003) menar att en annan orsak till att mobbning uppstår är att konsekvenserna för 

förövaren är relativt små eller inga, ett problem som kan uppstå med ett svagt ledarskap. I 

undersökningen framkom det att anmälningar i faktaundersökningsmetoden kan medföra 

problem för det framtida ledarskapet. Några av deltagarna menade att en chef som tidigare 

blivit anmäld av en medarbetare kan tappa styrka i sitt ledarskap och bli en mer försiktig chef 

på grund av rädsla för att bli anmäld igen eller en oro att uppfattas som kränkande eller allt för 

hård. Om detta är fallet anser vi att det finns en risk att maktbalansen förändras och 
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medarbetaren få högre informell makt än chefen. Om då medarbetaren som nu har högre 

informell makt än chefen skulle uppvisa ett oroväckande beteende kanske chefen inte vågar 

ingripa. Således blir konsekvenserna för förövare små och beteendet kan fortlöpa.  

 

5.4 Faktaundersökningsmetoden 

Då mobbning och kränkande särbehandling ofta leder till hög personalomsättning, hög 

frånvaro, minskat engagemang, sjukdomar och lägre produktivitet är det både ett socialt och 

ekonomiskt problem för organisationen (Salin, 2003; Hogh, Gemzøe Mikkelsen & Hansen, 

2011). Faktaundersökningsmetoden är enligt metodens handledare kortsiktigt en dyr metod 

för att hantera dessa problem, men i det långa loppet kan den snarare medföra ekonomisk 

vinning för företaget, då den har visat sig förebygga sjukskrivningar. Genom att det är en 

positivt uppmärksammad metod anser vi att organisationens arbetsgivarvarumärke stärks. 

Hoel et al. (2011) menar att tidigare forskning har ägnat liten uppmärksamhet åt de 

ekonomiska konsekvenserna som mobbning och kränkande särbehandling medför. Detta bör 

uppmärksammas mer, då det är en relevant faktor till att börja arbeta med dessa problem på 

ett tydligare och mer systematiskt sätt (ibid). 

 

Salin (2003) menar att en av orsakerna till att mobbning uppstår är att förövaren anser att 

konsekvenserna för sitt handlande är relativt små, ett problem som kan uppstå i stora 

organisationer där individer kan försvinna i mängden. Det är även vanligare att mobbning 

förekommer i hierarkiskt uppbygga organisationer där maktobalansen kan anses som hög 

(ibid). Falu kommun kan anses vara en stor organisation med många anställda där det är 

omöjligt att ha koll på varje enskild individ. En kommun är även uppbyggd i en hierarkisk 

struktur, där det finns tydliga chefsled. Därför kan slutsatsen dras att ovannämnda problem är 

något som lätt kan uppstå i denna organisation. Genom denna studie kan vi dock se att 

faktaundersökning är en metod som på ett effektivt sätt förebygger detta. Dels på grund av 

tydligheten som medföljer i skriftliga anmälningar där varje individ blir prövade på ett rättvist 

sätt, men även på ett förebyggande plan (Einarsen et al., 2016). Det framkom i intervjuerna att 

en faktaundersökning är en känslomässig process som ingen individ med glädje går igenom, 

vilket innebär att individer tänker ett extra varv innan man väljer att kränka eller mobba en 

annan person. Uppstår mobbning eller kränkande särbehandling kan vi se att konsekvenserna 

för förövaren blir stora och individer blir sedda även i en stor organisation. Således både 

förebygger och hanterar faktaundersökningsmetoden detta problem.    
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I den norska faktaundersökningsmetoden har vi tolkat det som, utifrån teori och intervjuer, att 

muntliga anmälningar accepteras (Einarsen et al., 2016). I Falu kommuns modifierade 

faktaundersökningsmetod är detta något som inte godtas. Kommunen motiverar detta med att 

det inte går att göra något med muntliga och anonyma anmälningar. En skriftlig anmälan blir 

aldrig anonym på samma vis då det dokumenteras. Anmälaren måste kunna stå för det den 

säger, och den som blir anklagad måste få en chans att försvara sig. Det anses bra av 

intervjupersonerna att Falu kommun gör på detta sätt. På så vis undkommer kommunen 

många, som de själva kallar den femte slutsatsen, okynnesanmälningar. De menar också att 

det är positivt att som anklagad kunna försvara sig mot anmälningen, då det i sig kan upplevas 

kränkande att bli anmäld om man inte gjort något fel. 

 

Däremot kan viss kritik ges till de skriftliga anmälningarna, då resultatet pekar på en aspekt 

där många väljer att inte anmäla. Detta på grund av att processen kan anses vara polisiär, och 

det kan upplevas bli till en uppståndelse när man gör en skriftlig anmälan. Hade det gått att få 

till ett system där det funkar med muntliga anmälningar hade det underlättat. Vi tror dock att 

det kan vara svårt att använda sig av samma system gällande de muntliga anmälningarna som 

den norska metoden gör. Därför anser vi att skriftliga anmälningar är det mest humana sättet 

att göra det på. Ett förbättringsförslag som intervjupersonerna lyfte fram och som vi håller 

med om, är att arbeta fram ett starkare stöd dit man kan gå för att få en inofficiell prövning 

eller få stöd och råd kring metoden. Detta är jobbiga och känsliga ämnen, och vi tror att stöd 

är den mest centrala delen för att våga anmäla. Detta för att inge en känsla hos anmälaren att 

denne inte är ensam och får den hjälp som behövs. Utifrån detta går det att diskutera vart detta 

stöd bör finnas.  

 

5.5 HR-funktionens placering 

Falu kommun har en centraliserad HR-funktion, intervjupersonerna hade huvudsakligen en 

positiv respons kring detta. Respondenterna vill kunna känna trygghet och stöd från HR när 

kränkande särbehandling och mobbning uppstår. Detta är i Falu kommun ännu viktigare 

eftersom det gäller en anmälan i skriftlig form. Anonymiteten är därmed inte längre en 

trygghet för anmälaren. Vi tror att en centraliserad HR kan upplevas tryggare, då HR har ett 

ökat avstånd till cheferna som kan bli anmälda. HR har även stöd från varandra och därmed 

minskar risken för subjektiva bedömningar. Det kan också vara skönt för en anmälare att få 
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prata med en utomstående. Detta kan liknas vid det som Einarsen et al. (2016) nämner om att 

ta in en extern utredare, just för att utredningen ska ske objektivt, och inga orättvisor ska 

upplevas. 

 

 

5.6 Slutsats 

Nedan kommer studiens slutsatser presenteras i punktform.  

 

 Mobbning och kränkande särbehandling går att motverka genom att bland annat börja prata 

mer om det och skapa en öppenhet. 

 

 Det finns en skillnad i att bli kränkt och mobbad av en chef jämfört med en medarbetare. 

Denna skillnad ligger främst i maktobalansen, när medarbetaren hamnar i en 

beroendeställning till sin arbetsgivare och upplever en känsla av hjälplöshet.  

 

 Mobbning eller kränkande särbehandling, exempelvis orsakat av destruktivt ledarskap, leder 

till en negativ inverkan på employer brand. 

 

 Destruktivt ledarskap kan motverkas genom utbildning, att våga lyfta och prata om ämnet 

men också genom att stötta chefen som har denna typ av ledarskap. 

 

 Faktaundersökningsmetoden är en human metod för att utreda kränkande särbehandling och 

mobbning. Detta på grund av dess saklighet och att det är en rättvis process för alla parter. 

 

 Faktaundersökningsmetodens främsta brister är att den inte ”tar hand om känslorna” och att 

människor kan välja att inte anmäla på grund av att den skriftliga anmälan inte är anonym. 

 

 HR-funktionens centralisering i Falu kommun är till fördel för de som vill anmäla mobbning 

och kränkande särbehandling, och därmed genomgå en faktaundersökningsprocess. 

 

Av denna studie går det att utläsa att sociala relationer på arbetet påverkas negativt när en 

chef mobbar eller kränker. Det skapas bland annat en maktobalans, i detta fallet mellan 

medarbetare och chef, som leder till att den ena parten hamnar i en beroendeställning till den 

andra. Detta leder till disharmoni i relationen. Eftersom det är ett ämne som är tabubelagt att 
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prata om så kan det också ge en påverkan gentemot övriga kollegor. Den utsatte kan uppleva 

bland annat skam, rädsla och obehag. Således kan den utsatte välja att avsluta sin tjänst och 

såväl trivseln som prestationerna sänks. Detta i sin tur kan leda till övriga konsekvenser, dels 

för individernas mående och dels för organisationen i form av lägre produktivitet, 

uppsägningar och ett försvagat employer brand. Faktaundersökningsmetoden hanterar detta 

problem med fakta och objektivitet. Det är en rättssäker process och den lägger ingen vikt vid 

parternas position i organisationen.  

 

5.7 Vidare forskning 

Då vi har kunnat identifiera en stor kunskapslucka gällande forskning kring mobbning och 

kränkande särbehandling, anser vi det vara av stor vikt att forska vidare kring detta. Då främst 

utföra fler studier med fokus på när det är chefen som utför kränkningarna. Det bör även 

utföras vidare forskning kring utredningsmetodik. Då vår studie begränsats till att bara 

undersöka chefers syn på dessa frågor, samt deras syn på faktaundersökningens funktion, vore 

det av intresse att komplettera denna studies begränsningar. Att genomföra större 

undersökningar där även medarbetare involveras vore intressant för att få ytterligare ett 

perspektiv. Det vore även intressant att genomföra intervjuer med personer som dels gjort en 

anmälan i en faktaundersökning och dels blivit anmälda. Detta för att få en djupare kunskap 

kring vilka delar i faktaundersökningen som behöver förbättras eller bevaras för att berörda 

parter ska uppleva utredningen som en rättvis process.  
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Bilaga I 

 
Information om undersökning kring mobbning och kränkande 

särbehandling 
 

Vi är två studenter på Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna som nu ska 

skriva ett examensarbete. Detta informationsbrev riktar sig till dig som är chef inom Falu 

kommun. Kränkande särbehandling och mobbning är ett utbrett och komplext problem. Det 

berör hela organisationer i allt från arbetstrivsel till produktivitet och resultat. Vi ser en brist i 

forskningen kring detta ämne och hoppas därför att du genom ditt deltagande vill hjälpa oss 

att bidra. 

Undersökningen handlar om att få chefers syn på kränkande särbehandling och mobbning, 

vad som händer med arbetsmiljön när dessa problem finns, samt granska metoden 

faktaundersökning som ni i Falu kommun använder er av. Du tillfrågas härmed om deltagande 

i denna undersökning. 

Vår metod innefattar intervjuer med anställda på Falu kommun med chefspositioner. 

Anledningen till att vi gärna vill träffa just dig för en intervju är att du passar in på våra 

urvalskriterier. Intervjun beräknas ta cirka en timme och planeras in utifrån när du har 

möjlighet att avsätta tiden.  

 

Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och anonymiseras innan de presenteras som en 

del av undersökningens resultat. När kandidatuppsatsen är färdigställd och betygsatt kommer 

ljudupptagningar och anteckningar att förstöras. Uppsatsen kommer att presenteras för 

studenter och lärare på Högskolan Dalarna i utbildningssyfte. Du har även möjlighet att ta del 

av den färdiga uppsatsen om du så önskar. Det ska poängteras att Falu kommun inte valt att 

vara anonyma i denna undersökning, men du som individ är helt anonym. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid Högskolan Dalarna. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

 

Borlänge den 3/4–2017 

 

 

Johanna Lindblå Michaela Johansson Handledare Bengt Pontén 

   

Tel: 070-4249859 Tel: 076-3260267 Tel: 070-3744763 

E-post: h14jolia@du.se  E-post: h14micjo@du.se  E-post: bpo@du.se 
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Bilaga II 

 

Intervjuguide till chefer 

 

ALLMÄNT 

1. Kan du berätta om dig själv? 

 

2. Hur länge har du arbetat som chef? 

 

3. Hur länge har du arbetat inom Falu kommun? 

 

4. Vad har du för tjänst och hur länge har du suttit på den tjänst du innehar? 

 

MOBBNING OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING 

5. Vad innebär dessa begrepp, mobbning och kränkande särbehandling, för 

dig? 

 

6. Varför tror du att mobbning och kränkande särbehandling uppstår i 

arbetslivet? 

 

7. Tror du att det är ett ämne som är svårt att ta i? 

- Varför/varför inte? 

 

8. Vad tror du är den största problematiken i dessa frågor gällande mobbning 

och kränkande särbehandling? 

 

9. Vad är skillnaden/likheten i att bli mobbad/kränkt av en chef jämfört med 

att bli utsatt av en medarbetare? 

- Arbetsmiljön, det vill säga det dagliga arbetet, arbetstrivseln och dylikt? 

 



 

 III 

DESTRUKTIVT LEDARSKAP 

10. Vad tror du är den största problematiken i ett destruktivt ledarskap? 

- Hur påverkar organisationen, medarbetarna etc.? 

- Hur går man tillväga när det finns en sådan typ av ledare? 

- Hur motverkar man detta ledarskap? 

 

11.  Har du varit med om mobbning och kränkande särbehandling?  

- Har du blivit utsatt?  

- Har det förekommit inom arbetslaget/-gruppen?  

- Har du varit med och hanterat det någon gång? 

 

FAKTAUNDERSÖKNINGSMETODEN 

12.  Vi vet att ni använder er av faktaundersökningsmetoden i Falu kommun, 

hur mycket vet ni om den? 

 

13.  Hur kan det kännas för en chef att bli anmäld av sin medarbetare?  

- Hur kan man förhålla sig till detta?  

- Kan det påverka ledarskapet/arbetsmiljön när man vet att sin 

medarbetare känner så? 

- Tror du att maktbalansen påverkas, till exempel blir större eller mindre? 

 

14.  När ett fall behandlas, tror du att det påverkar relationerna i det dagliga 

arbetet? Om ja, hur? 

 

15.  Vad tror du är positivt respektive negativt med 

faktaundersökningsmetoden? 

  



 

 IV 

Bilaga III 

 

Intervjuguide till metodens handledare 

 

ALLMÄNT 

1. Berätta om dig själv och vad du arbetar med? 

 

MOBBNING OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING 

2. Vad innebär begreppen mobbning och kränkande särbehandling för dig? 

 

3. Varför tror du att mobbning och kränkande särbehandling uppstår i 

arbetslivet? 

 

FAKTAUNDERSÖKNINGSMETODEN 

4. Berätta om faktaundersökningsmetoden, hur fungerar den? 

- har ni ”kopierat” den norska metoden eller gjort om den? 

 

5. Hur lång tid tar det att utföra en faktaundersökning? 

 

6. Under processen, hur fungerar förhållandet mellan parterna då? 

 

7. Vad är skillnaden/likheten i att bli mobbad/kränkt av en chef jämfört 

med att bli utsatt av en medarbetare? 

 

8. Hur kan det kännas för en chef att bli anmäld av sin medarbetare?  

- Hur kan man förhålla sig till detta?  

- Kan det påverka ledarskapet/arbetsmiljön när man vet att sin 

medarbetare känner så?  

- Tror du att maktbalansen påverkas? 

 



 

 V 

9. Vem tar beslut om eventuella konsekvenser när det fastslagits att 

kränkande särbehandling eller mobbning funnits? 

- Om det är denne som utför kränkningarna? 

 

10.  Vad händer efter en faktaundersökning?  

- Om det fastslagits att kränkande särbehandling eller mobbning 

förekommit? 

- Om det fastslagits att det inte förekommit? 

- Stöd till parterna?  

 

11.  Om det är en minderårig som blir utsatt, förekommer det någon skillnad 

i anmälan då? 

 

12.  Anser du att alla organisationer bör använda sig av den här metoden för 

att jobba med dessa frågor? 

- Varför/varför inte? 

- I vilka organisationer funkar det/funkar det inte? 

- Om ja, skillnad på anställningar? Hur gör man till exempel vid en 

provanställning? 

 

13.  Vad anser du vara metodens styrkor respektive svagheter? 

 

HR-FUNKTIONENS PLACERING 

14.  Vad tänker du kring HR-funktionens position?  

- Är det en fördel eller nackdel att den är centraliserad? Varför? 

 


