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Vad påverkar vuxna observatörers intention att ingripa vid 

arbetsplatsmobbning? 
 

Lisa Andersson och Camilla Molinder 

 

 
Arbetsplatsmobbning har omfattande konsekvenser för individer i 

arbetslivet och samhället. Observatören har en viktig roll i arbetet mot 

mobbning, då dennes ingripande kan influera andra att göra detsamma. 

Denna studie undersökte om observatörens kön, locus of control och 

erfarenhet av observerad mobbning har en påverkan på intentionen att 

ingripa vid en mobbningssituation. Detta prövades utifrån sex hypoteser och 

frågeställningen hur relationen ser ut mellan ovangivna variabler i 

förhållandet till intentionen att ingripa vid mobbning. 165 individer i 

arbetslivet, varav 114 kvinnor, besvarade en enkät vilken innehöll Rotters 

The internal-external scale, en justerad Negative Acts Questionnaire-

Revised och ett instrument inspirerat av Hektner och Swensons påstående 

om intentionen att ingripa. Materialet anlyserades med hjälp av tvåvägs-

ANOVA och Pearsons korrelationskoefficient. Studiens resultat var att 

erfarenhet av observerad mobbning, både enskilt och i kombination med 

kön och locus of control, påverkar intentionen att ingripa. Kön och locus of 

control visade inte på signifikanta huvudeffekter.  

 
Keywords: workplace bullying, bystander intervention, bullying 

experiences, locus of control 

 

 

Inledning 
 

Arbetsplatsmobbning (workplace bullying) är ett fenomen som har ökat över hela världen 

(Chappell & Martino, 2006) och forskning inom ämnet har pågått under 20 år (Samnani & 

Sing, 2012). Fokus har legat på att identifiera vad mobbning innebär, utifrån att studera 

mobbningsrelaterade beteenden samt att mäta i hur stor utsträckning de olika beteendena 

förekommer inom organisationer. Intresse har legat i att belysa de negativa konsekvenser som 

mobbning kan innebära för den utsatta individen och organisationen. En annan återkommande 

forskningsfråga har varit vem det är som blir utsatt för mobbning respektive vem det är som 

utsätter annan för mobbning (Saunders et al., 2007).  

Arbetsplatsmobbning har i forskning beskrivits som en situation där en individ upprepade 

gånger utsätts för negativa handlingar från en eller flera andra. Dessa handlingar kan till 

exempel innebära trakasserier, social exkludering eller att negativt påverka en individs 

arbetsuppgifter. Arbetsplatsmobbning definieras som en fientlig och oetisk kommunikation 

som systematiskt sker av en eller flera individer som i huvudsak riktas mot en individ. 

Mobbningen sätter den utsatta individen i en hjälplös och försvarslös position, vilken kvarstår 

om mobbningen fortgår. För att handlingarna ska definieras som mobbning ska de ske 

frekvent, åtminstone en gång i veckan, och över en längre tid, under minst sex månader 

(Leymann, 1996).  

Mobbning som fenomen ska ses som en eskalerande process som börjar med ett aggressivt 

beteende vilket kan intensifieras. Sker detta kan den utsatta individens upplevelse liknas vid 
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ett allvarligt trauma. Genom att medvetandegöra dessa långvariga effekter kan mobbningens 

allvarlighetsgrad bättre förstås (Hoel, Cooper, & Zapf, 2002; Hogh et al., 2012; Leymann, 

1990; Samnani & Sing, 2012). Vie, Glasø och Einarsen (2011) beskrev att intensiv mobbning 

kan, av den utsatta individen, erfaras som att denne elimineras socialt. I enighet med detta har 

Zapf och Einarsen (2005) skiljt på stress relaterat till arbetet, och stress relaterat till 

arbetsplatsmobbning. De menade att stress skapat av arbetsplastmobbning mer kan liknas vid 

ett posttraumatiskt stressyndrom samt generaliserat ångestsyndrom. Detta kan i sin tur 

resultera i permanent personlighetsförändring.  

Samnani och Sing (2012) har lyft fram att konsekvenserna av mobbning sträcker sig längre 

än till den utsatta individen. De menade att de negativa hälsokonsekvenserna även påverkar 

observatören. Tuckey, Dollard, Hosking och Winefield (2009) bekräftade detta genom att visa 

på att mobbning skapar en hög stressnivå hos de som observerar mobbningsbeteendet, likväl 

hos de som blir utsatta. Jansson, Carney, Hazier och Oh (2009) har i deras studie benämnt 

observatörerna som medoffer och har påpekat vikten av att uppmärksamma denna grupp, då 

den består av ett stort antal individer. Leymann (1990) lyfte fram att mobbningen även ger 

samhällskonsekvenser, så som långtidssjukskrivningar vilket innebär kostnader för samhället. 

Enligt ovanstående forskning har alltså mobbning förödande konsekvenser för de flesta 

individer i arbetslivet samt för samhället. Vilka förutsättningar har då observatören för att 

själv agera mot mobbningen? 

 

 

Observatörens förutsättningar att agera i en mobbningssituation 
 

Observatören har en viktig roll i en mobbningssituation. Gini, Pozzoli, Borghi och Franzoni 

(2008) har studerat respondenter som har fått läsa korta berättelser, vilka skildrade 

observatörers agerande i en mobbningssituation. Respondenterna tillskrev mer ansvar till den 

utsatta individen att själv hantera sin situation när observatörerna agerade passivt än när 

observatörerna agerade aktivt. Detta visar på att passivitet hos observatörer leder till att 

ansvaret för att åtgärda en rådande mobbningssituation placeras hos den utsatta. 

Kärnä, Voeten, Poskiparta och Salmivalli (2010) skildrade hur skolbarn prövar roller i en 

mobbningsprocess och kom där fram till att observatörens beteende kan påverka de barn som 

riskerar att bli utsatta för mobbning. Detta berodde på om observatörens respons på 

mobbningsbeteendet gav makt eller status till den som utsatte annan för mobbning. En negativ 

respons stimulerade inte mobbningen vilket skyddade de barn som riskerade att bli utsatta för 

mobbning. Barn lär sig via att observera konsekvenser från jämnårigas beteende, vilket 

influerar deras egna framtida beteende. Därmed sagt att om en observatör ingriper (bystander 

intervention) vid en mobbningssituation kan det inspirera andra att bete sig därefter. I samma 

anda menar Hektner och Swenson (2012) på att mobbning är en grupprocess, där barn som 

ingriper vid mobbningssituationer kan påverka andra barn att göra detsamma. Detta på grund 

av att dessa barns känsla av empati antas bli förstärkt genom observation av jämnårigas 

uttryck av empati för den utsatta individen. Ovanstående visar på observatörens viktiga roll i 

en mobbningssituation, men vad är det som definierar en observatör? 

En observatör är en individ som har vittnat till eller har hört talas om en 

mobbningssituation (Bowes-Sperry & O'leary-Kelly, 2005). Latane och Darley (1968) har 

belyst faktorer som påverkar individen att antingen observera eller ingripa vid en akut 

händelse. I föreliggande studie antogs en mobbningssituation kunna liknas vid en akut 

händelse. Latane och Darley (1968) menade för att en individ ska ingripa vid en akut händelse 

behöver flera beslut tas vilket kan ske både implicit och explicit. Individen måste först 
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upptäcka händelsen, därefter uppfatta dess allvarlighet och till sist tillskriva sig själv ansvaret 

att handla. 

Pozzoli och Gini (2010) ställde sig frågande till vad det är som får barn att ingripa vid 

mobbningssituationer. De visade på att barn med en hög empatisk förmåga och en hög nivå av 

social self-efficacy försvarade den utsatta individen, medan barn med en hög empatisk 

förmåga och en låg nivå av social self-efficacy förblev passiva. Detta innebär, att även om 

empati är en viktig egenskap vid predicering av ingripande är det inte ett tillräckligt villkor. 

Därmed menade de att andra personliga karaktärsdrag kan vara av relevans vid förutsägande 

av ett ingripande. Känslan av personligt ansvar har, enligt flera studier, visat sig ha en 

betydande påverkan på en individs handling i en mobbningssituation (Bowes-Sperry & 

O'leary-Kelly, 2005; Latane & Darley, 1968; Pozzoli & Gini, 2010). Vad skulle kunna 

påverka en individs känsla av personligt ansvar och hur skulle det kunna mätas? 

 

 

Individens upplevda känsla av kontroll i relation till personligt ansvar 
 

Individer skiljer sig åt gällande generaliserade förväntningar, innebärande relationen mellan 

ett beteende och dess möjliga utfall. Det kan i sin tur påverka valet av beteende, i flera olika 

livssituationer (Rotter, 1966). Locus of control (LOC), (locus of control) handlar om en 

individs upplevda känsla av kontroll över dennes omgivning. LOC kan även sägas vara en 

individs attribution beträffande orsaker till händelser som resulterat i framgång eller 

misslyckanden. Individer med en intern LOC upplever kontroll över vad som händer i deras 

omgivning och att deras eget agerande påverkar vad som sker. Individer som däremot har en 

extern LOC upplever att de har lite kontroll över vad som sker i deras omgivning, samt att det 

är andras agerande och tur som influerar vad som händer (Kokkinos & Panayiotou, 2007; 

Martin, Thomas, Charles, Epitropaki & McNamara, 2005; Rotter, 1966). Salmivalli (2001) 

belyste att individer som rapporterade en högre känsla av kontroll över huruvida mobbning får 

förekomma eller inte i deras omgivning även visade på en högre grad av ansvar att förhindra 

mobbnings förekomst, samt angav en starkare intention att ingripa vid en mobbningssituation. 

Det här visar på att individer med en intern LOC även upplever en starkare ansvarskänsla 

inför sin omgivning vilket stimulerar en intention att ingripa. 

Kokkinos och Panayiotou (2007) skildrade föräldrars uppfostringsstrategier och LOC i 

relation till mobbning och diskriminering. De redovisade en signifikant huvudeffekt i form av 

att ju högre extern LOC, desto färre regler utstakades gällande deras barns beteende samt 

desto mer inkonsekvent skedde uppfostran. De visade även på att föräldrar som inte upplevde 

sig effektiva eller ansvariga för sina barns beteende tenderade att använda färre regler. Därför 

var antagandet i föreliggande studie att föräldrar som har en hög extern LOC upplever sig 

mindre ansvariga för sina barns beteende. Detta för att föräldrarna med en extern LOC inte 

upplevde en känsla av kontroll över sin omgivning, och att deras agerande inte påverkade vad 

som hände. 

Individer upplever varierande känsla av kontroll över vad som sker i deras omgivning och 

över huruvida deras beteende kan påverka situationer (Rotter, 1966). Detta antogs påverka 

observatörers ansvarskänsla vilket i sin tur influerar intentionen att ingripa vid 

mobbningssituationer på arbetsplatsen. Detta var en fråga om hur individen, utifrån sin LOC, 

upplever att denne kan påverka omgivningen. Kan då individens omgivning påverka huruvida 

denne ingriper eller inte i en mobbningssituation? 
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Individens erfarenhet av observerad mobbning i dennes omgivning 
 

Mycket erfarenhet av att observera mobbning (bullying experiences) skapar konsekvenser. En 

indirekt konsekvens är att observatören kan anta existerande gruppnormer. Detta yttrar sig 

genom att medlemmar i en arbetsgrupp imiterar det observerade mobbningsbeteendet, och om 

detta beteende accepteras etableras det gruppnormer. Erfarenheten av att observera mobbning 

har då skapat en norm där mobbning kan gro (Samnani & Singh, 2012).  

Bulutlar och Öz (2009) menade att det är organisationens kultur som bestämmer om ett 

visst beteende accepteras och det är dess klimat som definierar, identifierar och evaluerar 

mobbningen. Hektner och Swenson (2012) illustrerade detta genom att diskutera risken för att 

lärare som arbetar på skolor, där det i stor utsträckning förekommer mobbning, tenderar att 

anse mobbningsbeteenden vara normativt. Med andra ord, lärares erfarenhet av att observera 

mobbning på sin arbetsplats kan ha effekten att mobbningsbeteendet normaliseras. 

Bulutlar och Öz (2009) har poängterat organisationens ansvar att skapa förutsättningar för 

att beteenden inte ska utvecklas till mobbning. Vet både den som blir utsatt och den som 

utsätter en annan för ett beteende som tenderar till mobbning att detta inte tolereras av 

organisationen, kommer den utsatta inte att hamna i en försvarslös position. Detta i och med 

att organisationen förstärker den utsatta individen, vilket i sin tur försvårar att mobbningen 

kan fortgå. Om däremot organisationen inte reagerar på mobbningsrelaterade beteenden är 

risken att detta anammas till en norm, som kan påverka individens intention att ingripa i en 

mobbningssituation.  

Hogh, Hansen, Mikkelsen och Persson (2012) har åskådliggjort att erfarenhet av att 

observera mobbning även kan ge fysiologiska uttryck. Enligt deras resultat hade individer i 

arbetslivet som kontinuerligt observerat eller blivit utsatta för mobbning en lägre nivå av 

kortison i saliven än individer som inte observerat eller blivit utsatta. Detta kan verka 

paradoxalt då akut social stress är känt att leda till ökad kortisonkoncentration i saliven. 

Förklaringen ligger i att mobbning pågår under en längre period, vilket kräver en kronisk 

anpassning. Anpassningen visar sig genom en lägre kortisonkoncentration vilket verkar tyda 

på att kroppen kompenserar för de villkor mobbningen skapar. Kroppen påverkas alltså 

negativt av en mobbningssituation. Kan då kroppens biologiska förutsättningar, till exempel 

kön, ha verkan på observatörens agerande vid observation av mobbning? 

 

 

Kön – en biologisk förutsättning vid en mobbningssituation? 
 

Kan en observatörs kön vara av betydelse för hur denne reagerar vid en mobbningssituation? I 

en undersökning där barn fick läsa olika mobbningsscenarion, visade sig det finnas 

könsskillnader i förhållande till intentionen att ingripa. Flickor var mer benägna än pojkar att 

försvara den utsatta individen, medan pojkar var mer benägna än flickor att assistera den 

individ som utsatte annan för mobbning (Gini, Pozzoli, Borghi & Franzoni, 2008).  

Pozzoli och Gini (2010) redogjorde för att i det fall när självrapporterade beteenden 

studerades, var pojkar mer benägna än flickor att delta i mobbning och att anta passiva 

observerande beteenden. Lärare rapporterade att deras upplevelse var att flickor var mer 

benägna än pojkar att försvara den individ som blivit utsatt för mobbning. Dessutom 

rapporterade flickor i större utsträckning än pojkar en positiv attityd mot individer som blivit 

utsatta för mobbning. Flickor visade på en starkare tendens än pojkar att söka socialt stöd och 

rapporterade högre problemlösningsförmåga, självförtroende och förmåga till internalisering. 

Salmivalli (2001) pekade även hon på könsskillnader i förhållande till intentionen att ingripa 

vid mobbning. Flickor rapporterade en högre känsla av ansvar för att förhindra förekomsten 
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av mobbning samt en högre intention att ingripa vid en mobbningssituation. Flickor 

meddelade även en högre känsla av kontroll huruvida mobbning fick förekomma i 

klassrummet eller inte.  

Ovanstående visar på könsskillnader angående ingripande i en mobbningssituation hos 

barn. Författarna till föreliggande uppsats kan inte finna någon forskning som stödjer 

antagandet att detta även gäller för vuxna. I och med detta antas det finnas ett kunskapsglapp 

inom det angivna forskningsområdet. Kan det möjligtvis finnas könsskillnader i intentionen 

att ingripa bland vuxna observatörer? 

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka relationen mellan intentionen att ingripa vid en 

mobbningssituation och observatörens kön, locus of control och erfarenhet av observerad 

mobbning. Relationen undersöktes hos individer i arbetslivet. Resultatet kan utgöra ett bidrag 

till forskningen om mobbning i arbetslivet och vara till intresse för arbetsgivare och 

arbetstagare samt vara relevant ur ett samhällsperspektiv. Förslagsvis kan bidraget yttra sig 

genom att observatörers intention att ingripa vid en mobbningssituation blir belyst och/eller 

att ett preventivt handlande mot mobbning stimuleras. Sker detta kan även ekonomi och hälsa 

främjas ur ett samhällsperspektiv. Följande frågeställning och hypoteser ställdes upp: 

 

F1:  Hur ser relationen ut mellan kön, locus of control och erfarenhet av observerad  

mobbning i förhållande till intentionen att ingripa vid en mobbningssituation? 

 

H1:  Kön: Kvinnor kommer att rapportera en starkare intention att ingripa vid en 

mobbningssituation än män. 

 

H2:  Erfarenhet: Observatörer med mycket erfarenhet av observerad mobbning 

kommer att rapportera en svagare intention att ingripa vid en 

mobbningssituation än observatörer med lite erfarenhet av observerad 

mobbning.  

 

H3:  Kön och erfarenhet: Kvinnliga observatörer med lite erfarenhet av observerad 

  mobbning kommer att rapportera en starkare intention att ingripa vid en 

 mobbningssituation än manliga observatörer med mycket erfarenhet av 

 observerad mobbning. 

 

H4:  LOC: Observatörer med en intern locus of control kommer att rapportera en 

 starkare intention att ingripa vid en mobbningssituation än observatörer med en 

 extern locus of control. 

 

H5:  Kön och LOC: Kvinnliga observatörer med en intern locus of control kommer 

 att rapportera en starkare intention att ingripa vid en mobbningssituation än 

 manliga observatörer med en extern locus of control. 

 

H6:  LOC och erfarenhet: Observatörer med en intern locus of control och lite 

 erfarenhet av observerad mobbning kommer att rapportera en starkare intention 

 att ingripa vid en mobbningssituation än observatörer med en extern locus of 

 control och mycket erfarenhet av observerad mobbning. 
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Metod 
 

Deltagare 
 

I studien deltog tolv företag i mellersta Sverige. Enkäten delades ut till 231 individer med 

kriteriet att de skulle vara aktiva i arbetslivet. Av dessa enkäter besvarades 178, vilket gav en 

svarsprocent på 77 %. Av de 178 besvarade enkäterna sorterades 13 (7.0 %) bort på grund av 

för stort partiellt bortfall. Företagen var ett industritillverkningsföretag (21.3 %), ett 

bostadsföretag (10.9 %), två företag med teknikkonsulter (6.0 %), tre företag inom socialt 

arbete (38.8 %), ett bemanningsföretag (3.0 %), en myndighet (9.7 %), och två företag inom 

utbildningssektorn (10.3 %). Företagens storlek varierade mellan 4 och 500 anställda, med ett 

medelvärde på 65.6. I undersökningen ingick 114 kvinnor (69.1 %) och 51 män (30.9 %), 

åldern varierade mellan 22 och 75 år, med medelåldern 43.3 och en standardavvikelse på 

12.0.  

 

 

Material 
 

En enkät användes för att genomföra insamlingen av data vilken bestod av fyra delar, med 

sammanlagt 62 frågor. Den första delen, ”din bakgrund”, innehöll sex frågor angående kön, 

ålder, civilstatus, anställningsform, antal år på arbetsplatsen och antal anställda på 

arbetsplatsen. Inför analysen kodades kvinnor med 0 och män med 1, civilstatus kodades med 

0 för de som hade en partner och 1 för singlar, anställningsform kodades med 0 för de med 

heltid/deltid och 1 för de med övrig anställning. Dessa bakgrundsfrågor valdes för att beskriva 

deltagarna och för att studera om dessa variabler har en påverkan på deltagarnas intention att 

ingripa vid en mobbningssituation. I de resterande tre delarna användes mätinstrument vilka 

översattes från engelska till svenska av författarna till denna uppsats.  

 

The internal-external scale (IES). Den andra delen i enkäten ämnade mäta den oberoende 

variabeln, individens upplevda känsla av kontroll. För detta användes Rotters skala IES, som 

mäter generaliserad extern locus of control. IES består av 29 items, varav sex av dem syftar 

till att undanhålla vad skalan avser att mäta, så kallade fillers. De återstående 23 påståendena 

är konstruerade parvis och respondenten är forcerad att välja mellan A eller B, där ett av 

alternativen representerar extern LOC, och det andra intern LOC. Exempel på detta är 

följande, ”A. Att bli framgångsrik styrs av hårt arbete, tur har lite eller ingenting med det att 

göra.” alternativt, ”B. Att få ett bra arbete beror huvudsakligen på att man är på rätt plats vid 

rätt tillfälle.”. Svarsalternativen kodades med 0 respektive 1, där den totala summaindex 

sträcker sig mellan 0 - 23 poäng. Poäng under medianen, det vill säga 10, visade på en intern 

LOC och poäng som var lika med eller högre än medianen visade på en extern LOC (Rotter, 

1966). På enstaka frågor där deltagaren avstått från att svara, ersattes värdet med aktuellt 

medelvärde. I denna studie uppmättes Cronbachs alpha till .68. 

 

Negative Acts Questionnaire-Revised (NAQ-R). Den tredje delen i enkäten avsåg mäta den 

oberoende variabeln, individens erfarenhet av att observera mobbning på arbetsplatsen de 

senaste sex månaderna. NAQ-R skalan mäter i hur stor utsträckning en individ har blivit 

utsatt för negativa handlingar på sin arbetsplats, exempel på ett påstående är, ”Har fått dina 

åsikter ignorerade.” och, ”Blivit påmind om dina felsteg eller misstag upprepade gånger” 

(Einarsen, Hoel & Notelaers, 2009). Utifrån denna studies syfte justerades skalan för att 

kunna mäta individens erfarenhet av att observera mobbning på sin arbetsplats de senaste sex 
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månaderna, exempel på detta är, ”Jag har sett eller hört talas om att någon fått sina åsikter 

ignorerade.” och, ”Jag har sett eller hört talas om att någon blivit påmind om dennes felsteg 

eller misstag upprepade gånger.”. NAQ-R består av 21 påståenden med fem svarsalternativ, 0 

(Aldrig), 1 (Ibland), 2 (Varje månad), 3 (Varje vecka) och 4 (Dagligen). Summaindex sträcker 

sig mellan 0 – 84. En svarssumma lägre än medianen, i det här fallet 12, visade på att 

individen har lite erfarenhet av att observera mobbning på sin arbetsplats de senaste sex 

månaderna medan en svarssumma som var lika med eller högre än medianen visade på 

mycket erfarenhet av att observera mobbning på sin arbetsplats de senaste sex månaderna. På 

enstaka frågor där deltagaren avstått från att svara, ersattes värdet med aktuellt medelvärde. 

Cronbachs alpha uppmättes i den här studien till .87. 

  

Mätning av intentionen att ingripa. Den fjärde och avslutande delen i enkäten syftade till 

att mäta den beroende variabeln, individens intention att ingripa vid en mobbningssituation. 

Mätningen av individens intention att ingripa har inspirerats av Hektner och Swenson (2012).  

De mätte intention med hjälp av ett påstående, vilket var ”Hur skulle du reagera om du såg 

eller förstod att en av dina kollegor blev utsatt för mobbning av andra personer på 

arbetsplatsen?”. De använde två svarsalternativ, (Jag tänker att jag borde hjälpa den utsatta 

kollegan utan att göra någonting och Jag försöker hjälpa den utsatta kollegan på ett eller 

annat sätt) som visade på en intention att ingripa. De ytterligare fyra svarsalternativen, (Jag 

lägger inte märke till någon mobbning, Jag deltar i mobbningen, Jag tittar på utan att göra 

någonting och Jag agerar inte, jag tycker mobbning är okej) visade inte på en intention att 

ingripa. Svarssumman sträckte sig mellan 0 – 1, där 1 visade på en intention att ingripa vid en 

mobbningssituation.  

I denna föreliggande studie användes istället frågan ”Hur tror du att du skulle handla om 

du såg eller hörde talas om att en eller flera av dina kollegor var utsatt/utsatta för tänkbara 

mobbningsbeteenden på din arbetsplats?”. De tidigare svarsalternativen så som till exempel 

”Jag lägger inte märke till någon mobbning” och ”Jag försöker hjälpa den utsatta kollegan på 

ett eller annat sätt” gjordes om till påståenden med tillhörande svarsalternativ. 

Svarsalternativen var utformade enligt följande sjugradig likertskala, 0 (Aldrig), 1 (För det 

mesta inte), 2 (Sällan), 3 (Ibland), 4 (Ofta), 5 (För det mesta), 6 (Alltid). Summaindex 

sträckte sig mellan 0 - 36 där en hög svarssumma visade på en stark intention att ingripa. 

Påstående 3, 4, 5 och 6 kodades omvänt och enstaka frågor där deltagaren avstått från att 

svara, ersattes med det aktuella medelvärdet.  I föreliggande studie uppgavs Cronbachs alpha 

till värdet .47. På grund av detta låga värde utfördes en innehållsanalys vilken visade på att 

om påstående 1 exkluderades steg Cronbachs alpha till .62. Detta genomfördes och ett nytt 

index med fem påståenden skapades. 

 

 

Procedur 
 

Mail skickades ut till företag i mellansverige. De företag som samtyckte till att ingå i studien 

blev informerade angående studien och dess syfte och därefter delades enkäterna ut på plats. 

Information angående anonymitet, konfidentialitet, deltagarnas frivillighet, hur materialet 

skulle nyttjas samt om studien och dess syfte gavs skriftligt innan enkäten fylldes i av 

deltagarna. För att undvika att deltagarna upplevde obehag betonades studiens syfte vilket var 

ur observatörens perspektiv och anonymiteten, då mobbning som ämne kan vara av känslig 

karaktär. Anonymitet garanterades genom att inga personuppgifter efterfrågades i enkäten. 

Konfidentialitet eftersträvades och samtliga företag avidentifierades vid databearbetningen. 
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När enkäterna var genomförda samlades de in på plats av författarna för denna uppsats. 

Samtliga deltagare blev erbjudna att ta del av den färdiga studien.  

 

 

Resultat 
 

För att studera sambandet mellan samtliga variabler utfördes en Pearsons 

korrelationskoefficient. Angående frågeställningen om hur relationen mellan kön, LOC och 

erfarenhet av observerad mobbning i förhållande till intentionen att ingripa i en 

mobbningssituation såg ut kunde ett statistiskt signifikant resultat utläsas. Detta gällande 

relationen mellan intentionen att ingripa och erfarenhet av observerad mobbning (p<.01). 

Sambandet var negativt vilket betyder att ju högre erfarenhet av observerad mobbning desto 

lägre intention att ingripa vid en mobbningssituation. Därmed sagt var de andra 

korrelationerna variablerna emellan inte statistiskt signifikanta då p >.05. 

Utöver frågeställningen visades ett annat signifikant resultat som var av intresse för denna 

studie. Detta var ett samband mellan antal anställda på arbetsplatsen och erfarenhet av 

observerad mobbning (p<. 05). Sambandet innebar att ju fler anställda på arbetsplatsen desto 

lägre erfarenhet av observerad mobbning. Ovan skrivna resultat kan utläsas i tabell 1.   

 

Tabell 1 

Deskriptiv statistik och Pearsons korrelationer för variablerna 
 

Variabel  M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. Kön   69.1a  i.a.d  - 

2. Ålder  43.24 11.69  .04  -  

3. Civilstatus  78.8b i.a. -.06 -.03  -   

4. Anställnings- 96.4c i.a.  .08 -.15*  .22**  - 

    form 

5. År på arbets- 10.25 10.08  .06  .58** -.15 -.16*  - 

    plats 

6. Antal anställda 65.61 68.18 -.12  .00  .14 -.09  .01  - 

7. LOC  10.60 3.63 -.07  .08  .12  .09  .12  .12  - 

8. Erfarenhet  12.46 8.67  .10 -.07  .05 -.08 -.02 -.15* -.04  - 

9. Intention  24.90 3.59 -.05  .07 -.06  .04  .12  .06 -.08 -.35**  - 

 
Not.  N = 165, *p<.05, **p<.01 

a 69.1 % är kvinnor 

b 78.8 % har partner 

c 96.4 % har heltid/deltid 

d I.a.: Icke applicerbart 

 

 

Analyser med anknytning till studiens hypoteser 
 

I syfte att pröva de sex hypoteserna utfördes tre 2 x 2 variansanalyser för oberoende 

mätningar. Av de oberoende variablerna testades till en början kön och LOC, därefter kön och 

erfarenhet av observerad mobbning och till sist LOC och erfarenhet av observerad mobbning 

mot den beroende variabeln intentionen att ingripa. På grund av vad variansanalysernas 
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diagram visade, utfördes T-test på variablerna kön och erfarenhet av observerad mobbning, 

kön och LOC samt LOC och erfarenhet av observerad mobbning. Följande resultat kunde 

erhållas. 

Avseende hypotes 1, könshypotesen, var den inte statistisk signifikant (F1,161 = .402, p = 

.527, ɳ2 = .002). Emellertid visade medelvärdesskillnaden på att hypotesen går i rätt riktning 

(MKvinna = 25.016 med SDKvinna = 3.562 och MMan = 24.667 med SDMan = 3.664). Det vill 

säga att medelvärdena visar en riktning mot att kvinnor rapporterar en starkare intention att 

ingripa vid en mobbningssituation än män, dock ej statistiskt signifikant. 

Hypotes 2, erfarenhetshypotesen, var statistisk signifikant och visade på en huvudeffekt av 

erfarenhet av observerad mobbning (F1,161 = 14.439, p < .001, ɳ2 = .313). Individer med hög 

respektive låg grad av erfarenhet av mobbning skiljer sig åt med avseende på intentionen att 

ingripa vid en mobbningssituation (MMycket erfarenhet = 23.783 med SDMycket erfarenhet = 

3.923 och MLite erfarenhet = 26.049 med SDLite erfarenhet = 2.802). Detta stödjer hypotesen att 

individer med mycket erfarenhet av observerad mobbning rapporterar en svagare intention att 

ingripa i en mobbningssituation än individer med lite erfarenhet av observerad mobbning. Av 

den förklarade variationen i intentionen att ingripa kan 31.3 % förklaras utifrån variationen i 

erfarenhet av observerad mobbning. 

Den tredje hypotesen, kön- och erfarenhetshypotesen, visade sig även den vara statistisk 

signifikant (t87 = 3.591, p = .001, ɳ2 = .129). Analysen visade en interaktionseffekt mellan 

variablerna kön och erfarenhet av observerad mobbning (MKvinna, Låg erfarenhet = 26.117 med 

SDKvinna, Låg erfarenhet = 2.525 och MMan, Mycket erfarenhet = 23.759 med SDMan, Mycket 

erfarenhet = 3.572). Resultatet visade därmed att kvinnliga observatörer med lite erfarenhet av 

observerad mobbning rapporterade en starkare intention att ingripa vid en mobbningssituation 

än manliga observatörer med mycket erfarenhet av observerad mobbning. Av den förklarade 

variationen i intentionen att ingripa kan 12.9 % förklaras utifrån variationen i kön och 

erfarenhet av observerad mobbning. 

Avseende hypotes 4, LOC-hypotesen, var den inte statistisk signifikant (F1,161 = .013, p = 

.910, ɳ2 = .105). Analysen visade dock på att hypotesen går i rätt riktning (MIntern LOC = 

25.167 med SDIntern LOC = 3.141 och MExtern LOC = 24.737 med SDExtern LOC = 3.861). 

Medelvärdesskillnaden visar en riktning på att observatörer med en intern LOC rapporterar en 

starkare intention att ingripa vid en mobbningssituation än observatörer med en extern LOC, 

dock är inte resultatet statistiskt signifikant. 

Hypotes 5, kön- och LOC-hypotesen, var inte statistisk signifikant (F1,161 = .011, p = .918, 

ɳ2 = .018). Här visade medelvärdesskillnaden på att hypotesen går i rätt riktning (MKvinna, 

Intern LOC = 25.286 med SDKvinna, Intern LOC = 2.865 och MMan, Extern LOC = 24.407 med 

SDMan, Extern LOC = 3.744). Medelvärdena visar på en riktning mot att kvinnor med en intern 

LOC rapporterar en starkare intention att ingripa vid en mobbningssituation än män med en 

extern LOC. 

Den sista och sjätte hypotesen, LOC- och erfarenhetshypotesen, visade sig stödjas 

statistiskt (t93 = 3.348, p = .001, ɳ2 = .108). Analysen visade på en interaktionseffekt mellan 

LOC och erfarenhet av observerad mobbning (MIntern LOC, Lite erfarenhet = 26.205 med 

SDIntern LOC, Lite erfarenhet = 2.130 och MExtern LOC, Mycket erfarenhet = 23.839 med SDExtern 

LOC, Mycket erfarenhet = 4.035). Alltså rapporterade observatörer med en intern LOC och med 

lite erfarenhet av observerad mobbning en starkare intention att ingripa vid en 

mobbningssituation än observatörer med en extern LOC och med mycket erfarenhet av 
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observerad mobbning. Av den förklarade variationen i intentionen att ingripa kan 10.8 % 

förklaras utifrån variationen i LOC och erfarenhet av observerad mobbning. 

  

 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka relationen mellan intentionen att ingripa vid en 

mobbningssituation och observatörens kön, LOC och erfarenhet av observerad mobbning. 

Enligt studiens resultat finns det ett samband mellan intentionen att ingripa vid en 

mobbningssituation och erfarenhet av observerad mobbning, vilket är i enighet med den 

forskning som är i inledningen nämnd. Det negativa sambandet, att intentionen att ingripa är 

lägre ju mer erfarenhet av observerad mobbning, kan förklaras genom att mycket erfarenhet 

av observerad mobbning normaliserar mobbningsbeteendet, vilket ger en negativ inverkan på 

intentionen att ingripa (Bulutlar & Öz, 2009; Samnani & Singh, 2012). En annan möjlig 

förklaring till det negativa sambandet skulle kunna vara att observatörer med mycket 

erfarenhet av observerad mobbning också är mer medvetna om sitt handlande, och därför har 

reflekterat mer kritiskt över det vid datainsamlingen. Ett oväntat resultat som har påträffats är 

det samband mellan erfarenhet av observerad mobbning och antalet anställda på arbetsplatsen. 

Sambandet är negativt och visar därmed på att ju färre anställda på arbetsplatsen desto mer 

erfarenhet av mobbning. Detta är intressant då en tanke har varit att det skulle förekomma mer 

mobbning på en större arbetsplats där det befinner sig fler anställda. En av sambandets 

möjliga förklaringar skulle kunna vara att det i en mindre arbetsgrupp ingår färre observatörer 

vid mobbning och att det kan öka upplevelsen av att det finns en risk för att ett ingripande 

leder till egen utsatthet. Sambandet kan också bero på att ett mobbningsbeteende blivit 

normativt vilket gör det svårt för den enskilda observatören i den mindre arbetsgruppen att gå 

emot det, då denne blir mer synlig.  

Den andra och den tredje hypotesen är i konsensus med ovan nämnda resultat. 

Antagandena var att observatörer med mycket erfarenhet av observerad mobbning har en 

lägre intention att ingripa än observatörer med lite erfarenhet av observerad mobbning, och att 

kvinnliga observatörer med lite erfarenhet av observerad mobbning skulle rapportera en 

starkare intention att ingripa vid en mobbningssituation än manliga observatörer med mycket 

erfarenhet. Båda dessa hypoteser visade sig vara statistiskt signifikanta. Resultaten för 

frågeställningen samt hypotes två och tre verkar tyda på att variabeln erfarenhet av observerad 

mobbning har en stark påverkan på intentionen att ingripa vid en mobbningssituation. 

Beträffande endast könsskillnader kunde ingen signifikant huvudeffekt utläsas. Antagandet 

var att kvinnor skulle rapportera en högre intention att ingripa vid en mobbningssituation än 

män. Resultatet visade dock på att hypotesen går i rätt riktning. I föreliggande studie såg 

könsfördelningen ut på följande sätt, 114 kvinnor (69,1 %) och 51 män (30,9 %) vilket kan ha 

påverkat det faktum att inga könsskillnader kunde stödjas statistiskt signifikant, då det råder 

en snedfördelning i urvalet. Hade studien haft fler deltagare skulle antagligen 

medelvärdesskillnaden blivit signifikant, vilket skulle kunna resulterat i en statistiskt 

signifikant relation. I inledningen nämnda studier skildras det att flickor har en högre 

intention att ingripa vid mobbningssituationer än pojkar (Gini, Pozzoli, Borghi & Franzoni, 

2008; Pozzoli & Gini, 2010; Salmivalli, 2001). Alltså, om ett statistiskt signifikant resultat 

inte kan uppnås bland vuxna observatörer skulle det kunna innebära att en könsskillnad i 

intentionen att ingripa vid en mobbningssituation minskar eller försvinner med åldern. Det 

kan anses negativt att de studier som används som grund till de hypoteser innehållande 

variabeln kön baseras på barn och ungdomar. Ses detta från en annan synvinkel, att 

forskningen är bristfällig i detta avseende, blir studien istället av ökad relevans.  



11 
 

 

När variabeln LOC testades enskilt och i kombination med kön visade den inte på några 

signifikanta resultat. Detta resultat skiljer sig från Salmivallis (2001) där individer med en 

högre känsla av kontroll över huruvida mobbning får förekomma eller inte i deras omgivning, 

även visade på en högre intention att ingripa. Är det så att observatörens känsla av kontroll 

inte har någon större påverkan på intentionen att ingripa? Kanske är det i stället så att Rotter 

(1966) ska tolkas som att LOC endast innefattar observatörens kontroll över sin egen handling 

och livssituation. Med andra ord att observatören inte anser att ett ingripande skulle påverka 

handlingen hos de som utsätter annan för mobbning. Observatörer med en intern LOC kan 

inneha mer individualistiska karaktärsdrag än personer med en extern LOC (Furnham & 

Steele, 1993). Därav skulle det vara av intresse att testa om observatörer med en intern LOC 

har en lägre intention att ingripa i en mobbningssituation. Ett möjligt antagande skulle kunna 

vara att observatörer med en intern LOC anser att den utsatta individen har ett eget ansvar för 

sin situation vilket medför en lägre intention att ingripa i en mobbningssituation. Ett annat 

förhållande som kan ha påverkat bristen på signifikant stöd jämt emot variabeln LOC kan 

vara att instrumentet mäter variabeln på en generell nivå. Då syftet i denna studie var att mäta 

LOC i relation till ett specifikt område, det vill säga mobbning i arbetslivet, kan instrumentets 

generella nivå betraktas som bristfälligt. När LOC i stället testades i kombination med 

erfarenhet av observerad mobbning i form av hypotes sex, gav det signifikanta resultat. 

Antyder detta trots allt att LOC har en inverkan på observatörens intention att ingripa vid en 

mobbningssituation? Dessa resultat gör det intressant att i framtida studier ägna fortsatt 

uppmärksamhet till relationen mellan LOC och intentionen att ingripa vid en 

mobbningssituation. 

 

 

Styrkor och svagheter 
 

En styrka med denna studie är att den är baserad på två etablerade instrument, Rotters ”The 

internal-external scale, (IES)” och Einarsen, Hoel och Notelaers ”Negative Acts 

Questionnaire-Revised, (NAQ-R)”. Furnham och Steele (1993) redogör för kritik mot Rotters 

skala så som att det finns ett problem med hur individer rapporterar LOC samt hur materialet 

tolkas. För det första kan individer rapportera sig ha ett mer externt tankesätt även om själva 

beteendet yttrar sig internt, detta för att försvara sig mot förväntande misslyckanden. För det 

andra är begreppet tudelat, där ett intern tankesätt ofta klassificeras som det mer önskvärda. 

Trots detta menar Marsh och Richards (1986) att skalan är det mest använda och beprövade 

instrumentet för mätning av LOC, vilket är anledningen till att det användes i rådande studie. 

Det andra etablerade mätinstrumentet ”Negative Acts Questionnaire-Revised, (NAQ-R)” 

påståenden justerades i och med att denna studies syfte var att anta observatörens perspektiv. 

Då mobbning är ett känsligt ämne bidrog justeringen till att inte peka ut enskilda individer 

som eventuellt känner sig utsatta för mobbning. Tanken med detta var att minska upplevelsen 

av ämnets laddning och på så vis öka svarsfrekvensen. Einarsen, Hoel och Notelaers (2009) 

belyser mätinstrumentets goda validitet och att det därmed är ett trovärdigt mätinstrument för 

att studera arbetsplatsmobbning. Denna validitet anses inte ha blivit påverkad av justeringen. 

Intentionen att ingripa har visat sig vara ett svårt begrepp att mäta. Social önskvärdhet har 

antagligen bidragit till detta problem och kan ha influerat respondenten att ange en hög 

intention att ingripa, då det är ett socialt önskvärt beteende. För att motverka denna effekt har 

observatörens perspektiv antagits samt har enkäter använt som metod vid datainsamlingen. 

Det kan också röra sig om en dissonans, i form av att individen anser sig ingripa vid 

mobbning men i den faktiska situationen inte gör det. Trots detta har analysen visat på en 

varians hos variabeln, respondenter har rapporterat olika grad av intention att ingripa.  
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Då det kan vara svårt för observatörer att ange passivitet vid mobbning, gavs ingen 

mobbningsdefinition vid datainsamlingen med avseende att förmildra begreppet. Antagandet 

var att alla individer har en uppfattning av vad mobbning är och hur det ter sig. En svaghet 

som ett utelämnande av definition kan föra med sig är att mobbning tolkas olika. Dock går 

inte denna tolkning att komma ifrån och detta blir belyst genom Latane och Darley (1968). De 

menar på att observatörens intention att ingripa påverkas av att denne först måste uppfatta 

händelsen som mobbning, bedöma den som allvarlig och till sist tillskriva sig själv ansvaret 

att handla. Med detta sagt kommer observatörer alltid att tolka mobbning på olika sätt även i 

det faktiska mötet med mobbning, vilket i sin tur influerar intentionen att ingripa. Att en 

observatör tolkar en situation som mobbning innebär inte att en annan observatör gör 

detsamma.  

Intentionen att ingripa mättes med hjälp av ett instrument som inspirerats av Hektner och 

Swensons (2012) påstående. Då variabeln skulle användas som en beroende variabel 

reviderades det ursprungliga påståendet. Svarsalternativ fördelades på en likertskala vilket 

ökade spridningen och gjorde variabeln kontinuerlig. På grund ut av innehållsanalysens 

resultat exkluderades ett påstående. Detta minskade spridningen något men var till förmån för 

reliabiliteten, vilket avgjorde valet.  

Något som är väsentligt att uppmärksamma är om resultaten ger svar på den frågeställning 

och de hypoteser som ställdes och det är av bland annat den orsaken som det är viktigt att se 

till studiens reliabilitet och validitet. En styrka med denna studie är att mätinstrumentens 

reliabilitet har visat sig god, Cronbachs alpha värden på LOC var .68, .87 för erfarenhet av 

observerad mobbning samt .62 för intentionen att ingripa. Något som kan anses ha påverkat 

studiens validitet negativt är att skalorna har översatts från engelska till svenska av författarna 

själva. Dock menas de svenska översättningarna ha motsvarande betydelse som originalen. 

Även att frågor, där deltagare valt att inte svara, har ersatts med medelvärde för den aktuella 

frågan kan ha påverkat validiteten negativt. Positivt är att instrumentet för att mäta intentionen 

att ingripa har en acceptabel reliabilitet, trots detta kan validiteten ha blivit hotad då den till 

viss del är utformad av författarna själva. På grund av bland annat det här, minskar 

möjligheten att generalisera till andra individer i arbetslivet. Generaliserbarheten hade kunnat 

förbättras genom att ha testat och utvecklat instrumentet, innan datainsamlingen ägde rum. 

Fördelaktigt för generaliserbarheten hade varit ett större antal deltagare och fler 

representerade branscher. 

Det ingick 165 deltagare och för den här studiens omfattning är det ett tillräckligt underlag 

och anses därför positivt, likväl som variationen hos de representerade företagen. Med tanke 

på att hypoteserna avseende kön, LOC och kön i kombination med LOC inte var statistiskt 

signifikanta, även om de visade åt rätt riktning, skulle det i en framtida studie vara av intresse 

att utöka antalet deltagare i ytterligare branscher. Vad gäller variationen av företag anses det 

gynnsamt att de var av olika karaktär och storlek. Detta för att bidra till en så stor variation 

hos variablerna som möjligt.  

I hopp om att minska det generella bortfallet delades enkäterna ut, och samlades in på 

arbetsplatserna. Trots det var det generella bortfallet 23 %. En av deltagarna uttalad förklaring 

var att de upplevde det vara för kort om tid att besvara enkäten, då datainsamlingen ägde rum 

innan semestertider. En annan förklaring var att enkäten bestod av fyra delar, vilket förde med 

sig att en del individer upplevde den vara för lång och svårbesvarad. Detta kan även förklara 

det partiella bortfallet på 7 %.  Dock anser författarna till föreliggande uppsats att enkätens 

omfattning la grunden för ett rikt datamaterial. Något som kan diskuteras vidare är vilken 

effekt författarnas närvaro hade under datainsamlingen. En styrka med studien är att bortfallet 

till stor del anses ha motverkats både partiellt och generellt eftersom respondenterna har 
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kunnat ställa frågor samt fått studien presenterad för sig. Å andra sidan bidrog författarnas 

närvaro till att anonymiteten ifrågasattes av ett fåtal deltagare.  

Som tidigare nämnt är mobbning ett känsligt ämne och i och med detta krävdes en djupare 

reflektion kring de etiska aspekterna. I syfte att minska risken för att respondenter skulle 

uppleva obehag vid deltagande styrdes valet av att anta observatörens perspektiv. Av samma 

anledning blev valet att studera intentionen att ingripa, i stället för det faktiska ingripandet. En 

studie av det faktiska ingripandet skulle ha inneburit att individer i arbetslivet blivit utsatta för 

mobbningssituationer, vilket inte hade varit etiskt försvarbart. Då intentionen att ingripa 

efterfrågades blev datainsamlingen mildare. 

Anonymitet och konfidentialitet var något som underströks både innan och under 

datainsamlingen, detta i enighet med Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. Information 

delgavs att datamaterialet endast skulle användas till rådande studie och på så sätt efterlevdes 

nyttjandekravet. Med detta sagt anses det etiska förhållningssätt bedömas ligga till fördel för 

studien.  

Det var av stor vikt att hålla studiens syfte dolt för deltagarna då mätningarna annars hade 

blivit påverkade. Det som för deltagarna hölls dolt var vilka variabler, och relationerna dem 

emellan, som skulle studeras. Detta anses inte ha haft en påverkan på deltagarnas val att delta 

i studien. Något som av deltagare har blivit omnämnt som positivt är att enkäten bidragit till 

reflexivitet kring mobbning och hur det kan te sig. På så sätt har enkäten genererat till att 

mobbning medvetandegjorts hos dessa individer, vilket var en del av syftet med studien.  
 
 

Slutsats 
 

Sammanfattningsvis, vad påverkar vuxna observatörers intention att ingripa vid 

arbetsplatsmobbning och hur ser relationen ut mellan intentionen att ingripa vid en 

mobbningssituation och observatörens kön, LOC och erfarenhet av observerad mobbning? 

Det har visat sig att ju mer erfarenhet individen har av att observera mobbning, desto lägre är 

intentionen att ingripa. Erfarenhet av observerad mobbning i kombination med individens 

kön, eller LOC har även det kunnat erbjudas stöd i relation till intentionen att ingripa. 

Antaganden om variablerna individens kön och LOC, samt kombinationen av dem, har visat 

sig gå i rätt riktning även om inget statistiskt stöd har påträffats.  

En genomgående tanke med denna studie är att belysa observatörens roll vid en 

mobbningssituation och därmed få fler observatörer att ingripa. Denna studie och dess resultat 

har bidragit till en ökad förståelse för observatörens roll vid mobbning och vilka 

förutsättningar som kan påverka en observatörs intention att ingripa vid en 

mobbningssituation. Detta kan vara av värde för ett mobbningspreventivt arbete. Ett annat 

bidrag är att ett antal deltagare har påbörjat en vidare reflektion över mobbning som fenomen 

och den egna tänkbara handlingen vid en mobbningssituation. Precis som att mobbning kan 

fortgå genom att ett beteende normaliseras så kan mobbning reduceras genom att normen 

bryts av en observatörs ingripande. Med andra ord är observatören viktig för att minska 

mobbning i arbetslivet. Dock får inte glömmas, att reducera mobbning genom att förändra 

observatörens handlande och på så vis influera kollegors beteende är en genomgripande 

förändring som tar tid. Framtida forskning bör rikta mer ljus på observatören vid mobbning 

för att vidare öka medvetandet om dennes roll vilket ytterligare skulle stimulera ett preventivt 

handlande mot mobbning. På så sätt kan en förhoppning om en mobbningsfri arbetsplats 

förstärkas.  
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