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Sammendrag 

 

HR-avdelingen skal både bidra til at organisasjonen får maksimalt ut av de menneskelige 

ressursene den har til rådighet og samtidig ivareta de ansattes velferd på jobb. Det er ofte 

HR-avdelingen i en organisasjon som har ansvar for forebyggende tiltak mot konflikter og 

mobbing. Mobbing er ofte et resultat av eskalerende konflikter som ikke har latt seg løse på 

et lavere nivå, og mobbing på arbeidsplassen kan ha store negative konsekvenser for de som 

utsettes for det. De forebyggende tiltakene gjøres i samarbeid med ledelsen i virksomheten, 

det er her myndigheten til å ta de endelige beslutningene er plassert. Det er vanlig å skille 

mellom myk HR, som er opptatt av de ansattes engasjement og utvikling på jobb, og hard 

HR, som er mer opptatt av kontroll av de ansatte. I tillegg kan det skilles mellom beste 

praksis og beste tilpasning.  

 

Oppgaven bygger på en litteraturgjennomgang. I litteraturgjennomgangen har jeg lett etter 

studier og beskrivelser av hvordan HR-medarbeidere har agert for å forebygge mobbing. 

Resultatet av min litteraturgjennomgang viser at følgende tema går igjen: 

medarbeiderundersøkelser, -samtaler og lederevalueringer; anti-mobbingpolicy; mekling 

samt kommunikasjonsklima og opplæring. Temaet straffetiltak tas også med i oppgaven, selv 

om det i liten grad er beskrevet i litteraturen som forebyggende tiltak. En grunn til dette kan 

være at det er upopulært og kontroversielt blant medarbeiderne i organisasjonen å ta i bruk 

straffetiltak. Alle temaene, bortsett fra straffetiltak, fokuserer på myk HR. Det er også stort 

innslag av beste praksis, som er delvis overlappende med myk HR.  

 

Myk HR blir kritisert for å ha et naivt utgangspunkt med et unitaristisk perspektiv om at 

ledere og medarbeidere har felles interesser og mål. En gjennomgang av studier viser at 

organisasjoner ofte ikke har en enhetlig strategi og at ledelsen og HR-avdelingen ikke 

nødvendigvis er enige om HR-strategier. Ledelsen kan vanskeliggjøre HR-avdelingens rolle i 

forebyggende arbeid mot mobbing dersom de ikke er samstemte om strategi. Selv om HR-

avdelingen har utfordringer når det gjelder arbeid med forebyggende tiltak, viser min 

litteraturgjennomgang at tiltakene som i stor grad brukes støttes av faglitteratur. 
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Abstract 

 

The HR department must both help the company get the most out of the human resources it 

has available and safeguard the welfare of employees at work. The HR department of an 

organisation is often responsible for preventive measures against conflicts and bullying. 

Bullying is often the result of escalating conflicts that have not been resolved at a lower 

level, and bullying in the workplace can have major negative consequences for those 

exposed to it. The preventive measures are executed in collaboration with the management 

of the organisation, where the authority to make the final decisions is located. It is common 

to distinguish between soft HR, which is concerned with employee engagement and 

development at work, and hard HR, which is concerned with employee control. In addition, a 

distinction can be made between best practice and best fit. 

 

The thesis is based on a literature review. In the literature review I have been looking for 

studies and descriptions of how HR staff have acted to prevent bullying. The review shows 

that recurring themes are employee surveys, interviews and leadership evaluations, anti-

bullying policy, mediation, communication climate, and training. In addition, the topic of 

punitive measures is included in the thesis, although it is described to a little extent in the 

literature on preventive measures. One reason may be that it is unpopular and controversial 

to use among the members of the organisation. All topics, except punitive measures, focus 

on soft HR. There is also a large element of best practice, which is partly overlapping with 

soft HR.  

 

Soft HR is criticized for having a naive point of departure with a unitarist perspective which 

says that managers and employees have common interests and goals. A review of studies 

shows that organisations often do not have a unified strategy and that management or other 

parts of the organisation and the HR department may disagree on HR strategies. 

Management can make the HR department's role in preventing bullying at work difficult if 

they have a different viewpoint on strategy. Although the HR department has challenges 

when it comes to implementing preventive measures, the review shows that the measures 

often used are supported in literature. 
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Del 1 

 

1. Problemstilling 

 

1.1. Innledning 

 

Arbeidsgiver skal etter arbeidsmiljøloven forebygge mobbing på arbeidsplassen, og 

organisasjonen må derfor ha en strategi for å forebygge mobbing. Dette må sees i lys av at 

mobbing er et komplekst område som kan ha store, negative konsekvenser for den som 

utsettes for det (Einarsen, 1999, s. 2). Noen eksempler på dette er økt sykefravær, dårligere 

psykososialt arbeidsmiljø og personalkonflikter. Forebygging av mobbing må også sees i 

sammenheng med økte krav til produktivitet og omstillingsevne, og ønske fra politisk hold 

om at vi skal tilbringe flere år i arbeidslivet, som legger større press på de ansatte.  

I organisasjoner har HR-avdelingen en viktig rolle for å sørge for et godt arbeidsmiljø for sine 

ansatte og forebygge konflikter og mobbing (Catley m.fl., 2017, s. 101). Hva HR-ansatte kan 

gjøre for å forebygge mobbing vil blant annet avgrenses lovverk, ressurser og ledelsens 

ønsker. Det må også fremheves at både HR-avdelingen og ledere vil være opptatt av de 

ansattes behov og organisasjonens mål, og deres perspektiv for å forebygge mobbing vil 

derfor preges av dette.  

Det er stor variasjon i rapportering og registrering av mobbing på arbeidsplassen over hele 

verden. Det kan skyldes en rekke faktorer, som mangel på klarhet i definisjonen, variasjon i 

tidsrammene forskeren er tildelt, problemer med validiteten og reliabiliteten på målingen og 

organisasjonskultur og strukturer (Gillen m.fl., 2017, s. 9). En europeisk undersøkelse fra 

2010 viser en stor variasjon mellom landene i rapportering av mobbing og trakassering på 

arbeidsplassen. I Norge har tallet ligget ganske stabilt siden 1990-tallet på 5 prosent (Strand, 

2018). I Bulgaria oppga under en prosent av de spurte at de hadde blitt mobbet eller 

trakassert på jobb, mens Frankrike lå på topp hvor nesten 10 prosent oppga at de hadde blitt 

mobbet eller trakassert. Noe av resultatene kan skyldes at det i Frankrike er større villighet 

til å være åpen om problemer på jobb og identifisere seg som et offer (Eurofond, 2013).  

Interessen for forskning på mobbing på arbeidsplassen startet i Skandinavia på 1980-tallet 

før det spredte seg videre til andre land. I begynnelsen og utover 1990-tallet ble det 
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hovedsakelig sett på fra et arbeids- og organisasjonspsykologisk perspektiv. Etter hvert har 

forskningen spredt seg utover ulike områder som blant annet sosiologi, kommunikasjons-

teori, rettsvitenskap, arbeidslivsrelasjoner og medisin (Einarsen m.fl., 2011, s.5-9).  

I 2004 satte daværende statsminister Bondevik fokus på mobbing ved å lansere et nasjonalt 

prosjekt mot mobbing på arbeidsplassen, og i 2006 fikk mobbing en større plass i 

arbeidsmiljøloven. Mobbing ble da dekket av begrepene «krenkelser», «utilbørlig 

opptreden», «uheldig psykisk belastning» og trakassering (Einarsen & Vartal, 2014, s.451). 

Det er imidlertid forsket lite på forebygging av mobbing (Salin m.fl., 2018, s.2).  Det er derfor 

et paradoks at det er forsket lite på forebygging av mobbing, samtidig som fokuset på 

mobbing har økt – både politisk og i arbeidsmiljøloven. 

1.2. Problemstilling 

 

Problemstillingen for oppgaven er Hvordan forebygge mobbing på arbeidsplassen?  

Den utdypende problemstillingen er Hvordan beskriver ulike HR-perspektiver lederens ansvar 

for å forebygge mobbing på arbeidsplassen?  

1.3. Definisjoner 

 

Mobbing defineres ulikt, men definisjonen som brukes i oppgaven er «trakassering, 

fornærmelse eller sosial ekskludering av noen eller å negativt påvirke noens arbeid. For at 

betegnelsen mobbing skal brukes på en bestemt aktivitet, samhandling eller prosess, må 

mobbeatferden skje gjentatte ganger og over en periode» (Einarsen, Hoel et al, 2011, s. 22). 

I definisjonen inkluderer jeg ikke intensjon om å mobbe fra mobberens side. Årsaken til 

dette er at intensjon om å mobbe ikke er inkludert som et viktig element i mesteparten av 

europeisk forskning på mobbing. Grunnen til det, er at det ofte vil være umulig å verifisere 

tilstedeværelsen av intensjon i mobbesaker. Den eneste som kan verifisere dette er den 

antatte mobberen, og dette vil skape en situasjon hvor denne i prinsippet har vetomakt over 

avgjørelsen om noe skal bli oppfattet som mobbing eller ikke (Einarsen m.fl., 2011, s. 18-19). 

Det sentrale er om personen som blir utsatt for den negative atferden anser seg som 

mobbet.  
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Det må også presiseres at det ved mobbing er en ubalanse i maktforholdet, og at den 

mobbede føler seg ofte ute av stand til å forsvare seg selv. Det skjeve maktforholdet trenger 

ikke ha sitt utspring i organisasjonens hierarki, men det kan også påvirkes av tilgang til 

kunnskap og kompetanse, støtte fra innflytelsesrike personer, avhengighet av andre eller av 

kjønnsbaserte stereotypier (Salin, 2008a, s. 221-222).  

Arbeidsplass defineres som «ethvert sted, innendørs, utendørs eller under jord hvor det 

utføres arbeid av fast eller midlertidig karakter» (Arbeidsplassforskriften, 2011, § 1-4 (2)). I 

juridiske tekster vil arbeidsplassen blir omtalt som «virksomheten». Innenfor psykologi og 

sosiologi omtales ofte arbeidsplassen som «organisasjonen». I oppgaven vil jeg bruke begge 

begrepene. 

På større arbeidsplasser er det gjerne HR-avdelingen som har ansvar for å håndtere 

konflikter som ikke har latt seg løse på et lavere nivå. HR står for human resources, og noen 

forfattere bruker begrepet human resource managament, HRM. I oppgaven brukes kun 

begrepet HR og en definisjon av det er «å planlegge, anskaffe og utvikle medarbeidere samt 

«avvikle» arbeidsforhold slik at de menneskelige ressursene bidrar til god verdiskaping i 

organisasjonen» (Egerdal, 2019, s.30). En annen definisjon av HR er «et sett av aktiviteter 

som under hensyntagen til tekniske og institusjonelle omgivelser, har til formål å bidra til 

målrettede prestasjoner for både medarbeidere og organisasjon» (Mikkelsen & Laudal, 

2016, s. 31). HR handler om ledelse av menneskelige ressurser (Kuvaas & Dysvik, 2016, s. 11) 

og skal altså bidra til at både medarbeidere og organisasjonen presterer på et godt nivå som 

bidrar til verdiskaping.  

HR-perspektiv kan defineres som «prosessen med å utnytte medarbeiderens evner og 

talenter og forbedre arbeidseffektiviteten for å oppnå ønskede organisatoriske og 

individuelle resultater» (Sheer, 2017). Fra et HR-perspektiv vil dermed fokuset være både på 

hva som skal til for at medarbeidere jobber effektivt for å nå organisasjonens mål, og på at 

de får brukt egne evner og utviklet seg i jobben. Et HR-perspektiv på mobbing vil dermed 

innebære at de ansatte skal bidra – gjennom sine evne og holdninger - til å nå organisasjons 

mål om et godt arbeidsmiljø – forstått som et mobbefritt arbeidssted. 
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Ledere har en nøkkelrolle i arbeidet med å forebygge mobbing, og jeg vil definere ledelse 

som «prosessen med å påvirke aktivitetene til en organisert gruppe mot måloppnåelse» 

(Nielsen, 2013, s.128).  

1.4. Avgrensning av oppgaven 

 

I oppgaven vil jeg se på hvilke tiltak som brukes for å forebygge mobbing på arbeidsplassen, 

og ulike HR-perspektiver relatert til dette. Dette betyr at tiltak for stoppe pågående mobbing 

i liten grad fokuseres på i oppgaven. 

 

1.5. Oppgavens struktur 

 

Først ser jeg på det juridiske rammeverket som er viktig for å forstå lederens ansvar for å 

forebygge mobbing på arbeidsplassen. Deretter går jeg gjennom ulike typer mobbing, og 

videre ser jeg på Glasls teori om mobbing som en eskalerende konflikt. Jeg har valgt denne 

teorien fordi den er hyppig brukt i litteraturen for å forklare konflikter og mobbing. For å 

kunne drøfte oppgavens problemstilling belyses også spørsmålet om hvorfor mobbing bør 

forebygges, i tillegg til å gjennomgå det teoretiske rammeverket for «ledelse». Jeg går også 

gjennom de viktigste oppgavene til en HR-avdeling, og ulike perspektiver på HR. Deretter går 

jeg gjennom metodedelen av oppgaven. Som metode bruker jeg litteraturanalyse, hvor jeg 

gjennomgår relevante artikler som handler om HR-ansatte og forebyggende tiltak mot 

mobbing og trekker ut funn fra disse.  I min litteraturgjennomgang har jeg funnet temaene 

medarbeiderundersøkelser, -samtaler og lederevalueringer, anti-mobbingpolicy, mekling, 

kommunikasjonsklima og opplæring som særlig fremtredende. I tillegg har jeg tatt med et 

sjette tema, straffetiltak. Det sjette temaet har jeg tatt med fordi det skiller seg klart fra de 

andre og representerer et brudd med perspektivene til de øvrige temaene.  I del II, 

analysedelen, går jeg gjennom de seks temaene som omhandler forebygging av mobbing 

hentet ut fra litteraturen for deretter å plassere de i ulike HR-perspektiver. Så drøfter jeg 

funn og utfordringer ved HR-teorier og HR-rollen for til slutt å foreta en oppsummering. 
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2. Teoretisk utgangspunkt  

2.1. Hva er mobbing? 

 

2.1.1. Det juridiske aspektet ved mobbing 

Forebygging av mobbing på arbeidsplassen har et juridiske aspekt. Det er derfor viktig at 

ledere har kunnskap om dette for å nå organisasjons mål om et mobbefritt arbeidssted. I 

arbeidsmiljøloven (aml.) (2005) defineres ikke mobbing, men det er sentrale bestemmelser 

om krav til arbeidsmiljøet (kapittel 4) og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter (kapittel 2) 

som er relevante. Det følger av aml. § 4-1 (1) at «Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være 

fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan 

innvirke på arbeidstakerens fysiske og psykiske helse og velferd.» Dette betyr at 

arbeidsmiljøet skal ivareta arbeidstakerens psykiske og fysiske helse, og i forhold til 

oppgavens problemstilling betyr det at arbeidstakeren ikke skal oppleve krenkende atferd 

slik som mobbing. Dette må sees i sammenheng med aml. § 4-3 at «Arbeidet skal legges til 

rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas» og i § 4-3 (3) gis det et uttrykkelig 

forbud mot mobbing med ordene «Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller 

annen utilbørlig opptreden». Trakassering er et videre begrep enn mobbing. Trakassering er 

negative og krenkende handlinger som kan være enkelthendelser eller gjentatte hendelser. 

Hvis handlingene skjer systematisk og gjentas over tid, vil det dreie seg om mobbing, en 

form for trakassering (Arbeidstilsynet, u.å.a, 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/mobbing/). I 2017 fikk aml. et Kapittel 2A Varsling 

som skal styrke varslerens rettigheter. Dette skal gjøre det tryggere å varsle om 

kritikkverdige forhold som mobbing, uten at varsleren skal frykte gjengjeldelse. Dette er 

særlig viktig i saker hvor det er en ansatt hevder seg utsatt for mobbing av en leder.  

Konkret betyr dette at virksomheten skal ha en rutine for rapportering av mobbing og 

rutinen skal være godt kjent for alle, og informere om hvordan man melder fra om 

arbeidsmiljøproblem og hvem man skal henvende seg til (Arbeidstilsynet, u.å.b). Som oftest 

er dette den nærmeste overordnete, den tillitsvalgte eller bedriftens verneombud (ibid). 

Arbeidstakeren har også en plikt til å si fra hvis hun eller han er vitne til mobbing. Aml. § 2-3 

tar for seg arbeidstakers medvirkningsplikt og § 2-3 (2) bokstav d sier at arbeidstaker skal 

«sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir 
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kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen» 

(arbeidsmiljøloven, 2005).  

Mobbing på arbeidsplassen er et brudd på arbeidsmiljøbestemmelsene og Arbeidstilsynet 

kan ved mobbing gi pålegg etter aml. § 18-6 (arbeidsmiljøloven 2005; Storeng, 2016, s. 309). 

Arbeidstilsynet «skal legge premisser for å følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå 

med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet» (Arbeidstilsynet, u.å.c). Hvis virksomheten 

selv ikke klarer å løse en konflikt kan altså Arbeidstilsynet iverksette tiltak som virksomheten 

er lovpålagt å følge. For å unngå at en konflikt eskalerer så mye at det går til dette steget er 

det viktig at virksomheten har gode rutiner for å ta tak i konflikter når de oppstår og dyktige 

medarbeidere å henvende seg til.  

2.1.2. Ulike typer mobbing 

På en arbeidsplass kan det forekomme ulike typer mobbing. Dersom de ansatte skal gis en 

rolle i arbeidet med å forebygge må alle i organisasjonen vite hva man snakker om. Lederen 

bør vite om dette fordi det er lederens ansvar å forebygge mobbing på arbeidsplassen, og 

HR-medarbeideren bør vite det fordi HR-avdelingen ofte spiller en viktig rolle i å forebygge 

mobbing og i bistå med å håndtere konflikter.  

2.1.3. Disputtrelatert mobbing og rovmobbing 

Einarsen (Zapf & Einarsen, 2005, s. 251) har foreslått begrepene disputtrelatert mobbing og 

rovmobbing for å forklare starten på to forskjellige typer mobbing. Disputtrelatert mobbing 

er preget av en sterkt eskalert mellommenneskelig konflikt, der mobbingens hensikt gjerne 

er å straffe offeret for misgjerninger eller provokasjoner man mener offeret har utført. 

Rovmobbing referer til tilfeller der offeret selv ikke har gjort noe provoserende som kan 

rettferdiggjøre mobberens oppførsel. I slike tilfeller er offeret tilfeldigvis i en situasjon der 

mobberen demonstrerer makt eller utnytter svakheten til et tilfeldig offer. Disputtrelatert 

mobbing er vanligere enn rovmobbing i arbeidslivet (Zapf & Einarsen, 2005, s. 251; 

Arbeidsmiljøsenteret, 2014, https://www.arbeidsmiljo.no/mobbing-i-arbeidslivet/). 

2.1.4. Direkte og indirekte mobbing   
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Disputtrelatert mobbing og rovmobbing må også sees i sammenheng med at det er et skille 

mellom direkte og indirekte mobbing. Direkte mobbing refererer til åpent aggressive 

handlinger som f.eks. latterliggjøring eller utskjelling. Indirekte mobbing er mer subtile 

handlinger og ikke-handlinger, som å isolere noen sosialt eller la være å gi nødvendig 

informasjon til en ansatt (Einarsen m.fl, 2011, s.182).  

2.2. Mobbing som eskalerende konflikt 

 

2.2.1. Glasl og konfliktopptrappingsmodellen 

På en arbeidsplass kan konflikter eskalere, og Glasl (1982) sin konfliktopptrappingsmodell 

kan brukes for å forklare mobbing, selv om den ble utviklet før forskningen på mobbing 

startet (Zapf & Gross, 2001, s. 501). Ut fra modellen kan mobbing forklares som en konflikt 

som har eskalert. Modellen differensierer mellom tre faser og ni steg (min oversettelse): 

 

Figur 1 (Zapf & Gross, 2001) 

Fase 1 er rasjonalitet og kontroll. Konflikter sees på som uunngåelige i organisasjoner, og 

under visse omstendigheter kan de bidra med innovasjon og prestasjoner i organisasjonen. 

Glasl-modellen starter med en rasjonell konflikt og de involverte partene er interesserte i å 

løse uenigheter på en kontrollert og rasjonell måte. Men spenninger og friksjoner kan lede 

konflikten over i fase 2. 
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Fase 2 kalles bryting av lederskapet og oppnås når den opprinnelige konflikten forsvinner 

mer og mer og forholdet mellom partene har blitt den viktigste kilden til spenning. I denne 

fasen utvikler det seg mistillit, mangel på respekt og åpenlys fiendtlighet. Partene synes det 

blir mer og mer vanskelig å løse konflikten og de forsøker å ekskludere hverandre. De blir 

bekymret for sitt rykte, for tap av ansikt og trusselstrategier utvikler seg. 

Fase 3 kalles aggresjon og ødeleggelse og her blir konfrontasjonene veldig destruktive. Den 

andre parten blir sett på som å ikke ha noen menneskelig verdighet, og ethvert forsøk på å 

oppnå positive resultater er blokkert. Partene er villige til å risikere sin egen velferd for å 

skade eller ødelegge den andre.  

Glasl argumenterte for at denne siste fasen neppe vil bli nådd i en organisasjon (Zapf & 

Gross, 2001, s. 502). Mobbing i en organisasjon kan etter modellen oppstå i fase 2. Mobbing 

kan altså sees på som en konflikt som har eskalert og ikke blitt løst på et lavere nivå. Andre 

forskere støtter også synet på mobbing som en opptrappende prosess, der mobbing går fra 

uenighet om saker til personkonflikt, videre til aggresjon, mobbing og eventuelt utstøting 

(Einarsen m.fl., 2005, s. 14). Fra et HR-perspektiv er det derfor viktig at ledere – for å kunne 

forebygge mobbing - er bevisst på at eskalerende konflikter kan føre til mobbing. 

2.2.2. Typer konflikter 

Det skilles mellom tre typer konflikter som kan føre til mobbing; interessekonflikter, 

rollekonflikter og personkonflikter (Nordby, 2017). Interessekonflikter er vanlige og oppstår 

når konfliktpartene har uforenlige mål de ønsker å innfri. Det kan f.eks. være snakk om 

konkurranse om goder som lønnsøkning eller en bestemt stilling, eller uenighet om hvordan 

en bedrift skal utvikle seg videre. En interessekonflikt oppstår altså når to parter handler ut 

fra ulike interesser, slik at de er i en konkurransesituasjon (Nordby, 2017, s.126-130). 

Disputtrelatert mobbing er typisk ved interessekonflikter. Nordby definerer rollekonflikter 

som noe som oppstår når partene har ulike syn på ansvarsområder eller grenser mellom 

formelle roller (Nordby, 2017, s.150). Ifølge Nordby handler rollekonflikter i stor grad om 

hvordan noen handler og hvordan andre oppfatter at handlingene går utover det personen 

har rett eller myndighet til å gjøre (Nordby, 2017, s.153). Her vil også disputtrelatert 

mobbing være vanlig, men man kan tenke seg at rovmobbing også kan oppstå her. 

Personkonflikter oppstår når to parter har ulike oppfatninger om hva som er en akseptabel 
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sosial væremåte, slik at uenigheten preger samarbeidet dem imellom (Nordby, 2017, s. 175). 

Her vil både disputtrelatert mobbing og rovmobbing kunne forekomme, og trolig vil en 

uakseptabel sosial væremåte være en trigger for rovmobbing blant enkelte personer.  

2.2.3. Leymann og arbeidsmiljøhypotesen 

Risikoen for mobbing bestemmes i stor grad av kvaliteten på arbeidsmiljøet og av 

kontekstuelle faktorer på arbeidsplassen. Leymann (1932-1999) la grunnlaget for denne 

arbeidsmiljøhypotesen, noe som har vært et dominerende rammeverk i studier av forløpere 

til mobbing på arbeidsplassen (Skogstad m.fl., 2011, s. 476). 

Leymann vektla situasjonelle faktorer som årsak til mobbing. Han trakk fram fire 

fremtredende faktorer som fremkaller mobbing:  

1) mangler i arbeidsdesign 

2) mangler i lederatferd 

3) offerets sosialt utsatte situasjon  

4) lav avdelingsmoral.  

Leymann argumenterte med at konflikter eskalerer til mobbing når lederne forsømmer eller 

benekter problemet, eller hvis de selv er involvert i gruppedynamikken som driver 

konflikten. (Einarsen, Hoel m.fl., 2011, s. 23). 

 
2.2.4. Organisatoriske risikofaktorer for mobbing 

Empiriske studier har funnet sterk støtte for arbeidsmiljøhypotesen til Leymann (Salin, 2015, 

s.70). Flere studier har identifisert organisatoriske risikofaktorer for mobbing, som fravær av 

klare mål, organisatoriske begrensninger, mangel på kontroll over eget arbeid, rollekonflikt, 

rolletvetydighet, mangler i jobbdesign, dårlig ledelse, organisatoriske begrensninger, 

tidspress, høye kognitive krav og høy samarbeidsavhengighet (Salin, 2008a, s. 222; Zapf & 

Einarsen, 2005, s. 252-253; Zahlquist m.fl., 2019, s.7). Særlig rollekonflikt og rolletvetydighet 

viser seg blant de sterkeste prediktorene for mobbing. Rollekonflikt innebærer eksistensen 

av to eller flere sett med forventninger til samme person, slik at etterlevelse av ett sett av 

forventninger gjør samsvar med det andre settet vanskelig. Forholdet mellom rollekonflikt 

og mobbing på arbeidsplassen kan skyldes at det blir skapt belastninger og frustrasjoner på 
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arbeidsplassen som igjen kan fremkalle en mobbeprosess (Zahlquist m.fl., 2019, s.2-3). 

Mobbing oppstår lettere der ansatte opplever motstridende forventninger, krav og verdier i 

jobbene sine, og der forventningene oppleves som uklare eller uforutsigbare. Flere studier 

knytter også tidspress og lite kontroll over eget arbeid til mobbing (Salin & Hoel, 2011, 

s.229). Organisasjonsendringer kan også være triggere for mobbing. En studie fra 1996 viste 

at bruk av deltidsansatte, endringer i ledelsen og lønnskutt eller lønnsfrysing var de sterkeste 

prediktorene for aggresjon, som igjen kunne føre til mobbing (Salin & Hoel, 2011, s. 235-

236). Slike organisasjonsendringer kan være nødvendig hvis organisasjonen strever 

økonomisk, og det kan gi lite handlingsrom for HR-avdelingen og ledelsen til å gjøre noe med 

disse risikofaktorene. 

I tillegg til organisatoriske risikofaktorer finnes det individuelle risikofaktorer for mobbing. 

2.2.5. Individuelle risikofaktorer - trekk ved mobberen 

Forskning viser at mobbere oftere er menn enn kvinner, og ledere oftere enn kollegaer. 

Einarsen m.fl. (2011, s. 191) hevder at flere studier viser at opptil 81 % av mobbeofrene 

oppga lederen som mobber. Det er vanskeligere å si noe mer spesifikt om individuelle 

risikofaktorer ut fra forskning, som ofte baserer seg på selvrapporteringsskjemaer fra 

mobbeofre. Men Zapf og Einarsen foreslår tre typer mobbing knyttet til visse mobber-

karakteristikker: 1) selvreguleringsprosesser knyttet til truet selvtillit, 2) mangel på sosial 

kompetanse og 3) mobbing som resultat av atferd som har som mål å skaffe, utvikle og 

bruke makt for å oppnå egne ønsker (Zapf & Einarsen, 2011, s.180).  

Forskning tyder på at folk med høy selvtillit kan ty til aggressiv atferd som mobbing, hvis de 

føler at egen selvtillit er truet. Aggresjonen rettes vanligvis mot kilden til den negative 

vurderingen. For høy selvtillit kan lede til tyrannisk atferd fordi det kan knyttes til 

perfeksjonisme, arroganse og narsissisme. Mangel på sosial kompetanse kan også være en 

faktor. Et aspekt er mangel på emosjonell kontroll, f.eks. ved at en leder skriker til en 

underordnet. Mobbing kan også være en konsekvens av mangel på selvrefleksjon og 

perspektivtaking, slik at noen mobbere ikke er fullt klare over hva de gjør og hvordan 

atferden deres påvirker andre (Zapf & Einarsen, 2011, s. 180-184). 

2.2.6. Individuelle risikofaktorer - trekk ved mobbeofferet 
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Det har vært kontroversielt å forske på individuelle trekk ved mobbeofferet og det har vært 

blandede resultater. Men det har blitt påvist en sammenheng mellom personlighetsfaktorer 

og det å bli utsatt for mobbing. Studier viser at mobbeofre har lavere selvtillit og høyere 

sosial angst enn andre, og at mange er deprimerte og mistenksomme. Men det er vanskelig 

å fastslå noe årsaksforhold, om trekkene som blir observert er en konsekvens eller 

medvirkende årsak til mobbingen (Einarsen m.fl., 2005, s.23). 

2.3. Hvorfor forebygge mobbing? 

 

2.3.1 Konsekvenser av mobbing 

Forebygging av mobbing på arbeidsplassen må sees i sammenheng med at mobbing har 

negative konsekvenser. Forskning dokumenterer mange mulige negative konsekvenser av 

mobbing, både for den som rammes, for kollegaer og for organisasjonen. Mobbing er 

forbundet med en betydelig reduksjon i jobbtilfredshet for den som rammes (Einarsen m.fl., 

2011, s, 187). Akutte reaksjoner etter mobbing er uro, engstelse, fortvilelse og forvirring. 

Psykiske plager som søvnløshet, anspenthet og depresjon er også vanlig. Flere studier viser 

at ansatte som var utsatt for vedvarende mobbing, hadde større sannsynlighet for å være 

plaget av stress, angst og depresjoner enn andre arbeidstakere. I en rekke studier er det 

dessuten påvist at personer som har vært utsatt for langvarig mobbing har tydelige 

symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse, og disse symptomene vedvarer i mange år 

etter at mobbingen opphørte (Einarsen m.fl., 2011, s. 187).  

Siden mobbing kan gi helseplager for de som rammes er det god grunn til å forvente en 

sammenheng mellom mobbing og sykefravær i organisasjonen. En finsk studie fra 2000 blant 

sykehusansatte viste at mobbing forklarte 2 % av det totale sykefraværet. Dette utgjorde en 

kostnad på rundt 1,5 millioner kroner årlig for det aktuelle sykehuset (Einarsen m.fl. 2011, s. 

188). En irsk undersøkelse fra 2007 fant at 20 % av respondentene hadde hatt sykefravær 

som et direkte resultat av mobbing (Hoel m.fl. 2011, s. 131-132). I enkelte tilfeller kan det til 

og med ende med at den mobbete blir ufør, etter lang tids sykemelding (Strand, 2018).  

Forskning viser en positiv korrelasjon mellom mobbing og gjennomtrekk av ansatte, eller 

turnover. Enkelte studier foreslår at så mange som en av fire forlater organisasjonen på 

grunn av mobbing (Hoel m.fl., 2011, s. 133). Dette kan ha store økonomiske konsekvenser 
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for organisasjonen ved at stadig nye må læres opp, i tillegg til at det går utover 

arbeidsmiljøet ved at det blir mer utfordrende å bygge gode, langvarige relasjoner med 

kollegaer. 

I motsetning til sykefravær og turnover er det lite empirisk støtte for en sammenheng 

mellom mobbing og produktivitet. Selv om det antas at mobbing påvirker faktorer som 

jobbtilfredshet, forpliktelse, innovasjon og kreativitet, er det vanskelig å måle dette. En av 

studiene som viser sammenheng mellom mobbing og produktivitet baserer seg på 

selvrapportering fra norske fagforeningsmedlemmer hvor 27 % av respondentene sa seg 

enig i utsagnet «mobbing på jobben min reduserer effektiviteten vår» (Hoel m.fl., 2011, s. 

135). Det er altså sannsynlig at mobbing påvirker produktiviteten negativt, selv om det ikke 

er bred empirisk støtte for det.  

Forebygging av mobbing er viktig, fordi skaden som forårsakes av mobbing ofte er vanskelig 

å reversere, og har langsiktige konsekvenser for de ansattes helse og velvære (Gillen m.fl., 

2017, s.11). 

2.3.2. Direkte og indirekte forebygging av mobbing 

I et HR-perspektiv kan forebyggende arbeid mot mobbing gjøres på flere måter. Direkte 

forebygging er tiltak som går eksplisitt på å forebygge mobbing, slik som skriftlige 

retningslinjer eller policy mot mobbing, opplæring i hva mobbing er og i konflikthåndtering 

og mekling mellom to parter i en konflikt før det eskalerer til mobbing. 

Indirekte forebygging er tiltak som ikke adresserer mobbing direkte, men som kan bidra til å 

forebygge mobbing. Dette er først og fremst tiltak som handler om å ha et godt arbeidsmiljø, 

hvor de ansatte trives og opplever å bli behandlet rettferdig, og god kommunikasjon mellom 

ledere og medarbeidere i organisasjonen.  

Ifølge Gillen m.fl. (2017, s. 11) kan forebyggende tiltak mot mobbing fungere på fire måter 

(min oversettelse):  

1.. «Ved å styrke retningslinjer og kulturen for nulltoleranse av mobbing ved prosesser hvor 

de ansatte involveres» 
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2.. «Sørge for et trygt miljø hvor mekling og forhandling kan finne sted når problematisk 

atferd (ikke mobbing) først blir identifisert» 

3.. «Foreta risikovurderinger av arbeidsrelaterte forløpere til mobbing» 

4.. «Sørge for bevisstgjørings – eller opplæringsøkter som vil oppmuntre ansatte til å 

revurdere sin atferd og hvordan de samhandler med andre.» 

2.4. Ledelse 

 

2.4.1.Hva er ledelse? 

Ledere har en nøkkelrolle i arbeidet med å forebygge mobbing. Lederen har både ansvar for 

kartlegging av risiko, gjennomføring av tiltak og utarbeidelse av rutiner for å forebygge og 

hindre trakassering på deres arbeidsplass, noe som også skal gjøres i samarbeid med de 

ansatte (Arbinn, u.å.). Lederen har altså ansvaret for at mobbing ikke skal skje, men når 

dette likevel skjer i en organisasjon kan det være atferden til lederen som er med på å 

muliggjøre mobbingen. I en del tilfeller kan lederen selv være den som mobber, og i færre 

tilfeller kan til og med lederen selv oppleve å bli mobbet. Ofte kan det være at lederen har 

en atferd som ikke sørger for et trygt og godt arbeidsmiljø med lav terskel for å melde fra om 

konflikter.  

Ledelse handler om å få tilslutning fra medarbeidere på retning og mål for organisasjonen og 

velge riktige virkemidler slik at felles mål kan nås (Mikkelsen & Laudal, 2016, s.349). Det vil 

være øverste leder i en virksomhet som er ansvarlig som arbeidsgiver. Arbeidsgiver er i alm. 

§ 1-8 (2) definert som «enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin 

tjeneste», og virksomheten, som har ansatt arbeidstaker har et omfattende rettslig ansvar 

for arbeidstakeren (Skjønberg m.fl., 2017, s.58-59). I tillegg til et omfattende ansvar har 

arbeidsgiver en styringsrett som innebærer at arbeidsgiver ensidig kan treffe beslutninger 

som har direkte elle indirekte virkning for det individuelle arbeidsforholdet. Styringsretten er 

en selvstendig rettsnorm som bl.a. begrunnes med at arbeidstaker «selger» en vare eller 

tjeneste knyttet til sin person og derfor går inn i et underordningsforhold hvor arbeidsgiver 

er den mektigere part (Skjønberg m.fl., 2017, s.96-97). Styringsretten i Norge kjennetegnes 

av at den i stor grad begrenses av andre grunnlag. Det er omfattende lovgivning som 

begrenser arbeidsgivers styringsrett både når det gjelder hva arbeidsgiver kan beslutte og 
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hvordan arbeidsgiver kan gå fram når beslutningene treffes (Skjønberg m.fl., s.99-100). 

Dessuten suppleres den individuelle arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 

ofte av kollektive avtaler, tariffavtaler, som tar sikte på å regulere og avtalefeste sentrale 

vilkår som gjelder i arbeidsforhold. En arbeidstaker som har et ansettelsesforhold som faller 

inn under en tariffavtale, kan påberope seg individuelle rettigheter og plikter som følge av 

avtalen (Mikkelsen & Laudal, 2016, s. 185). Det som blir igjen etter at begrensningene er 

undersøkt, kan beskrives som en «restkompetanse», eller det beslutningsrommet som er 

igjen for arbeidsgiver (Skjønberg m.fl., s.99-100).  

Ansvaret for medarbeidere i en organisasjon kalles for personalansvar, og dette ansvaret 

utøves av i profesjonelle virksomheter av ledere på ulike nivåer i en organisasjon. Vanligvis 

er personalansvaret i organisasjoner bygd opp i hierarkier, der medarbeiderne nederst 

rapporterer til en leder, som igjen rapporterer til en leder høyere opp. Ledere i et slikt 

hierarki kalles ofte for linjeledere. Større organisasjoner har, i tillegg til linjeledere, som regel 

også ledere i støtteavdelinger som kalles staber. Ansvaret for utformingen av HR-system, 

prinsipper og praksis ligger ofte i stabene (Mikkelsen & Laudal, 2016, s.37-38). 

2.4.2. Mobbing og ledelse  

Ledelsen har stor makt og påvirkning på organisasjonen, og lederatferd kan påvirke 

medarbeideres oppfatninger om forekomsten av mobbing. 

En destruktiv lederatferd er korrelert med forekomst av mobbing på arbeidsplassen (Hoel 

m.fl.,2010). Destruktiv lederatferd kan defineres som den systematiske og repeterende 

atferden til en leder som bryter med de legitime interessene til organisasjonen ved å 

underminere og/eller sabotere organisasjonens mål, oppgaver, ressurser, effektivitet 

og/eller motivasjon, trivsel og velvære for de underordnete (Einarsen m.fl., 2007a, s. 207). I 

tillegg viser internasjonal forskning at det ofte er ledere som oppleves som den mobbende 

part, og mobbing fra ledere har større negativ effekt enn mobbing fra kolleger. Noen studier 

viser at opptil 81 % av mobbeofrene oppga lederen som mobber (Einarsen m.fl., 2011, s. 

191). I en norsk studie fra 2016 oppga derimot bare 1,7 prosent av de spurte at de hadde 

blitt utsatt for plaging eller ubehagelig erting av sin leder en gang i måneden eller mer 

(Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø, 2016). 
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En ledelsesmodell kalt the Full Range Model of Leadership beskriver ledelse som et 

kontinuum fra passivt og ineffektiv ledelse til en aktiv og effektiv ledelse (Nielsen, 2013, 

s.128). Både tyrannisk lederatferd, laissez-faire-lederatferd og avsporet lederatferd kan 

plasseres på den ineffektive delen av kontinuumet, mens transformerende og autentisk 

lederatferd er på den effektive delen av kontinuumet. Forskning viser at både tyrannisk 

ledelse, laissez faire-ledelse hvor ting får skure og gå, og avsporet lederatferd har 

sammenheng med mobbing (Einarsen, Glasø & Nielsen, 2011, s.191). 

2.4.3. Tyrannisk lederatferd, laissez-faire-lederatferd og avsporet lederatferd 

Tyrannisk lederatferd kjennetegnes av et sterkt fokus på arbeidsoppgaver på bekostning av 

medarbeiderne. Lederen kan ydmyke sine medarbeidere, komme med urettmessige 

anklager, bakvaske eller manipulere de. Disse lederne vil, ifølge teorien, prioritere 

måloppnåelse mye høyere enn de ansattes trivsel og velvære (Einarsen, Tangedal, m.fl., 

2007, s. 42). 

Laissez-faire ledelse kjennetegnes ved manglende oppfølging av oppgaver, manglende 

oppfølging av bedriftens mål og manglende oppfølging av underordnete. Laissez-faire ledere 

lar være å handle, og ved å ikke håndtere konflikter og andre utfordringer i arbeidsmiljøet 

kan det skape grobunn for mobbing (Einarsen, Tangedal, m.fl., 2007, s. 42). En slik mangel på 

fungerende ledelse kan skape frustrasjon og stress i arbeidsgruppen, noe som også kan føre 

til mellommenneskelige spenninger, eskalerende konfliktnivå og antisosial atferd som 

mobbing på arbeidsplassen (Nielsen, 2013, s.128).  

Avsporet lederatferd kjennetegnes av ledere som opptrer ufølsomt og arrogant overfor sine 

medarbeidere, som ikke klarer å delegere oppgaver eller motivere sine ansatte. De har 

vanskelig for å tåle kritikk og skylder ofte på underordnete hvis noe går galt. De kan være 

fremragende fagpersoner, men mangler ofte de strategiske evnene som trengs på ledernivå 

(Einarsen, Tangedal, m.fl., 2007, s.43). 

Einarsen, Tangedal m.fl. (2007) fant at både tyrannisk lederatferd, laissez faire-lederatferd 

og avsporet lederatferd korrelerte positivt med mobbing på arbeidsplassen. Siden 

lederatferd kan utgjøre risikofaktorer for mobbing vil ethvert tiltak som øker ledelsens 

kompetanse på å forhindre mobbing være viktig. Også opplæring av medarbeidere over hele 
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organisasjonen om mobbingens form, årsaker og konsekvenser vil være nyttig for å hindre at 

en konflikt eskalerer til mobbing (Salin, 2008a, s. 223-224). 

2.4.4. Transformasjonsledelse og autentisk ledelse  

Transformasjonsledelse handler om å inspirere medarbeiderne til å tro på og følge lederens 

visjon, slik at de jobber for organisasjonens beste, og ikke bare ut fra egeninteresse. Viktige 

elementer i dette er å kommunisere mål og visjoner på en motiverende og inspirerende 

måte, appellere til følelser og verdier, gi intellektuell stimulans i form av utfordringer og 

variasjon og tilby individuell oppmerksomhet og støtte (Lai, 2017). Transformasjonsledere er 

endringsdrivere som er aktivt involvert i å skape et arbeidsmiljø og en kultur som fremmer 

endring og vekst. De er fokuserte på å hjelpe hver enkelt ansatt med å oppnå gode 

jobbresultater og høy jobbtrivsel (Nielsen, 2013, s.128). 

Autentisk ledelse er ledere som har høye moralske standarder og fungerer som sterke 

rollemodeller i å fremme et positivt klima i organisasjonen. Transformasjonsledelse og 

autentisk ledelse er delvis overlappende begreper, men studier viser at autentisk ledelse har 

en påvirkning på ansatte som går utover det transformasjonsledelse har, bl.a. fordi autentisk 

ledelse har større relasjonell åpenhet (Nielsen, 2013, s. 128).  

Det er empirisk støtte for at både transformasjonsledelse og autentisk ledelse fører til sterke 

sosiale prosesser som positivt påvirker individuelle prioriteringer, moralske perspektiver og 

stimulerer de ansattes tilstand, atferd og arbeidsinnsats. Det er også funnet at 

transformasjonsledelse og autentisk ledelse er negativt korrelert med mobbing (Nielsen, 

2013, s. 128).  

2.5 Ledelse og ulike perspektiver på HR 

En utfordring er at HR tolkes forskjellig og er til dels et omstridt tema. Forutsetningen i store 

deler av strategisk HR, om at ledere og medarbeidere har samme mål og interesser, er ikke 

nødvendigvis tilfellet (Moore & Gardner, 2004, s.278). Dessuten er det uklarheter rundt hva 

som er effektiv HR, og mye kan komme an på den enkelte organisasjons egenskaper og 

omgivelser. Likevel viser studier at en del HR-tiltak støttes av forskning, på tvers av ulike 

organisasjoner og land (Kuvaas & Dysvik, 2016, s.23-25). 
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2.5.1. Hva er HR? 

HR (human resources) kalles også personalarbeid. Hensikten med alt HR-arbeid er å bidra til 

at virksomheten når målene sine og HR-avdelingen skal ivareta både organisasjonens og de 

ansattes interesser. Den skal både bidra til at bedriften får maksimalt ut av de menneskelige 

ressursene den har til rådighet og samtidig ivareta de ansattes velferd på jobb (Egerdal, 

2019, s.25).  

Ulrich (1997, mine oversettelser) foreslår en flerrolle-modell som utgjør fire hovedroller for 

HR: 'strategisk partner', som utfører strategi og samkjører HR med forretningsmålene, 

'administrativ ekspert', som bygger en effektiv infrastruktur ved å implementere HR-

praksiser, 'medarbeiderforkjemper', som administrerer og sørger for ressurser til de ansatte, 

og 'endringsagent', som jobber for å implementere endring og transformasjon i 

organisasjonen. Som medarbeiderforkjemper skal HR-personen kjempe for alle 

medarbeidernes interesser, og ved en personalkonflikt hvor HR bringes inn må HR sørge for 

at alle parter blir lyttet til. Som ‘administrativ ekspert’ kan HR implementere en 

handlingsplan mot mobbing. Som ‘strategisk partner’ og ‘endringsagent’, kan HR-

medarbeideren ta en aktiv rolle i å utvikle en anti-mobbingpolicy for å forhindre fremtidig 

mobbeatferd og for å skape en bedriftskultur mot mobbing (Fox & Cowan, 2015, s. 119). 

Noen viktige arbeidsområder for HR-avdelingen er forbedring av det fysiske og psykososiale 

arbeidsmiljøet, og andre organisatoriske oppgaver, som fastsettelse og utbetaling av lønn, 

rekruttering av ansatte og avslutning av arbeidsforhold, opplæring, personalplanlegging, 

arbeidsutforming, lederutvikling og bistå i konflikthåndtering (Egerdal, 2019, s.40; 47-51). 

HR-avdelingen bidrar til utvikling og implementering av policy, opplæring for ledere og 

ansatte og prestasjonsvurdering, som alle er medvirkende til å forme organisasjonsatferden 

og arbeidsmiljøet. HR-avdelingen tar ansvar for en rekke organisatoriske praksiser og 

prosesser som er sentrale for forebygging og håndtering av mobbing på arbeidsplassen. HR-

ansatte spiller derfor en viktig rolle i utformingen av arbeidsmiljøet og de er sentrale for 

forebygging av mobbing på arbeidsplassen (Catley m.fl., 2017, s. 101).  

Som det fremgår, er det et samspill mellom HR-avdelingen og ledere for å forebygge 

mobbing. Hvilken rolle HR-ansatte spiller i forhold til ledere vil blant annet avhenge av 

størrelse på organisasjonen og hvor stor og erfaren HR-enheten er. Jo større organisasjon og 
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jo større HR-avdeling, desto større ansvar vil gjerne HR-avdelingen ha (Mikkelsen & Laudal, 

2014, s.362). I noen organisasjoner er det kanskje bare én HR-medarbeider, mens store 

organisasjoner kan ha en HR-avdelingen med mange ansatte, hvor det er en HR-leder som 

har ansvar for avdelingen. Det er likevel organisasjonens ledelse som har den endelige 

beslutningsmyndighet. 

2.5.2. Ledelse og HR 

Ledelse som eget fag fikk en sterk utvikling fra 1880-årene, hvor det ble utgitt en rekke bøker 

og artikler som skulle forbedre ledelsens kontroll og koordinering av sine ansatte. Deres 

fellesnevner var et forsøk på å forbedre produktiviteten ved å spesifisere årsak og virkning i 

produksjonsprosessen. Dette var starten på vitenskapelig ledelse eller taylorisme, som ble 

frontet av Fredrick Taylor (Barley & Kunda, 1992, s.369). Taylorisme dreier seg rundt tre 

grunnpunkter: (1) en urokkelig tro på nytten og moralen av vitenskapelig resonnement, (2) 

at alle mennesker først og fremst er rasjonelle, og (3) antagelsen om at alle mennesker ser 

på arbeid som en bestrebelse etter å tjene penger (Barley & Kunda, 1992, s. 371). Taylor så 

på arbeiderne som maskindeler i et stort maskineri, og så muligheter for å effektivisere 

arbeidet. Ifølge han hadde arbeiderne en tendens til å ta det rolig med arbeidet, enten fordi 

de var late av natur eller fordi de bevisst ville begrense produksjonen for å beholde jobbene 

sine og holde antall ansatte på et maksimalt nivå for å sikre seg selv og sine venner. Ved 

hjelp av tids- og bevegelsesstudier med bruk av stoppeklokke kunne ledere måle arbeideres 

tidsbruk på arbeidsbevegelser, og se på hvordan tiden på hver bevegelse kunne kortes ned 

(Grey, 2017, s.33-34). 

Taylorismen møtte særlig motstand blant arbeidere og deres fagforeninger (Grey 2017, 

s.36). Systemet innebar en massiv overføring av makt fra arbeidere til ledere ved at det 

reduserte arbeidernes autonomi betraktelig. Arbeiderne ble presset til å yte sitt maksimale 

hver dag. Noen positive sider ved Taylors system var at arbeiderne ble behandlet likere ved 

at de ble betalt og lønnet av et fastsatt system, dvs. i større grad lik lønn for likt arbeid, og at 

det kunne gi en tryggere arbeidsplass med mindre skader. Likevel, der hvor taylorisme ble 

etablert skapte det store konflikter, og arbeidere gikk ut i streik eller sluttet (Grey, 2017, s. 

36-37). 
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I 1920-årene ble det økt oppmerksomhet rundt arbeidet med personalledelse og relasjoner 

mellom medarbeidere, og en retning som ble kalt human relations theory utviklet seg. Store 

virksomheter i USA brøt med trenden om å se på arbeiderne som maskindeler, og begrepet 

«human resources» om de ansatte ble tatt i bruk, hvor synet var at høye investeringer i 

ansatte vil kunne bidra til høyere kvalitet og høyere produktivitet. Denne tilnærmingen fikk 

fotfeste etter Hawthorne-studiene på 1930-tallet (Laudal & Mikkelsen, 2016, s.81-82). 

Hawthorne-studiene skulle undersøke hvilke fysiske forutsetninger ved arbeidsmiljøet som 

har betydning for produktiviteten. Forskerne oppdaget imidlertid at oppmerksomheten som 

arbeiderne fikk ved å delta i studien ofte hadde større effekt på produktiviteten enn 

forskjeller i det fysiske arbeidsmiljøet. I human relations-tilnærmingen understrekes det at 

både økonomiske og ikke-økonomiske belønninger er avgjørende for å øke innsatsen til 

medarbeiderne. Videre avhenger den individuelle innsatsen ikke bare av lønn og belønning, 

men også av muligheter til utvikling og selvrealisering (Laudal & Mikkelsen, 2016, s.71). 

Human relations theory var til en viss grad en respons til begrensningene til taylorismen. 

Likevel kan det argumenteres for at både taylorisme og human relations handler om å 

kontrollere arbeiderne, hvor human relations-tilnærmingen ønsker å kontrollere gjennom 

menneskelige relasjoner (Grey, 2017, s. 44-45). Begge retningene ønsker også å øke 

produktiviteten til virksomheten, men har ulike syn på hvilken taktikk som er best. 

Human relations-tilnærmingen mistet innflytelse i USA på 1930-tallet og i Europa fikk den 

mindre oppmerksomhet etter andre verdenskrig. Fra 1960-årene fikk human relations igjen 

en tydeligere plass og begrepet «human resource management» ble tatt i bruk i USA. I 1980-

årene ble human resource management mer kjent som strategisk ledelsesfunksjon og boka 

til Fombrun, Tichy & Devanna, Strategic Resource Management (1984), fikk stor innflytelse i 

USA (Laudal & Mikkelsen, 2016, s. 85). Mens personalledelse i større grad handler om å få 

medarbeiderne til å gjøre det de skal, ønsker human resource management å få fram 

engasjert forpliktelse mot et felles mål (Laudal & Mikkelsen, 2016, s.84-85). 

2.5.3. Norsk ledelse og norsk HR 

Undersøkelser i de nordiske landene har vist at det er større likestilling mellom kjønnene i 

Norge enn i mange av våre naboland. Det er mindre strenge autoritetsrelasjoner mellom 
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medarbeidere og ledere og mindre lønnsforskjeller mellom de best og de dårligst betalte i 

arbeidslivet (Laudal & Mikkelsen, 2016, s.90).  

Utviklingen av HR i Norge må sees i sammenheng med partssamarbeidet og utviklingen av 

arbeidsmiljøloven. I Norge har det vært en ambisjon om å la partene i arbeidslivet definere i 

fellesskap hva som er et godt arbeidsliv, mens det er blitt overlatt til bedriftslederne og 

eierne å lede virksomhetene (Byrkjeflot, 2015, s. 48). Etter en periode med økonomisk krise, 

massearbeidsledighet og industrikonflikt i Norge i 1920- og 1930-årene ble et 

samarbeidssystem for industrielle relasjoner institusjonalisert med avtalen mellom 

arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) (i dag Næringslivets 

hovedorganisasjon, NHO) og Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (i dag 

Landsorganisasjonen i Norge, LO). Denne avtalen har senere vært en del av alle tariffavtaler 

mellom partene. Etter andre verdenskrig skulle landet bygges opp igjen, og med 

Arbeiderpartiet i førersetet ble det utviklet en ny, sentral politikk for fagforeningene; å bidra 

aktivt til industriell modernisering for å sikre produktivitet og lønnsomhet. Arbeiderne bidro 

til bedriftenes innsats for å øke industriell vekst og ved å moderere lønnsøkninger, og til 

gjengjeld fikk arbeiderne økonomisk vekst, økte rettigheter og et tryggere arbeidsmiljø 

(Løken m.fl., 2013, s.8-9). 

I 1977 trådte den nye arbeidsmiljøloven i kraft, hvor blant annet plikten til å forebygge 

helseplager ble utvidet til også å gjelde psykososiale plager. Det ble lovfestet rett til et 

meningsfylt arbeid, noe som var i tråd med human relations-tradisjonen. Fra 1990-årene ble 

det vanlig å trekke inn HR-medarbeidere i den sentrale strategiske ledelsen av store 

virksomheter. Ved endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft i 2006 ble innføringen 

av et helsefremmende arbeidsmiljø tatt inn som et nytt formål. Fra 2000 har mye av fokuset 

på HR-arbeidet vært rettet mot å redusere sykefraværet og stimulere til tiltak som kan gi 

helsefremmende arbeidsplasser (Laudal & Mikkelsen, 2016, s.92-96). I Norge har 

trepartssamarbeidet dermed hatt stor innflytelse på utviklingen arbeidsmiljøloven. På 

arbeidsplassnivå er det hovedsakelig et topartssamarbeid om arbeidsmiljø og produktivitet, 

som støttes av myndighetsnivået. Ledelse, fagforening og ansatte samarbeider med ulike 

roller på det lokale nivået. Innenfor deler av norsk arbeidsliv er det eksempler på at 

samarbeidet mellom ledere og tillitsvalgte om utvikling av arbeidsplassen og arbeidsmiljøet 
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går lenger enn det lov-og avtaleverket pålegger de. Dette forutsetter en felles forståelse av 

lov- og avtaleverket fra begge parter (Buvik m.fl., 2018, s.26-27). 

2.5.4. HR-avdelingens konfliktfylte rolle 

HR-avdelingens konfliktfylte rolle ved å både skulle ivareta ledelsens interesser og de 

ansattes interesser kan være utfordrende ved konflikt- og mobbesaker. HR-ansattes 

avgjørelser må godkjennes av ledelsen og derfor er det kun ledelsens beslutninger som HR-

avdelingen iverksetter. Dermed har HR-ansatte i realiteten en underordnet maktposisjon i 

organisasjonene (Mkgolo & Barnard, 2019, s.3). HR-ansatte har ofte har press på seg fra 

ledelsen til å løse klagesaker raskt og ivareta organisasjonens interesser. I tillegg skal de 

representere interessene til alle parter i en klagesak, inkludert den anklagede og offeret. 

Dette kan være vanskelig for HR-ansatte fordi de ikke har myndighet til selvstendige 

beslutninger (Catley m.fl., 201 7, s.102).  

2.6 . Ulike perspektiver på HR  

 

Det er flere ulike perspektiver på HR, og ulike forfattere kan vektlegge ulike ting. Nedenfor 

beskrives noen av de vanligste perspektivene. 

 

2.6.1. Strategisk HR 

Et av flere HR-perspektiv er strategisk HR, som noen ganger kalles strategisk human resource 

management (HRM) eller strategisk personalledelse. Oppgaven bruker samme begrep som 

Kuvaas & Dysvik (2016); strategisk HR. Det kan beskrives som et mønster eller sett av HR-

aktiviteter som har til hensikt å bidra til at organisasjonen når sine mål. HR-strategiske 

spørsmål handler om hvordan organisasjonen skal anskaffe, utvikle og anvende 

menneskelige ressurser som gjør at organisasjonen hevder seg i forhold til andre 

organisasjoner (Kuvaas & Dysvik, 2016, s.31). Tiltakene HR-avdelingen setter i gang må 

understøtte organisasjonens mål og verdier og man ønsker å måle effekten av tiltakene 

gjennom organisasjonens prestasjoner for at organisasjonen skal lære og forbedre seg. For å 

sikre at strategisk HR faktisk bidrar til økt måloppnåelse må man vektlegge god ledelse, god 

organisering og et godt arbeidsmiljø (Egerdal, 2019, s.214-215).  
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Egerdal (2019) beskriver ulike nivåer av strategisk HR hvor ansvaret for de ulike nivåene 

ligger i ulike deler av organisasjonen: 

Det strategiske nivået er toppledelsen/styret, som vedtar strategier, verdier og mål som 

påvirker hele organisasjonen. 

Det operative nivået kan deles inn i to underdeler: 

- HR-avdelingen har ansvaret for å understøtte de overordnete målene og 

strategiene og dette kan gjøres ved f.eks. igangsetting av HR-aktiviteter som har 

tydelig forankring i strategiske mål. Dialog, bistand og opplæring av ledere er også 

viktig, og gjennom en god dialog med toppledelsen kan HR justere tiltak og gi 

viktig informasjon tilbake til toppledelsen.  

- Ledere er den utøvende part fordi de har personalansvaret for egne 

medarbeidere, det vil si at de har formell autoritet over dem. Ledere kan 

bestemme lønn og arbeidsoppgaver og har ansvaret for arbeidsmiljøet i egen 

enhet. I tillegg har de et viktig ansvar for å gi tilbakemeldinger til HR og 

toppledelsen.  

Toppledelsen, lederne og HR-avdelingen skal sammen sikre at de rette tiltakene iverksettes 

slik at organisasjonen når sine strategiske mål (Egerdal, 2019, s.215-216).  

2.6.2. Hard og myk HR 

Det er to hovedretninger innenfor strategisk HR; myk HR og hard HR. Myk og hard HR 

representere to ulike perspektiver på HR. Dette er to av de mest brukte modellene for HR-

ledelse (Truss m.fl., 1997, s.53). Dikotomien eksisterer først og fremst som en normativ 

modell for HR, og fra et praktisk perspektiv antyder tilgjengelige empiri at modellen ikke 

nøyaktig representerer det som skjer innenfor organisasjonen (Truss m.fl, 1997, s. 54). Hard 

og myk HR er altså en forenklet, normativ modell innenfor strategisk HR. Hard HR blir også 

kalt for kontrollorientert HR og myk HR blir også kalt for forpliktelsesbasert HR. Harvard- og 

Michigan-skolene har vært de mest innflytelsesrike i å utvikle disse begrepene (Kuvaas & 

Dysvik, 2016, s. 21). Hard HR og myk HR representerer ulike syn på hva man bør vektlegge 

for å få ansatte til å yte maksimalt, og hva som motiverer til innsats. De to retningene utløser 

ulik atferd i måten man leder og styrer på.  
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Michigan-skolen representerer kontrollorientert HR eller hard HR og et økonomisk 

perspektiv hvor effektivitet søkes oppnådd gjennom kontroll- og incentivsystemer (Kuvaas & 

Dysvik, 2016, s.21). Kontrollorientert HR er opptatt av ytre motivasjonsfaktorer, som lønn og 

andre belønningssystemer, behovet for kontroll og resultatstyring. Her forutsetter man at 

den viktigste driveren for å jobbe hardt er ytre belønninger som lønn, bonus eller 

forfremmelser.  Forenklet kan man si at denne retningen baserer seg på forutsetninger om 

jobbmotivasjon og atferd som enten innebærer at medarbeiderne er umotiverte og late, 

eller at de er smarte opportunister som kun er opptatt av å følge sin egeninteresse (Kuvaas 

& Dysvik, 2016, s. 53). Hard HR fokuserer på HR-policy og praksiser nært knyttet til 

organisasjonens strategiske mål, der målet er økt konkurransefortrinn og avkastning til 

eierne. Individet blir styrt på et mer instrumentelt grunnlag enn i myk HR (Truss m.fl., 1997, 

s.55-56). 

Harvard-skolen representerer forpliktelsesbasert eller myk HR, som er opptatt av 

menneskers behov for utvikling og at det er medarbeiderens indre motivasjon som må 

stimuleres. Medarbeiderne skal trives i arbeidsmiljøet og like utfordringene arbeidet gir. 

Belønningssystemene her er mer kollektivt rettet og man legger vekt på ansattes 

utviklingsmuligheter (Egerdal, 2019, s. 34). Myk HR er opptatt av å fremkalle et engasjement 

og en forpliktelse slik at ansattes atferd først og fremst er selvregulert i stedet for kontrollert 

av sanksjoner og press utenfor individet. Relasjoner innad i organisasjonen er basert på høye 

tillitnivåer. Myk HR er også assosiert med fleksibilitet og tilpasningsevne, og innebærer at 

kommunikasjon spiller en viktig rolle i ledelse. Den myke versjonen forutsetter at ansatte vil 

fungere best, og dermed øke organisasjonens resultater, hvis de er fullt dedikert til 

organisasjonen. Myk HR understreker at dette engasjementet vil bli generert hvis de ansatte 

blir vist tillit, hvis de får opplæring og utvikling, og hvis de får lov til å jobbe selvstendig og ha 

kontroll over arbeidet sitt. Kontroll oppnås gjennom engasjement og forpliktelse (Truss m.fl., 

1997, s.54-56). 

En metaanalyse fra 2006 (Combs m.fl. 2006) viser at det er en positiv sammenheng mellom 

HR-aktiviteter som kan klassifiseres som forpliktelsesbaserte eller myk HR, og ulike 

indikatorer for organisatorisk effektivitet, som profitt, produktivitet og markedsandel. 

Analysen av i alt 92 enkeltstudier og 19 319 organisasjoner totalt viser at bl.a. følgende HR-

aktiviteter er positivt relatert til organisatorisk effektivitet:  
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• prestasjonsbasert belønning, hvor flertallet av de inkluderte studiene har kollektive 

ordninger, mer satsing på trening og utvikling enn konkurrentene 

• høyere gjennomsnittlig lønnsnivå enn konkurrentene 

• utstrakt satsing på deltakelse og involvering av medarbeidere på alle nivåer 

•  langsiktig planlegging av HR-arbeidet 

•  fleksibel arbeidstid 

• rutiner og opplegg for klagebehandling i forbindelse med f.eks. mobbing og andre 

uønskede forhold 

• jobbsikkerhet 

 

Ulike betingelser vil kunne påvirke hvor effektive disse aktivitetene er, men flere studier 

viser at forpliktelsesbaserte HR-aktiviteter er effektive i generell forstand, også på tvers av 

land og regioner. En studie av Collins & Smith (2006) analyserte sammenhengen mellom 

grad av forpliktelsesbasert HR og organisatoriske resultater blant 136 høyteknologifirmaer 

og fant at det var sterke positive sammenhenger mellom forpliktelsesbasert HR og 

organisatoriske resultater. Studien dokumenterer langt på vei at det kan forklares gjennom 

at denne typen HR bedrer det sosiale klimaet i hele organisasjonen som igjen øker graden av 

kunnskapsdeling. Det er altså bred vitenskapelig støtte for et universelt perspektiv som 

forfekter forpliktelsesbasert HR. Studier tyder på at forpliktelsesbaserte HR-aktiviteter fører 

til økt lønnsomhet ved 1) høyere kunnskaper, ferdigheter og evner blant medarbeiderne; 2) 

involverende og autonomiorientert jobbdesign som øker medarbeidernes motivasjon og 3) 

bedre sosialt klima som fører til bedre kommunikasjon og samarbeid (Kuvaas & Dysvik, 2016, 

s. 23-25; 35-39).  

De fleste organisasjoner praktiserer ikke en rendyrket kontrollorientert eller 

forpliktelsesbasert HR, men bruker mer eller mindre bevisst en blanding av de to (Kuvaas & 

Dysvik, 2016, s.55). 

2.6.3. Beste praksis og beste tilpasning 

I tillegg til skillet mellom myk og hard HR kan det skilles mellom to ulike syn på hvordan HR 

forholder seg til organisasjonens strategi; beste praksis og beste tilpasning (Egerdal, 2019).  
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Beste praksis sier at organisasjonens HR-praksis bør styres av prinsipper for «god HR», og 

disse prinsippene er allmenngyldige uansett bransje eller strategi. Dette kalles også for det 

universelle perspektivet (Kuvaas & Dysvik, 2016, s.32-33). Med dette perspektivet mener 

man at prinsipper for god HR kan identifiseres gjennom forskning. Et annet begrep for beste 

praksis er høyprestasjonsparadigmet («high performance work paradigm»; HPWP), som 

legger vekt på tiltak som kan motivere, involvere, utvikle og beholde ansatte og få fram 

engasjert forpliktelse hos medarbeiderne (Mikkelsen, 2016, s.102). 

Et knippe HR-tiltak er blitt identifisert som beste praksis, dvs. praksiser som går igjen i 

virksomheter som gjør det bra (Mikkelsen, 2016, s.104): 

• Ansettelsestrygghet og internt arbeidsmarked 

• Informasjonsdeling  

• Autonomi, involvering og deltakelse 

• Medarbeidersamtaler 

• Opplæring og kompetanseutvikling 

• Selvstyrte team 

• Intensivlønn 

• Avanserte systemer for rekruttering og seleksjon 

• Balanse mellom jobb og fritid 

Sentralt i beste praksis er at HR-tiltakene som utgjør beste praksis skal være internt 

konsistente og passe til hverandre. Dette kalles horisontal integrasjon (Mikkelsen, 2016, s. 

104). Beste praksis-HR hviler i stor grad på myk eller forpliktelsesbasert HR. Den sentrale 

tanken er at beste praksis vil føre til at medarbeiderne vil jobbe i tråd med organisasjonens 

mål, samarbeide godt, ta ansvar og være lojale (Kuvaas & Dysvik, 2016, s. 22). En studie av 

Salin & Notelaers (2020) viser at beste praksis-tiltak fører til økt rettferdighetsoppfatning og 

mindre rollekonflikt, og reduserer dermed risikoen for mobbing.  

 

Beste tilpasning går ut fra at effekten av HR-praksiser på virksomhetens resultater vil være 

avhengig av egenskaper ved virksomheten, virksomhetens omgivelser og strategi (Johansen 

& Mikkelsen, 2016, s. 137). Beste tilpasning har som utgangspunkt at HR og personalledelsen 

må tilpasses virksomhetens strategi og konkurranseforhold i markedet. Ifølge beste 
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tilpasning-synet må strategien lages ut fra de rammebetingelsene man har, og samme tiltak 

vil ikke ha samme effekt hos ulike organisasjoner (Egerdal, 2019, s. 218-219). Tilpasning 

referer både til a) ideen om at effekter av individuelle HR-praksiser på organisasjonens 

resultater er avhengig av organisasjonens omgivelser, inkludert dens strategi. Dette kalles 

vertikal tilpasning, og b) andre HR-praksiser, dvs. horisontal tilpasning. En god tilpasning 

består av HR-aktiviteter som bidrar til at organisasjonen når målene sine (Johansen & 

Mikkelsen, 2016, s.139). Beste tilpasning vektlegger strategi og vertikal tilpasning i større 

grad enn det beste praksis gjør. I beste tilpasning-litteraturen er det beskrevet ulike typer 

strategier, men forskning så langt viser liten støtte for beste tilpasning-perspektivet. Noe av 

dette kan skyldes at strategier beskrives i veldig generelle termer og det blir vanskelig å 

analysere dem (Johansen & Mikkelsen, 2016, s. 174). I realiteten brukes ofte beste praksis og 

beste tilnærming om hverandre i organisasjoner (Egerdal, 2019, s.219).  

 

Oppgaven vil vektlegge beste praksis framfor beste tilpasning fordi beste praksis i større grad 

sammenfaller med funn i litteraturen og fordi det er vanskelig å identifisere beste tilpasning i 

litteraturen fordi detaljnivået i litteraturen ikke muliggjør det. Dessuten er det større 

empirisk støtte for beste praksis.  
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3. Metode 

 

Oppgaven er basert på en litteraturstudie. 

En litteraturstudie går ut på å identifisere, presenterer og diskutere foreliggende 

forskningslitteratur. Jeg har valgt å gjøre en fortolkende litteraturgjennomgang som går ut 

på å sammenstille, diskutere og vurdere eksisterende litteratur (Skilbrei, 2019, s. 75-76). 

I tillegg til bruk av fagbøker fant jeg litteratur ved å søke i Oria, Web of Science, Psyc Info, 

Emerald Insight og Scopus, og fra litteraturtips fra fagpersoner. Jeg søkte både på norsk og 

på engelsk med søkeordskombinasjonene ‘mobbing i arbeidslivet’, ‘mobbing forebygging’, 

‘HR mobbing’, ‘workplace bullying’, ‘harassment worklife’, ‘HR safety health,’ og ‘human 

resource management bullying’. Det var mer litteratur å hente på engelsk så jeg gikk raskt 

over til å bare søke på engelsk. Etter hvert konsentrerte jeg meg om å bare søke på 

ordkombinasjoner som hadde HR- og mobbebegreper i seg. Jeg valgte også å avgrense 

søkene til litteratur utgitt fra 2000 og senere. Mange av treffene viste seg å ikke være 

relevante for oppgaven fordi forebygging ikke var tema. For å vurdere relevans leste jeg 

sammendrag av artiklene, og vurderte ut fra det om de var relevante eller ikke, før jeg evt. så 

på hele artikkelen. 

I Oria fikk jeg 149 treff ved å søke ‘mobbing i arbeidslivet’. Ved å søke på ‘bullying worklife’ 

fikk jeg 573 treff i Oria. Etter anbefaling og for å kunne differensiere søket, søkte jeg i ulike 

databaser. I Web of Science kombinerte jeg ulike søkeord og fikk følgende antall treff: 

‘workplace bullying’: 1594 treff, ‘workplace bullying’ og ‘human resource management’: 36 

treff, ‘workplace harassment’ og ‘human resource management’ 29 treff, ‘workplace 

bullying’ og ‘interventions’: 205 treff, ‘workplace bullying’ og ‘prevention’: 119 treff. 

I Psyc Info søkte jeg på samme kombinasjoner: ‘workplace bullying’: 878 treff, ‘workplace 

bullying’ og ‘human resource management’: 50 treff, ‘workplace harassment’ og ‘human 

resource management’ 4 treff, ‘workplace bullying’ og ‘interventions’: 63 treff, ‘workplace 

bullying’ og ‘prevention’: 74 treff. Ved å se på reviews fikk jeg en oversikt over artikler som 

har blitt gått gjennom og vurdert av andre forskere. En annen måte å finne frem til artikler 

på var å se på hvilke som var hyppigst sitert. 
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I Emerald Insight-basen søkte jeg ("human resource management" OR HR) AND (bullying OR 

harassment) AND (interventions) fikk jeg 463 treff. 

I Scopus-basen søkte jeg ("Human resource management" OR HR) AND (bullying OR 

harassment) og fikk 175 treff. Jeg søkte også (human resource management) AND 

(interventions) AND (workplace AND bullying) og fikk bare 11 treff. 

Jeg endte med å velge ut 20 artikler utgitt mellom 2000 og 2019. Kriteriet mitt for å velge de 

ut var at de skulle omhandle HR-medarbeideres arbeid med forebyggende tiltak mot 

mobbing. Forebyggende tiltak var her opplæring av ansatte/ledere, anti-mobbing eller anti-

konfliktpolicy, medarbeiderundersøkelser, -samtaler og lederevalueringer, mekling, åpen-

dørpolicy, straffetiltak, konstruktiv ledelse, rollespill og bevisstgjøringsworkshops.  Jeg utelot 

artikler som framstod som eksperimentelle studier, hvor forskere iverksatte anti-mobbing-

tiltak i en organisasjon som organisasjonen selv ellers aldri ville brukt.  

Mye av litteraturen er fra nordiske forfattere, men jeg har også inkludert forfattere med 

forskning fra andre land. Hovedvekten ligger likevel på europeiske forfattere fordi det var 

flere funn her. Dessuten vil europeisk forskning ofte lettere kunne sammenlignes med 

norske forhold enn forskning fra f.eks. USA, hvor det er et mindre lovregulert arbeidsliv. En 

av de få ikke-europeiske studiene som omhandler HR og forebygging av mobbing er studien 

til Mokgolo & Barnard (2019) fra Sør-Afrika. Denne valgte jeg å inkludere fordi jeg anså den 

som relevant fordi den belyser HR-medarbeideres utfordringer med å samarbeide med 

ledelsen i implementeringen av anti-mobbingstiltak. I tillegg er studien til Salin m.fl. (2018) 

en internasjonal studie, men intervjuobjekter fra flere verdensdeler. 

Resultatet av min litteraturgjennomgang - med fokus på forebygging av mobbing -  viste 5 

tema som gikk igjen; medarbeiderundersøkelser, -samtaler og lederevalueringer, anti-

mobbingpolicy, mekling, kommunikasjonsklima og opplæring. Disse gikk igjen i studier på 

tvers av land og i ulike typer organisasjoner. I tillegg valgte jeg temaet straffetiltak, som var 

beskrevet i flere artikler, om enn i mindre grad. Temaet valgte jeg å ta med fordi det 

representerer en sterk inngripen for å forebygge mobbing, og en motsetning til de andre 

temaene.  Jeg vurderte å ta med flere andre forebyggende tiltak som temaer, som rollespill 

og workshops, men jeg valgte å la være fordi det ikke stod utfyllende om de i noen av 
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artiklene og fordi de ikke fremstod som hyppige brukte intervensjoner mot forebygging av 

mobbing.  

Det har vært utfordrende å finne litteratur mens universitetet har vært stengt og det har 

vært fagbøker jeg ikke har fått tak i som følge av dette. Det meste av litteraturgrunnlaget 

består derfor av forskningsartikler som har vært tilgjengelig på nett.  

3.1. Etiske refleksjoner 

 

I oppgaven har jeg kun brukt eksisterende forskning og litteratur. I en litteraturstudie er det 

viktig å gjengi referanser og sitater så korrekt som mulig, og dette har jeg prøvd å etterleve 

for å få fram innholdet så korrekt som mulig og unngå plagiering. Sitater jeg har brukt har jeg 

oversatt fra engelsk til norsk, og jeg har forsøkt å bevare innholdet best mulig.  

I en litteraturstudie som denne er det utfordrende å gjøre et best mulig utvalg av forskning 

og litteratur. Jeg har derfor brukt tid på dette, for å besvare oppgavens problemstilling. Det 

er også et moment at det er forsket lite på forebygging av mobbing og HR-avdelingens rolle i 

dette. I tillegg er HR et omstridt felt, hvor det er mye uenighet. Mye av litteraturen om HR er 

normativ og beskriver en idealtilstand som ofte avviker fra hvordan virkeligheten er i 

organisasjoner. Blant mange toppledere er det en retorikk om at menneskene er 

organisasjonens viktigste ressurs, mens det også er en utbredt oppfatning i organisasjonen 

om at dette ikke stemmer (Kuvaas & Dysvik, 2016, s. 237). Dessuten er det i litteraturen om 

strategisk HR en underliggende forutsetning om at organisasjoner bør designes som 

effektive instrumenter for realisering av rasjonelle strategier. Men de færreste 

organisasjonene har en klar strategi, selv om mye av HR-litteraturen forutsetter at de har det 

(Andersen & Kuvaas, 2009, s. 44-45).  

Tilnærmingene jeg har valgt, med hard og myk HR og beste praksis og beste tilpasning er 

teorier hvor fagfolk ikke er samstemte. Å skille mellom myk og hard HR er ganske vanlig 

innenfor HR-teori, og derfor valgte jeg likevel denne tilnærmingen som hovedfokus i 

oppgaven.  
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Del 2 

 

4. Resultater fra litteraturstudien 

 

Det har vært forsket mye på mobbing på arbeidsplassen, men lite på HR-ansattes 

perspektiver på dette (Salin m.fl., 2018). Det er heller ikke mange studier på typer av 

intervensjoner mot mobbing, men resultatene av min gjennomgang av litteraturen viser at 

den samler seg om temaene medarbeiderundersøkelser, -samtaler og lederevalueringer, 

anti-mobbingpolicy, mekling, kommunikasjonsklima og opplæring. I tillegg valgte jeg å ta 

med temaet straffetiltak selv om det ikke er mye litteratur på det som forebyggende tiltak. 

Det representerer et ganske annet type tiltak enn de øvrige, og kan plasseres innenfor hard 

HR. 

Det er ikke mange norske studier om forebygging av mobbing på arbeidsplassen, men de 

utenlandske kan et stykke på vei være representative for norske forhold. Likevel er det en 

del forutsetninger i det norske arbeidslivet som skiller seg fra mange andre land. Dette 

gjelder blant annet omfattende innskrenkinger av arbeidsgivers styringsrett, partssamarbeid 

og en velutviklet arbeidsmiljølov. 

Det er ikke mye statistikk på hvilke forebyggende tiltak som brukes, men to av studiene som 

viser dette er en studie fra Finland (Salin 2008a) og en internasjonal studie med data fra en 

rekke land (Salin m.fl., 2018). 

Studien fra Finland viser hvilke tiltak som ble brukt mot mobbing i et utvalg organisasjoner. 

Salin (2008a) gjennomførte en undersøkelse hvor hun sendte ut spørreskjemaer til 

arbeidsgivere i alle kommunene i Finland for å undersøke hvilke tiltak organisasjonene 

brukte. De vanligste tiltakene var å gi informasjon om mobbing og konsekvensene av det (66 

prosent) og utarbeide et handlingsprogram mot mobbing (55 prosent). Spørreundersøkelser 

om mobbing (34 prosent), opplæring i å forebygge og håndtere mobbing (27 prosent) og 

statistisk registrering av mobbesaker (25 prosent) ble også brukt av en del, men det var ikke 

like utbredt (Salin, 2008a, s.226). 

I studien til Salin m.fl. (2018) ble det gjennomført 214 intervjuer med HR-rådgivere fra 14 

forskjellige land/regioner rundt om i verden: Argentina, Australia, Østerrike, Kina, Finland, 
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Hellas, Gulf-landene, India, Mexico, Nigeria, Polen, Spania, Tyrkia og USA. Disse ble bl.a. 

spurt om hvilke tiltak de brukte for å forebygge mobbing. Øverst kom bevisstgjøring 

gjennom opplæring (46 prosent). Dette kunne inkludere bevisstgjøring på offerets 

rettigheter og på bevisstgjøring av egen atferd. De etterfølgende viktigste forebyggende 

intervensjonene var anti-mobbingpolicy eller etiske regler (41 prosent), god og konstruktiv 

ledelse (37 prosent), kommunikasjonsklima som gjør det mulig å si fra om bekymringer (25 

prosent), omorganisering av arbeidsmiljøet (17 prosent) og nulltoleranse for mobbing (14 

prosent).  God og konstruktiv ledelse ble beskrevet som ledelse med passende og etisk 

atferd, som er en rollemodell for ansatte, som har en klar holdning i forhold til mobbing og 

som ikke forblir passiv (Salin m.fl., 2018, s.10). I studien la intervjuobjektene sterkt vekt på 

forebyggende tiltak som forsøkte å adressere den individuelle ansattes oppførsel, for 

eksempel gjennom opplæring og policy/retningslinjer. De la relativt mindre vekt på å 

organisatoriske faktorer, som for eksempel omorganisering av arbeidsmiljøet. 

Organisatoriske faktorer som ble fremhevet var mer diffuse aspekter som klima og ledelse 

(Salin m.fl., 2018, s.11; 17). 

Nedenfor beskrives de viktigste funnene fra min litteraturstudie fordelt på 6 temaer.  

4.1. Tema 1: Medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler og 

lederevalueringer 

 

En vanlig måte å evaluere organisasjonen på er ved å ha uformelle og formelle 

evalueringsdiskusjoner med ansatte og jevnlige medarbeiderundersøkelser (Salin, 2008a, 

s.224). I Norge har dessuten arbeidsgiver plikt til å gi den enkelte, berørte arbeidstaker 

mulighet til å medvirke i prosesser og beslutninger som gjelder egen arbeidsplass, etter aml. 

§ 3-1 (1) (Arbeidstilsynet, u.å.d). Medarbeiderevalueringer og medarbeidersamtaler er noen 

av flere måter å innfri denne plikten på, og de fleste store organisasjoner driver med en eller 

annen form for måling av medarbeideres opplevelse av arbeidsmiljøet (Kuvaas & Dysvik, 

2016, s.205).  

4.1.1. Medarbeiderundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelser er systematiske kartlegginger av arbeidsmiljøet som legger 

grunnlag for å arbeide med utvikling av organisasjon, lederskap og medarbeiderskap i en 
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virksomhet. Noen vanlige arbeidsmiljøkartlegginger er kartlegging av ansattes opplevelse av 

sin arbeidssituasjon, jobbtilfredshet og opplevd stress på jobb (Arbeidsgiverportalen, 2019, 

Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2008). Medarbeidersamtaler er godt forberedte, systematiske 

og personlig utviklingssamtaler mellom leder og medarbeider en gang i året eller oftere 

(Mikkelsen & Laudal, 2016, s. 351). 

Noen medarbeiderundersøkelser spør direkte om mobbing, men mange gjør ikke det. Dette 

kan etter min vurdering medføre utfordringer for ledere i det forebyggende arbeid mot 

mobbing, men medarbeiderundersøkelser kan avdekket eskalerende konflikter som kan føre 

til mobbing. I en finsk studie hvor 205 kommuneansatte var respondenter rapporterte 80 

prosent av respondentene at spørreundersøkelser om arbeidsmiljøet var blitt gjennomført, 

og 33 prosent sa at mobbetemaer var eksplisitt inkludert i spørreundersøkelser (Salin, 

2008a). Studien ble utført i 2006, tre år etter at Finland innført en ny arbeidslovgivning som 

omfattet helse og sikkerhet. Finland representer dermed et land som er pådriver for at de 

ansatte skal ha det godt på jobb, og den relativt nye arbeidslovgivningen kan være en av 

årsakene til at så høy prosentandel oppga at spørreundersøkelser om arbeidsmiljøet var blitt 

gjennomført.  

En type medarbeiderundersøkelse i Norge er Medarbeiderundersøkelsen i staten, en 

undersøkelse av statsansattes jobbtilfredshet som gjennomføres hvert tredje år, med et 

representativt utvalg av statsansatte. Heller ikke her blir begrepet mobbing brukt direkte, 

men de ansatte blir i stedet spurt om jobbtrivsel (Digitaliseringsdirektoratet, 2016). 

Medarbeidersamtalen kan fylle mange ulike funksjoner, men de kanskje viktigste er 

informasjon og vurdering av resultater og arbeidssituasjon (Mikkelsen, 2014, s. 207). I Norge 

er det ikke sikre tall som sier hvor mange prosent av de yrkesaktive som har 

medarbeidersamtale hvert år, men en undersøkelse av arbeidsplasser i Storbritannia i 2004 

rapporterer at 78 prosent av britiske arbeidsplasser med mer enn ti ansatte har innført 

medarbeidersamtaler (Mikkelsen 2016, s.111).  

Medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler representerer en indirekte forebygging 

av mobbing, ved at det er de ansattes opplevelse av arbeidsmiljøet som undersøkes og det 

gir mulighet for at eventuelle risikofaktorer for mobbing kan oppdages og gjøres noe med. 
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4.1.2. Lederevalueringer  

Lederutviklingstiltak slik som lederevalueringer har som mål å øke lederes kunnskaper, 

ferdigheter, evner motivasjon og/eller selvbilde. En type undersøkelse som har blitt vanlig å 

bruke i mange, store organisasjoner er 360-graders lederevalueringer. Ved 360-graders 

lederevalueringer innhenter organisasjonen vurderinger av den enkelte leders jobbatferd og 

med vekt på ønsket utvikling fra flere kilder i lederens omgivelser (Kuvaas & Dysvik, 2016, 

s.144-146). Vurderingskilder inkluderer typisk kollegaer og andre ledere, og noen ganger 

eksterne interessepersoner som kunder og leverandører.  Tilbakemeldinger fra flere kilder 

kan være et nyttig utviklingsverktøy for å bygge personlig kompetanse i form av økt 

kunnskap om seg selv og økt selvinnsikt om ens påvirkning på andre, (Day, 2000, s. 587-589). 

På denne måten kan 360-graders lederevaluering virke forebyggende på mobbing, ved at 

lederen får tilbakemelding på sin egen lederstil og forbedringspotensialer. Lederen kan bli 

oppmerksom på at hun eller han må bli bedre på å oppdage eller løse konflikter, eller 

kanskje til og med at hun eller han har en lederstil som av enkelte kan oppfattes som 

mobbing. Hvorvidt tilbakemelding fører til endret atferd er etter min vurdering et åpent 

spørsmål. Forskning indikerer at over en tredel av tilbakemeldingstiltakene rapportert i 

litteraturen resulterte i redusert arbeidsytelse. En grunn til dette kan være at de fleste 

mennesker har velutviklede forsvarsmekanismer som beskytter de mot tilbakemeldinger 

som virker for truende (Day, 2000, s.590). Noen andre utfordringer med lederevalueringer er 

manglende oppfølging av resultatene, at noen kan bruke evalueringen som et maktmiddel 

for å henge ut noen eller at noen ikke svarer ærlig i frykt for at det kan spores tilbake til en 

selv. En annen utfordring kan være at svarene ofte er anonyme, og at det blir vanskelig for 

lederen å forsvare seg mot negative tilbakemeldinger eller gå i dybden på tilbakemeldingene 

(Alvik, 2008). Likevel er 360-graders lederevalueringer et populært HR-verktøy å bruke for å 

måle lederprestasjoner.  

4.2. Tema 2: Anti-mobbingpolicy 

 

En anti-mobbingpolicy eller et handlingsprogram mot mobbing er del av en rekke HR-

intervensjoner utarbeidet for å sørge for et godt arbeidsmiljø. Flertallet av organisasjonenes 

retningslinjer mot mobbing er utarbeidet av HR-avdelingen og bestemmer hvordan veien for 

en ansatt som reiser påstand om mobbing er gjennom HR-funksjonen (Harrington m.fl., 
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2015, s.370). En anti-mobbingpolicy skal gjerne tydeliggjøre ansvaret som de forskjellige 

aktørene har for å motvirke mobbing og konflikter, identifisere spesifikke kontaktpersoner 

og forklare prosedyren for å klage og for å undersøke uformelle og formelle klager (Salin, 

2008a, s. 223). Etter Ulrich (1997) sin modell kan HR-avdelingen her vise seg som 

‘administrativ ekspert’ ved å implementere en handlingsplan mot mobbing og som 

‘strategisk partner’ og ‘endringsagent’ ved å ta en aktiv rolle i å utvikle en anti-

mobbingpolicy og med dette påvirke organisasjonskulturen. 

Å ha retningslinjer eller en policy mot mobbing er et vanlig tiltak i organisasjoner. Ledere har 

etter min vurdering en nøkkelrolle i et slikt handlingsprogram mot mobbing, slik at de 

ansatte trekker i riktig retning mot felles måloppnåelse. Forskning viser at større 

organisasjoner er mer tilbøyelige til å ha en nedskrevet policy mot mobbing og/eller 

trakassering fordi de er mer formelle av natur og har mer omfattende HR-ekspertise (Salin, 

2008b). Studien til Salin (2008a) av finske kommuneorganisasjoner viste at de som hadde 

yngre HR-ledere hadde en større tendens til å ha utarbeidet en skriftlig anti-mobbingpolicy. 

Likevel er det langt fra alle organisasjoner som har en slik policy, og blant de som har det kan 

innholdet og omfanget variere veldig. En studie av norske kommuner fant at 67 prosent av 

de hadde implementert en policy relatert til mobbing (Einarsen m.fl., 2018, s. 681).  

En finsk undersøkelse av landets kommuner viste at over halvparten av de som deltok hadde 

utviklet en skriftlig anti-mobbingpolicy og rundt 70 % av kommunene hadde gitt en form for 

informasjon om mobbing til ansatte og/eller ledere. Flere av respondentene understreket 

hvor viktig det var å inkludere tiltak mot mobbing i opplæringen av ledere. Når det gjaldt 

utformingen av de skriftlige anti-mobbingpolicyene varierte lengden på de fra 2 til 16 sider, 

nesten alle inneholdt en definisjon på mobbing og avklarte hva som ikke ble ansett som 

mobbing, og alle dokumentene inneholdt råd for mobbeofre og ledere om hva de kunne 

gjøre. I alle dokumentene ble offeret rådet til å først til å snakke med mobberen og si at 

atferden var uakseptabel, hvis dette ikke førte frem til å snakke med nærmeste leder, 

eventuelt nærmeste leders overordnete. Ofte ble det også nevnt andre personer som offeret 

kunne oppsøke, men som oftest ble det ikke nevnt noe om HR-avdelingen i dokumentene. 

Mange av dokumentene hadde identiske formuleringer, noe som kan indikere at ‘beste 

praksiser’ ble delt og spredt, eller at utarbeidingen av anti-mobbeprogram var preget av 
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‘kopier og lim inn’ fremfor en prosess drevet av organisasjonens egne behov og 

omstendigheter (Salin, 2008a, s.225-228). 

En amerikansk studie fra 2012 viste at 44 prosent av de undersøkte organisasjonene ikke 

hadde en anti-mobbingpolicy på plass, og en annen amerikansk studie fra 2011 viste at 

mange HR-ansatte trodde at organisasjonen deres hadde en anti-mobbingpolicy, men at 

disse ofte ikke var spesifikke nok til å faktisk hjelpe HR med å håndtere mobbesituasjoner 

(Cowan & Fox, 2015, s.131). I studien fra 2011 oppga seksten av 36 HR-medarbeidere at de 

hadde en policy som dekket det de anså som mobbing, men den ble ikke navngitt som en 

anti-mobbing policy. De mente den adresserte mobbing indirekte. Begrepet ‘‘mobbing’’ ble 

ikke brukt i policyen; de mente imidlertid at mobbing var omfattet av disse retningslinjene, 

og de kunne håndheve denne policyen i en sak de mente var mobbing. Bare en HR-

medarbeider mente at sin organisasjon hadde en anti-mobbingpolicy som faktisk brukte 

ordet ‘mobbing’ og dekket spesifikke mobbeaktiviteter. Fjorten av HR-medarbeiderne mente 

at deres egen organisasjon ikke hadde noen anti-mobbingpolicy, mens de gjenværende var 

usikre. Det store flertallet av disse organisasjonene prioriterte ikke å ha retningslinjer mot 

mobbing. Dessuten formidlet retningslinjene som HR-medarbeiderne mente dekket 

mobbing på arbeidsplassen ideen om at mobbing ikke var på samme nivå som ulovlig 

trakassering. Fem av HR-medarbeiderne som mente deres organisasjon hadde en policy mot 

mobbing, mente at denne policyen kommuniserte at organisasjonen bryr seg om 

mobbesituasjoner og håndterer dem. De mente at policyen uttrykte rettferdig behandling på 

jobben og at organisasjonen ønsker et trygt arbeidsmiljø for sine ansatte (Cowan, 2011, s. 

314-320). 

En studie fra Storbritannia fra 2005 fant at respondenter i organisasjoner med en formell 

anti-mobbingpolicy oppfattet sin organisasjon som effektiv i å forebygge mobbing. I 

motsetning var antallet respondenter som mente organisasjonen deres var effektiv, 

betydelig mindre i organisasjoner uten en slik policy. Det er likevel usikkerhet rundt effekten 

av å ha en formell anti-mobbingpolicy, da noen studier viser liten effekt. Flere studier viser 

også at en formell policy ikke er tilstrekkelig, og at det bør følges opp med andre 

forebyggende tiltak over hele organisasjonen (Branch m.fl., 2012, s.184). En annen studie fra 

Storbritannia viser at ansatte med mobbeanklager mot nærmeste leder ofte oppfatter HR-
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medarbeiderens utførelse av policy som urettferdig, uforutsigbar og inkonsekvent 

(Harrington m.fl., 2012, s.393). 

I en studie fra Sverige som inkluderte 45 HR-ledere oppga alle disse at organisasjonene deres 

ikke hadde en skriftlig anti-mobbingpolicy som skulle uttrykke organisasjonsledernes garanti 

for å skape en mobbefri arbeidsplass. (Cicerali & Cicerali, 2016, s. 97). Derimot fortalte alle 

HR-ledere nesten entydig om tilstedeværelsen av noen skrevne, eller uskrevne men kjente 

regler, sjekklister, verdier, eller koder for atferd som beskriver passende oppførsel og viser 

hva som er akseptabelt og hva er uakseptabelt innenfor en organisasjons rammer. I denne 

studien kom det frem at en mistillit til regler for å regulere atferd så ut til å være den 

avgjørende tendensen som lå til grunn for fraværet av spesifikke skriftlige retningslinjer mot 

mobbing. En HR-medarbeider som ble spurt om de ansatte var blitt gjort oppmerksom på 

prosedyrer mot mobbing på arbeidsplassen, deres spesifikke roller og ansvar og passende 

oppførsel angående mobbing på arbeidsplassen, svarte han «Nei, de vet ikke sitt ansvar. Det 

spiller imidlertid ingen rolle om det er skrevet. Det burde læres. Ledelsesatferd bør gi rom for 

et åpent klima og åpen kultur» (Cicerali & Cicerali, 2016, s. 92). I tillegg var de fleste HR-

lederne ganske sikre på at mobbing ikke var noe som var utbredt på arbeidsplassene deres, 

og dette var også en grunn til at de ikke hadde spesifikke skriftlige retningslinjer mot det. 

Flertallet av de spurte HR-medarbeiderne hadde en uklar beskrivelse av mobbing som ofte 

var blandet med uhøflig atferd, konflikter og spesielt seksuell trakassering. Denne 

usikkerheten med hensyn til hva som utgjør mobbing ser ut til å ha delvis sammenheng med 

organisatorisk uvitenhet og likegyldighet til problemet.  (Cicerali & Cicerali, 2016, s.92-94). 

I den sørafrikanske studien til Mokolo & Barnard (2019) visste ingen av HR-medarbeiderne 

om noen anti-mobbingpolicy i organisasjonene sine og henviste for det meste til policy mot 

seksuell trakassering. De mente at fraværet av en anti-mobbingpolicy eller formelle 

retningslinjer mot mobbing gjorde det vanskelig for dem å identifisere og håndtere 

situasjoner der mobbing oppstår. En av deltakerne uttalte «Det er nødvendig med en policy 

for å adressere noen av disse atferdene, fordi det gjør oss ukomfortable hver gang jeg har 

møter med disse kollegaene» (Mokolo & Barnard, 2019, s.7). 

Oppsummert er det store variasjoner i hva slags policy organisasjoner har for å forebygge 

konflikter og mobbing. Mange organisasjoner har heller ingen skriftlig policy mot dette. 
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Litteraturstudien viser at det kan være at organisasjonene ikke ser nødvendigheten av det, at 

mobbing er et lite problem og/eller at de ansatte er trygge på hvem de skal oppsøke hvis de 

føler seg utsatt for dårlig oppførsel. Etter min vurdering kan dette medføre utfordringer for 

ledere i arbeidet for å forebygge mobbing på arbeidsplassen. Men litteraturstudien viser 

også at andre årsaker kan være at deler av organisasjonen ser en anti-mobbing policy som 

forstyrrende for organisasjonens krav til produktivitet og at ledere synes det er et ubehagelig 

tema å ta tak i. De sistnevnte vil være mer problematisk enn førstnevnte. 

4.3. Tema 3: Mekling 

 

HR-utøveren kan brukes som rådgiver eller mekler i en konflikt mellom ansatte. Fordi 

konflikter har potensiale til å eskalere til mobbing er det behov for tidlig intervensjon og et 

effektivt tvistesystem (Salin, 2008a, s.224). Tvistesystemer deles ofte inn i enten formelle, 

dvs. disiplinære tiltak, eller uformelle tiltak, dvs. uformell mekling mellom parter (Branch 

m.fl., 2012, s. 185). Verdiene i mekling skal ifølge Hareide (2006) være frivillig, fredelig, 

fortrolig, forsonlig og fasiliterende og mekleren skal tilstrebe å være upartisk, nøytral og 

uavhengig (Jacobsen & Austad, 2010, s.9-10). Et økende antall organisasjoner har mekling 

som en del av sin tvisteløsingsstrategi. Mekling kan gjøres ved å benytte nøytrale 

tredjeparter, men mange organisasjoner lærer opp og utvikler personer internt i 

organisasjoner til å mekle. Uavhengig om det er interne eller eksterne meklere har meklere 

ikke makt til å fatte endelige eller bindende beslutninger. De benytter en interessebasert 

tilnærming og tar sikte på å gi partene mulighet til å finne en gjensidig akseptabel løsning på 

problemet (Mahony & Klaas, 2014, s.6). Klagesaker er ofte tvetydige og subjektive og studien 

til Catley m.fl. (2017) viser at å håndtere motstridende historier fra de involverte partene og 

følge en HR-prosess var to hovedutfordringer når substansen i en klage skulle vurderes. 

Studien av Cicerali & Cicerali (2016) fra Sverige viste at den hyppigste brukte metoden for å 

håndtere mobbeproblemer var mekling, og at det vanligvis var noen fra HR-avdelingen som 

utførte det, ved hjelp av en advokat i organisasjonen. HR-lederne snakket om å bruke sine 

egne, distinkte meklingsmetoder som var abstrakte og lite systematiske (Cicerali & Cicerali, 

2016, s.93).  

Tilgjengeligheten på mekling ved konflikt på arbeidsplassen har økt dramatisk i land som 

USA, Australia og Storbritannia. En studie fra 2011 viste at nesten to tredjedeler av britiske 
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arbeidsgivere hadde en bestemmelse om mekling i sine klageprosedyrer (Mawdsley & 

Thirwall, 2018, s.508). 

En studie fra Tyskland viste at konsulenter som spesialiserte seg på konflikter og mobbesaker 

hovedsakelig brukte mekling som metode for å løse konflikten. Meklingen begynner vanligvis 

med en-til-en-konsultasjoner når partene i konflikten er klare til å snakke med hverandre. 

Målet er at partene i konflikten skal snakke med hverandre, at konsulenten deretter 

modererer disse konsultasjonene, gruppediskusjonene eller individuelle samtalene når hver 

av partene utveksler sine synspunkter, og prøver å få partene til å komme til en enighet. 

Flere av konsulentene rapporterte at mekling som metode kunne mislykkes i å løse 

konflikten. En av konsulentene uttalte: «Noen ganger hender det at problemet ikke kan 

løses. Jeg får knapt komme inn i organisasjonen eller det er andre motiver bak problemet 

som ikke er lett å oppdage» (Saam, 2010, s.60-62). Dette viser både at mekling ikke alltid 

løser en konflikt og dessuten at det kan være ekstra utfordrende å komme utenfra som 

ekstern mekler og få innsyn i organisasjonen. Dette kan forklare hvorfor organisasjoner i 

større grad ønsker å bruke interne personer som meklere, slik som HR-medarbeidere. 

Dessuten viser studier at mekling kan føre til at den som føler seg utsatt for mobbing igjen 

blir gjort til et offer, ved at personen settes i samme kontekst som mobberen som er den 

mektigere part, og det forventes at de skal forhandle (Cicerali & Cicerali, 2016, s.96). I tillegg 

kan det være utfordrende for mekleren å skulle opptre helt upartisk og nøytralt, når det er 

ledelsen som har beslutningsmyndighet og utøver arbeidsgivers styringsrett. I et HR-

perspektiv er dette relevant, for ledere kan presse på for å få gjennom en løsning raskt. 

Dette kan gå på bekostning av meklerens forsøk på konfliktløsning. Både forskere og 

praktikere fremhever at mekling vanligvis bare er mulig når konflikten er i en tidlig fase 

(Salin, 2008b, s.28).  

4.4. Tema 4: Kommunikasjonsklima 

 

Viktigheten av et godt kommunikasjonsklima ble fremhevet i flere studier, selv om studiene i 

liten grad gikk inn på hva dette egentlig innebærer. Lav terskel for å prate om ting ved å ha 

en åpen dør-policy ble nevnt i flere studier. 

Åpen dør-policy er ofte det første steget i en organisasjons konfliktløsningsprosess. Ansatte 

blir oppmuntret til, og i noen tilfeller påkrevd, å diskutere problemer først med sin 
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nærmeste leder eller en annen overordnet eller en i HR-avdelingen. Åpen-dør policy 

representerer en uformell prosedyre for å løse problemer og konflikter, som bare involverer 

interne beslutningstakere, gir utfall som er ikke-bindende og fokuserer typisk på en 

interessebasert løsning på konflikten (Mahony & Klaas, 2014, s. 5). Hvis en eller begge 

partene derimot ikke er fornøyd med forslag til løsning, kan de bringe saken videre og trekke 

inn hjelp fra f.eks. en fagforeningsrepresentant eller ekstern hjelp. I utgangspunktet 

innebærer en åpen dør-policy at problemer skal kunne tas opp og diskuteres fritt med 

nærmeste leder eller en HR-ansatt, uten at medarbeideren trenger å frykte represalier. 

Hvorvidt dette faktisk er tilfellet, er et annet spørsmål. Studien til Harrington m.fl. (2012, s. 

395) viser at medarbeidere ikke ønsket å ta opp problemer med en HR-ansatte fordi de 

oppfattet HR-avdelingen som partisk. Etter min vurdering er problemstilling overførbar til 

ledere. Også ledere kan bli ansett som partisk. Selv litteraturgjennomgangen vise 

utfordringer med kommunikasjonsklima, framstår kommunikasjonsklima og åpen dør-policy 

som et viktig tiltak mot mobbing i flere av studiene. 

Studien til Salin m.fl. (2018) er en av disse. Her utdyper en HR-ansatt fra Hellas: «Den beste 

måten å forhindre mobbing på er å ha en åpen-dørpolicy. Hver ansatt burde føle at de kan si 

ting åpent, og kan stole på noen som ikke gjør eller sier ting bak ryggen deres, noen som vet 

hvordan de skal håndtere delikate og vanskelige problemer. Bedriften må ha denne kulturen 

slik at ansatte ikke er redd for å snakke» (Salin m.fl. 2018, s.10) 

I en annen studie av finske kommuneorganisasjoner understreket flere av respondentene 

viktigheten av å overvåke og rapportere fremgang i formelle eller uformelle diskusjoner 

mellom ansatte og ledere. Vurderingssamtaler ble holdt med jevne mellomrom blant 

medarbeiderne og flere respondenter oppga at disse også inkluderte trakassering og 

uakseptabel atferd (Salin 2008a, s.225). 

Flere studier viser viktigheten av en ‘åpen dør-policy’, en policy hvor det er lav terskel for å si 

fra til overordnete eller HR-avdelingen om noe man reagerer negativt på i organisasjonen. 

En slik policy gjør det enkelt for ansatte å rapportere om medarbeideres atferd og å dele 

andre bekymringer (Johnson, 2015, s.2387). En studie av helsearbeidere fra New Zealand 

viste at oppmuntring til åpen og respektfull kommunikasjon ble vurdert som et av de mer 

effektive tiltakene for å forebygge mobbing (Cooper-Thomas m.fl., 2013, s.399). 
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4.5. Tema 5: Opplæring av ledere og ansatte 

 

Opplæring om mobbe-relaterte temaer for ledere og/eller ansatte er ikke like vanlig som å 

ha en policy mot mobbing. En årsak kan være at det er mer ressurskrevende. Ulike former 

for opplæring av ansatte og/eller ledere gikk likevel igjen i en rekke studier. I flere av 

studiene fokuserte opplæringen på konflikthåndtering eller bevisstgjøring av atferd framfor 

mobbing direkte. 

I en studie av norske kommuner fant man at omtrent en av fem kommuneorganisasjoner 

hadde gitt opplæring om håndtering av mobbing til alle organisasjonsmedlemmene 

(Einarsen m.fl., 2018, s. 681). Den samme studien fant også at størrelsen på organisasjonen 

var positivt relatert til å opplæringssystemer; større organisasjoner var mer tilbøyelige til å 

ha opplæring om mobbing på arbeidsplassen. I en studie fra Finland svarte over en fjerdedel 

av respondentene at de hadde fått opplæring om mobbing på arbeidsplassen. Flere 

respondenter understreket hvor viktig det var å inkludere forebygging av mobbing i 

opplæring av ledere og mellomledere (Salin, 2008a, s.225). 

I den britiske studien til Beirne & Hunter (2013) arrangerte HR-avdelingene i to ulike 

organisasjoner bevisstgjørings-workshops om hva som er uakseptabel atferd og hva 

årsakene til mobbing kunne være, og workshops som skulle hjelpe de ansatte med å 

visualisere situasjoner fra alternative synspunkt og utvikle respekt for andre. I tillegg fikk de 

ansatte opplæring om tilgjengelige støtte-og klageprosedyrer. Det ble også arrangert 

fokusgrupper for ansatte hvor de kunne komme med innspill til pågående tiltak mot 

uakseptabel atferd. Dette arbeidet var rettet mot fire ulike områder som hadde utfordringer 

med mobbing: salgs- og lageroperasjoner i den ene organisasjonen og bygg- og 

cateringtjenester i den andre organisasjonen. HR-avdelingene hadde i stor grad ansvar for 

antimobbeprosjektene ved disse organisasjonene. I de to organisasjonene var det som 

tidligere nevnt interne uenigheter hvorvidt antimobbing-arbeidet var nyttig eller ikke. Særlig 

salgssubkulturen i den ene organisasjonen var i opposisjon og mente at tiltakene mot 

mobbing var dysfunksjonelle, og at de kunne undergrave ytelsen og lønnsomheten til de 

ansatte. Det var en oppfatning i denne gruppen, og særlig blant salgssjefene at de hadde den 

avgjørende innsikten i hva som var best for organisasjonen og rettferdiggjorde at de handlet 

mot ønskene til kollegaene i HR. Dette viser at kommersielle hensyn og forventninger til 
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resultater kan være et problem for antimobbing-initiativer fremfor en drivkraft til effektiv 

handling (Beirne & Hunter, 2013, s.601-604). Et av få områder med åpen enighet mellom 

medarbeidere og HR-ansatte i de to organisasjonene var at lederne var motvillige til å høre 

om dagligdagse problemer med prosjektene og de var ikke realitetsorienterte når det gjaldt 

å prøve å gjøre de effektive. En HR-rådgiver uttalte: «Det er stor ambivalens i toppledelsens 

syn på prosjektet. Noen var seriøse i starten, men for andre har det vært ‘månedens smak’» 

(Beirne & Hunter, 2013, s. 607).  

Antimobbing-arbeidet ble av ledere innenfor begge organisasjonene oppfattet som 

ressurskrevende og delvis kontroversielt. Subkulturer med uenigheter mellom seg i begge 

organisasjoner gjorde arbeidet utfordrende. HR-lederen i den ene organisasjonen uttalte at 

«Enhver form for nyskapende inngrep forsvinner ned i kløften av dype kulturelle og politiske 

skiller, forverret av mangelen på retning og vilje i styret» (Beirne & Hunter, 2013, s. 607-608). 

HR-avdelingene i begge organisasjoner møtte motstand fra deler av medarbeiderne, men 

også manglende oppfølging og forpliktelse fra ledelsen når det gjaldt antimobbing-arbeid. 

Ledere viste en laissez-faire-tilnærming til anti-mobbingsarbeidet, noe som sannsynligvis 

påvirket medarbeideres innstilling. En slik tilnærming risikerer å føre til en opptrapping av 

konflikter over tid fremfor en nedtrapping, fordi det typisk er en eskalerende prosess (Salin, 

2008b, s. 30). 

Utvikling av mestringsevne og motstandsdyktighet blir også fremhevet som essensielt for å 

hjelpe de som blir utsatt for uakseptabel atferd og for tilskuere av dette. Ettersom mobbing 

på arbeidsplassen ofte beskrives som eskalerende over tid, vil trening i mellommenneskelige 

ferdigheter trolig bidra til et offer eller en tilskuers evne til å håndtere det. En studie fra 2001 

viste at de som ble utsatt for mobbing, men håndterte det på en vellykket måte klarte å 

unngå passive strategier (som fravær fra jobb eller medisinering) og de brukte mindre 

konfronterende kommunikasjonsstrategier som de-eskalerte situasjonen (Zapf & Gross 

2001; Branch m.fl., 2012 s.186). 

En studie av Mikkelsen m.fl. (2011) fant at et intervensjonsprogram som ga opplæring og 

trening ved hjelp av forelesninger om mobbing, et todagers kurs i konfliktforebygging og 

håndtering, dialogmøter med alle ansatte og utsending av nyhetsbrev og brosjyrer om 

mobbing førte til lavere forekomst av mobbing sammenlignet med kontrollgrupper.  
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4.6. Tema 6: Straffetiltak 

 

Straffetiltak representerer tiltak som både kan brukes forebyggende i en konflikt før den 

eskalerer til mobbing, men også tiltak som kan brukes etter at mobbing har oppstått. Det 

kan være en glidende overgang mellom dette, men fordi oppgaven handler om forebygging 

av mobbing sees straffetiltak her først og fremst på tiltak som skal hindre (ytterligere) 

mobbing. For å løse en konflikt og forebygge ytterligere mobbing kan HR-avdelingen ta i bruk 

straffetiltak mot den anklagede. Straffetiltak retter seg mot den anklagede og kan f.eks. 

innebære en advarsel, degradering, at vedkommende går glipp av en forfremmelse eller ikke 

får fortsette eller i en midlertidig stilling, eller at vedkommende blir omplassert et annet sted 

i organisasjonen (Salin, 2008b). Det er ledelsen som har makt til å fatte slike tiltak og hvis HR-

avdelingen skal gjøre slike tiltak må det være på vegne av ledelsen. Det må godkjennes av 

ledelsen og det kan være kontroversielt for ledelsen å ta bruk slike strenge tiltak. Det må 

presiseres at lovverket, herunder arbeidsmiljøloven, setter grenser for aktuelle straffetiltak 

mot arbeidstakeren.  

Det er lite om straffetiltak i litteraturen i forhold til HR og forebygging av mobbing. 

Straffetiltak er vanligere å bruke etter at det er konstatert mobbing på arbeidsplassen og 

etter at andre muligheter for å løse konflikten har blitt forsøkt. Studien til Cicerali & Cicerali 

(2016) av svenske HR-ledere indikerer at når organisasjonene vokser i størrelse, øker 

sannsynligheten for både håndtering av trakassering- og mobbeklager og å ta i bruk en 

overføringsstrategi ved enten å flytte offeret eller gjerningspersonen til en annen enhet. Å 

overføre den anklagede kan sees på som et straffetiltak. Når offeret flyttes er det ikke ment 

som et straffetiltak mot offeret, selv om det kanskje kan oppleves sånn. Studien til Einarsen 

m.fl. (2017), hvor respondentene var HR-ledere, viste at det ved håndtering av konflikter og 

mobbesaker ble gitt advarsler i 8 prosent av tilfellene og den anklagede/mobberen ble 

flyttet eller bedt om å slutte i 14 prosent av tilfellene. En av studiene til Salin (2008b, s. 36) 

viser at straffetiltak mot den anklagede kun ble gjort i under 5 prosent av anklagene om 

mobbing.  

Neste del av oppgaven går gjennom de seks temaene, og plassere de i forhold til HR-

perspektiver for å forebygge mobbing på arbeidsplassen. 
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5. Temaer og HR-perspektiver 

 

Oppgaven setter et skille mellom myk og hard HR. Myk HR fokuserer på selvregulering og 

oppslutning om verdier. For eksempel skal mobbing unngås ved den ansatte selv oppfatter 

og bidrar til at det å ikke mobbe er en verdi man skal handle etter. Hard HR fokuserer på 

kontroll ved at de ansatte må kontrolleres for å få frem ønsket handling. 

Nedenfor ser jeg på de seks temaene i lys av skillet mellom myk HR og hard HR. 

5.1. Tema 1: Medarbeiderundersøkelser, -samtaler og lederevalueringer 

 

Medarbeiderundersøkelser representerer i hovedsak myk HR fordi store deler av 

undersøkelsen går ut på å kartlegge de ansattes tilfredshet på jobb, og på denne måten kan 

ledere forebygge mobbing på arbeidsplassen. Når det gjelder medarbeidersamtalen vil det 

kunne avhenge av hvordan den brukes. Hvis den brukes til å oppnå kontroll over 

medarbeideren vil det være hard HR, men hvis den brukes til å oppnå medarbeiderens 

oppslutning er det myk HR. Medarbeidersamtaler er en oppsummerings-, planleggings- og 

utviklingssamtale mellom leder og medarbeider som kan bedre arbeidsmiljøet og avdekke 

risikofaktorer for mobbing. Dersom medarbeidersamtalen er en dialog mellom medarbeider 

og leder er den bedre egnet som et mykt HR-tiltak. Medarbeiderundersøkelser er vanligvis 

anonyme, og tar for seg de ansattes opplevelse av arbeidsmiljøet. 

Medarbeiderundersøkelser og -samtaler, slik de omtales i bidragene i litteraturstudien, er en 

del av myk HR fordi det representerer en satsing på deltakelse og involvering av 

medarbeidere på alle nivåer. I medarbeidersamtaler kan også den enkelte medarbeiders 

prestasjon bli vurdert, og dette gir innslag av hard HR i medarbeidersamtaler. 

Lederevalueringer har en myk HR-side ved at de gir lederen som evalueres en mulighet til å 

utvikle seg selv, i tråd med verdier som hører til myk HR, og få konstruktive tilbakemeldinger. 

Samtidig er det en hard HR-side ved dette, fordi lederens prestasjon vurderes fra ulike hold, 

og der hvor lederen ikke får gode tilbakemeldinger ligger det en forventning til at lederen 

presterer bedre i framtiden. Ved hard HR søkes effektivitet å bli oppnådd gjennom kontroll- 

og incentivsystemer, og høyere lønn eller bonus til lederen kan være et incentiv for at 

lederen skal jobbe hardere. Lederen kan også bli fratatt goder hvis vedkommende ikke 

presterer etter organisasjonens mål. Som tidligere nevnt kan også lederevalueringer 
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misbrukes som et maktmiddel mot lederen som evalueres. Resultatene til 

lederevalueringene er ment å brukes for å øke ytelsen til hele organisasjonen. Ledere har et 

særskilt ansvar for at organisasjonen når sine mål, og lederevalueringer kan tydeliggjøre i 

hvilken grad lederen lykkes med dette og med andre viktige organisasjonsoppgaver, som å 

sørge for et godt arbeidsmiljø.  

Både medarbeidersamtaler, medarbeiderundersøkelser og lederevalueringer kan indirekte 

forebygge mobbing og kan plasseres under beste praksis-tilnærmingen fordi de involverer 

informasjonsdeling og involvering. I tillegg kan lederevaluering gi mulighet for 

kompetanseutvikling ved at lederen blir bevisst sine forbedringsområder.   

5.2. Tema 2: Anti-mobbingpolicy  

 

Å ha en anti-mobbingpolicy kan være en kombinasjon av både myk og hard HR. Det er myk 

HR fordi en policy ofte er rådgivende og oppmuntrer til et godt arbeidsmiljø. Utarbeidelsen 

av en slik policy skal ideelt sett involvere medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen, i tråd 

med myk HR. Policyen skal informere om rutiner og opplegg for klagebehandling i 

forbindelse med f.eks. mobbing og andre uønskede forhold, noe som også er en viktig del av 

myk HR. Innholdet i policyene kan variere veldig. De som også inkluderer informasjon om 

negative konsekvenser eller kontrolltiltak ved uakseptabel atferd, vil også ha elementer av 

hard HR i seg fordi de fungerer som advarseler for negative følger av den uønskede atferden. 

En anti-mobbingpolicy er en direkte form for forebygging av mobbing. At mange av anti-

mobbing-dokumentene i studien til Salin (2008a, s.228) var så like, kan tyde på en beste 

praksis-tilnærming når organisasjonene skal utarbeide en policy. Men det kan også være en 

lettvint løsning for å bli ferdig med det fort, uten at den enkelte organisasjon har vurdert 

hvor godt det passer inn hos seg. 

5.3. Tema 3: Mekling 

 

Mekling er i utgangspunktet en myk form for HR fordi meklere ikke har makt til å fatte 

endelige eller bindende beslutninger. Mekling er en del av rutiner og opplegg for 

klagebehandling av uønskete forhold på jobben og dermed en viktig del av myk HR. Meklere 

har en interessebasert tilnærming og har som mål at partene kommer fram til en gjensidig 

akseptabel løsning. Men hvis mekling brukes for å tvinge frem en løsning, selv om meklere i 
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teorien ikke har makt til det, vil det representere hard HR. Det kan i noen tilfeller oppleves 

som hard HR av den som føler seg krenket, særlig hvis den anklagede er i en overordnet 

stilling. Som nevnt tidligere i oppgaven kan den svakere part oppleve det som belastende å 

måtte kommunisere direkte med den anklagede, og den svakere part kan oppleve å bli 

presset på en løsning vedkommende i utgangspunktet ikke er fornøyd med. Slik kan mekling 

i enkelte tilfeller oppleves mer kontrollorientert enn det som er intensjonen.  

5.4. Tema 4: Kommunikasjonsklima og åpen dør-policy 

 

Åpen dør-policy representerer en myk form for HR, hvor det skal være lav terskel for å si fra 

om ting og hvor forslag til løsninger ikke blir tvunget på de involverte fordi den ikke er 

bindende. Kommunikasjon spiller en viktig rolle i myk HR, og åpen dør-policy bygger på tillit 

mellom medarbeidere og ledere. I tillegg kan det plasseres under beste praksis fordi det er 

informasjonsdeling og involvering, og er en indirekte form for forebygging av mobbing. Åpen 

dør-policy forutsetter at medarbeidere som tar opp problemer ikke skal bli utsatt for 

represalier. Hvis dette skjer, har kommunikasjonsklimaet endret seg fra myk HR til hard HR, 

og det kan ikke lenger kalles en åpen dør-policy. 

5.5. Tema 5: Opplæring av ledere og ansatte 

 

Opplæring av ledere og ansatte hører til den myk HR, hvor utstrakt satsing på trening og 

utvikling av medarbeiderne er viktig. Opplæring om mobbing og konflikthåndtering dreier 

seg om å bli bevisst på egen og andres atferd, å forebygge og å løse konflikter på en 

konstruktiv måte, og å vite hvordan man skal å frem hvis man opplever eller er vitne til 

uakseptable atferd. Opplæringen dreier seg både om det enkelte individet i organisasjonen, 

men, dersom den er vellykket, vil den også påvirke hele organisasjonskulturen. Mindre 

konflikter og bedre konfliktløsning vil føre til et bedre arbeidsmiljø som sannsynligvis vil 

påvirke hele organisasjonen positivt. Opplæring hører også inn under beste praksis fordi det 

innebærer kompetanseutvikling, selv om det er sosial kompetanse framfor faglig 

kompetanse som utvikles i opplæring om mobbing og konflikthåndtering. 

5.6. Tema 6: Straffetiltak 

 

Straffetiltak representerer hard HR hvor kontroll og incentiver er viktige. Straffetiltak 

fungerer som kontroll overfor den som blir utsatt for det, og kan fungere som et incentiv for 
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andre ved at de tilpasser sin atferd for selv å unngå å bli rammet av straffetiltak i framtiden.  

Det er ledelsen som har makt og ansvar for å fatte straffetiltak. HR-avdelingen kan komme 

med råd, men det er ledelsen som må ta de endelige avgjørelsene og som står med ansvaret. 

HR-medarbeideren kan fungere som rådgiver og som oppdragsutøver på vegne av ledelsen. 

Dette viser at hard HR først og fremst er tilknyttet ledelsen, som har makt til å vedta slike 

strenge kontrollintervensjoner som straffetiltak er.  
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6. Drøfting 

 

Ved litteraturgjennomgangen har jeg hatt en normativ lesing på studiene om forebyggende 

tiltak mot mobbing. Jeg har benyttet meg av fagbøker og andre forskningsartikler som 

beskriver anbefalt praksis i forebyggende arbeid mot mobbing på arbeidsplassen, og forsøkt 

å sammenligne det med hvilke forebyggende tiltak som faktisk brukes i litteraturen jeg har 

valgt ut i litteraturstudien.  

Gjennomgangen av temaene, slik de fremkommer i litteraturen, viser at HR-avdelinger 

hovedsakelig benytter et mykt HR-perspektiv for å forebygge mobbing. At mange 

organisasjoner bruker lignende fremgangsmåter, viser også et stort innslag av beste praksis-

tilnærming. I temaene finner vi varierende grad av beste praksis-tilnærminger som 

informasjonsdeling, autonomi, involvering og deltakelse, medarbeidersamtaler og opplæring 

og kompetanseutvikling. Tema 6, straffetiltak, skiller seg fra de øvrige temaene ved at det er 

preget av hard HR. Det er likevel lite brukt i forebyggende arbeid mot mobbing, og viser at 

det er høy terskel for å benytte seg av dette.  

Studien til Salin (2008a, s.229) viser at organisasjoner har begynt å ta aktive grep for å 

motvirke mobbing, og dessuten at disse grepene samsvarer i stor grad med hva som er 

anbefalinger fra forskning på området. Studien viste også at HR-avdelingens rolle når det 

gjelder anti-mobbingsarbeid hovedsakelig begrenser seg til forebyggende arbeid, mens 

ledere og mellomlederes rolle blir tydelig understreket i anti-mobbing-dokumenter. HR-

avdelingens rolle blir i liten grad nevnt i disse dokumentene. Der hvor hard HR kommer 

tydelig fram, i straffetiltak, har ledere og mellomledere en tydelig rolle. Relevant for 

oppgavens problemstilling er at de tar de endelige avgjørelsene, og HR-medarbeidere må 

rette seg etter dette. Straffetiltak er lite brukt i forebyggende arbeid mot mobbing, og mine 

funn i litteraturen tyder på at hard HR er mer brukt for å løse mobbekonflikter fremfor i 

forebyggende arbeid. 

6.1. Myk HR i fokus 

Mine funn i litteraturbidragene legger stor vekt på myk HR, beste praksis og et 

arbeidsmiljøfokus. Myk HR og beste praksis er delvis overlappende og (Kuvaas & Dysvik, 

2016, s .22). Myk HR ser de på de ansatte som en proaktiv ressurs, som en mulighet til å 
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skape økt verdi gjennom deres lojalitet og forpliktelse til organisasjonen. Både myk HR og 

beste praksis legger til grunn at ledere og medarbeidere har felles interesser og felles mål for 

organisasjonen, en såkalt unitaristisk tilnærming. Etter min vurdering er dette viktige 

momenter i ledere sitt forebyggende arbeid mot mobbing. Sett fra norske forhold legger 

arbeidsmiljøloven også langt på vei til rette for en myk HR-tilnærming, med økt fokus på 

medarbeidernes trivsel på jobb og retten til medvirkning. Medarbeiderundersøkelser, -

samtaler og lederevalueringer legger vekt på medvirkning og kommunikasjonsflyt mellom 

ledere og medarbeidere. Dette bidrar - etter min vurdering - til å skape et godt arbeidsmiljø 

og er i stor grad en indirekte forebygging av mobbing. Utarbeiding av en anti-mobbingpolicy 

er med på å bygge opp en anti-mobbingskultur, og arbeidet skal ideelt sett inkludere alle 

deler av organisasjonen, selv om det i realiteten ikke alltid er sånn. En anti-mobbingpolicy 

kan, som Gillen (2017, s.11) også beskriver, styrke retningslinjer og kulturen for nulltoleranse 

av mobbing ved prosesser hvor de ansatte involveres. Mekling er i utgangspunktet myk HR, 

og skal sørge for et trygt arbeidsmiljø for de ansatte hvor uakseptabel atferd blir tatt tak i 

(Gillen, 2017, s.11). Kommunikasjonsklima er vanskelig å definere, men etter min vurdering 

er det viktig å ha en lav terskel for å ta opp utfordrende ting med ledere og medarbeidere, 

hvor tillit i organisasjonen er avgjørende. Dette er et viktig moment for at ledere skal kunne 

forebygge mobbing på arbeidsplassen. Opplæring er med på å bevisstgjøre ledere og 

medarbeidere på hva uakseptabel atferd er og konsekvenser av det. I tillegg er opplæring i 

tråd med myk HRs tro på at engasjementet til organisasjonen vil bli generert hvis de ansatte 

får opplæring og utvikling. 

6.2. Store variasjoner mellom organisasjoner 

 

Litteraturen viser at det er store variasjoner mellom organisasjoner i hvor omfattende 

tiltakene mot mobbing er. Ofte har organisasjonene tiltak som retter seg mot å bidra til et 

godt arbeidsmiljø og til forebygging av konflikter og ikke mobbing direkte. Etter mitt syn er 

det viktig at ledere - for å kunne forebygge mobbing - er bevisst på hvilke perspektiv/fokus 

organisasjonen har. Mange organisasjoner har riktignok tiltak som retter seg direkte mot 

forebygging av mobbing, men det varierer hvor omfattende disse er. Et eksempel er anti-

mobbingpolicy, hvor innholdet og omfanget av en slik policy kan variere stort mellom 

organisasjoner. Der hvor organisasjonene har tiltak, er det i stor grad tiltak som støttes av 

faglitteratur, men de framstår ofte som mangelfulle. Noen organisasjoner har minimalt med 
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nedskrevne regler, og Cicerali & Cicerali (2016, s. 92) forklarer dette med at det i disse 

organisasjonene er en mistro til at nedskrevne regler skal kunne regulere atferd. Andre 

årsaker til at tiltak fremstår som mangelfulle kan være at det ikke er prioriterte ressurser til å 

sette i gang og opprettholde ideelle tiltak mot forebygging av mobbing, eller at mobbing ikke 

sees på som et stort nok problem til å kunne forsvare ressursbruken. Etter mitt syn kan dette 

vanskeliggjøre ledere sitt forebyggende arbeid mot mobbing. Det kan også være at det er 

mangel på kunnskap i organisasjonen om hvordan mobbing best forebygges. Gode 

forebyggende tiltak bør som tidligere nevnt tilpasses den enkelte organisasjon, og det kan 

være tidkrevende og utfordrende å skulle analysere organisasjonens risikofaktorer og 

mellom-menneskelige forhold. Det er utfordrende for en organisasjon å bestemme seg for 

hvilke tiltak som bør iverksettes, selv om det i litteraturen anbefales en helhetlig tilnærming 

med tiltak på flere nivåer (Vartia & Leka, 2011; Saam, 2010). Dette kan være svært 

ressurskrevende. Einarsen m.fl. (2017) har også en helhetlig tilnærming og presenterer en 

idealform for hvordan en organisasjons systemer skal fremme ønsket atferd, og kaller dette 

etisk infrastruktur. 

6.3. Myk HR og etisk infrastruktur 

 

En etisk infrastruktur kan defineres som en organisasjons formelle og uformelle systemer 

som muliggjør etisk atferd og deaktiverer uetisk atferd i organisasjonen. Etablering av en 

etisk infrastruktur er et organisatorisk svar på å møte utfordringer når det gjelder å håndtere 

uetisk arbeidsplassatferd (Einarsen m.fl., 2017, s.37). Etter min vurdering er det viktig at 

ledere har kunnskap disse formelle og uformelle systemene, for å kunne forebygge mobbing 

på arbeidsplassen. Studien til Einarsen m.fl. (2017) ser på hvilken rolle en etisk infrastruktur 

spiller i opplevd vellykket håndtering av mobbing på arbeidsplassen. En etisk infrastruktur i 

en organisasjon inkluderer flere, om ikke alle, av de ovennevnte temaene i oppgavene og 

fokuserer på myk HR. Et formål med å implementere etisk infrastruktur i organisasjoner er å 

generere forutsigbar atferd blant organisasjonsmedlemmer, i tillegg til å håndtere problemer 

i organisasjonen, slik som f.eks. mobbing (Einarsen m.fl., 2017, s.38-39).  

Formelle etiske systemer er elementer som er observerbare både i og utenfor 

organisasjonen og består av standardiserte prosedyrer og dokumentasjon, for eksempel 

etiske regler, skriftlige prosedyrer for klagebehandling, formelle treningsprogrammer, bruk 
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av formelle sanksjoner mot uetisk atferd, gjentagende kommunikasjon av policy og formell 

overvåking av det sosiale arbeidsmiljøet. Uformelle etiske systemer er derimot implisitte 

meldinger og instruksjoner om hvordan man skal oppføre seg i situasjoner der uetisk atferd 

kan oppstå. Disse systemene inneholder uformelle signaler om organisasjonens verdier, tro 

og tradisjoner, som overføres gjennom samtaler, observasjon, sosialisering og andre former 

for sosial læring (Einarsen m.fl., 2017, s.39). En etisk infrastruktur er altså en ideell form på 

hvordan en organisasjons systemer skal fremme ønsket atferd og motvirke uønsket atferd, 

med fokus på et godt arbeidsmiljø. Lederes forebyggende arbeid mot mobbing må også sees 

i dette perspektivet. Etisk infrastruktur fokuserer på myk HR, men har også innslag av hard 

HR, som formelle sanksjoner. I den etiske infrastrukturen ligger et kontrollbehov av de 

ansatte, det er en ønsket etisk atferd organisasjonen vil oppnå. I forhold til mobbing 

refererer studien til Einarsen m.fl. (2017) til i hvilken grad etiske systemer på arbeidsplassen 

fremmer riktig klima for konflikthåndtering. Et konflikthåndteringsklima kan defineres som 

oppfatninger av politikk, praksis og prosedyrer som særlig relateres til konflikt- og 

tvisteløsning og håndtering av situasjoner som kan innebære mellommenneskelig konflikter, 

inkludert mobbing og trakassering. (Einarsen m.fl., 2017, s.39).  

I studien til Einarsen m.fl. (2017) ble en spørreundersøkelse sendt til HR-ledere og valgte 

hovedverneombud i alle norske kommuneorganisasjoner, for å finne ut i hvilken grad de 

hadde en etisk infrastruktur. 216 respondenter ble spurt om i hvilken grad organisasjonen 

hadde en formell policy mot mobbing og konflikter, kommunikasjonskampanjer for en anti-

mobbingskultur, trening på konflikthåndtering, formell overvåkning, bruk av formelle 

sanksjoner, opplevd konflikthåndteringsklima og håndtering av mobbing på arbeidsplassen. 

Studien viste at få av organisasjonene i undersøkelsen hadde retningslinjer på alle 

mobberelaterte domenene i undersøkelsen. Omtrent halvparten av organisasjonene hadde 

retningslinjer når det gjaldt mobbing og konflikthåndtering. Litt under halvparten av HR-

lederne hadde mottatt informasjon om konflikthåndteringsmetoder, og rundt en fjerdedel 

hadde fått full opplæring i dette. 119 av respondentene presenterte korte forklaringer på 

hvordan de håndterte rapporterte tilfeller av mobbing i organisasjonen. En vanlig 

intervensjon var å føre mer eller mindre uformelle samtaler med mobberne og deres ofre. I 

drøyt halvparten av tilfellene førte slike samtaler til møter mellom mobberen og offeret med 

forsøk på mekling. Slike møter ble ofte organisert og ledet av HR-sjefen, nærmeste leder, 
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verneombud eller en fagforeningsrepresentant. De fleste av sakene ble løst på dette lavere 

nivået i organisasjonen. I noen tilfeller ble møtene og meklingsforsøkene fulgt av mer 

dyptgående og formelle prosesser, inkludert skriftlige avtaler og gjentatte planlagte møter 

med HR-leder, nærmeste leder, verneombud og/eller fagforeningsrepresentant. Ekstern 

eksperthjelp kunne også bli involvert. Advarsler ble gitt i 8 prosent av tilfellene og mobberen 

ble flyttet eller bedt om å slutte i 14 prosent av tilfellene. Omorganisering ble nevnt i to 

tilfeller, og en bredere tilnærming for å forbedre det generelle arbeidsmiljøet ble anvendt i 

ni tilfeller. Etter min vurdering illustrere dette hvor viktig ledere sitt forebyggende arbeid 

mot mobbing er.  

Studien viser at noen organisasjoner har mange elementer i sin etiske infrastruktur mot 

mobbing, mens andre har få eller ingen. Sanksjoner skiller seg ut fra de andre elementene 

fordi det er først og fremst et reaktivt tiltak og bruken av sanksjoner ser ut til å fungere noe 

uavhengig av de andre elementene i den etiske infrastrukturen. Organisasjonene som hadde 

en relativt sterk og variert etisk infrastruktur hadde en tendens til å håndtere de rapporterte 

tilfellene av mobbing på arbeidsplassen tilfredsstillende for de involverte (Einarsen m.fl., 

2017, s.47-48). 

En etisk infrastruktur slik som Einarsen m.fl. (2017) beskriver, forutsetter en engasjert 

ledelse som klarer å forplikte sine ansatte i organisasjonens mål og interesser. Her vil en 

transformasjonsledelse eller en karismatisk ledelse kunne spille en viktig rolle. Det er 

vanskelig å se for seg at en laissez faire-ledelse eller en tyrannisk ledelse vil kunne klare å 

bygge opp og vedlikeholde en etisk infrastruktur. Et delvis overlappende begrep med 

transformasjonsledelse og karismatisk ledelse er verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse vil 

si lederens evne til å uttrykke en verdibasert visjon som skaper et moralsk engasjement blant 

medarbeiderne. En viktig forutsetning er at ledelsen må bygge på et uttrykt ideologisk mål 

som kan utfordre det bestående og at lederens verdier til en viss grad er i samsvar med de 

internaliserte verdiene i organisasjonen (Busch & Dehlin, 2012, s.9). 

En etisk infrastruktur slik Einarsen m.fl. (2017) beskriver den benytter seg altså i stor grad av 

myk HR, men med innslag av hard HR når det kommer til bruk av sanksjoner. I tillegg ligger 

det et sterkt mål om kontroll av de ansattes atferd, at de skal oppføre seg etisk. Kontrollen 
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skjer først og fremst gjennom myke HR-tiltak, som utvikling av normer og verdier i 

organisasjonen.  

En utfordring ved etisk infrastruktur-begrepet er å definere hva som er etisk atferd. Etisk og 

uetisk atferd er veldig subjektive begreper, hvor innholdet kan variere mye fra person til 

person. Det vil være etiske forskjeller i hvor mye folk synes man skal tåle og hvor mye man 

skal bry seg ved en konflikt. Dessuten, selv om organisasjonen utvikler etiske systemer i 

fellesskap, er det ledelsen som har det endelige ordet og definisjonsmakten. Ledelsen kan 

definere noe som etisk eller uetisk, uten at medarbeiderne eller HR-avdelingen nødvendigvis 

er enige i det.  

6.4. Hvorfor brukes hard HR så lite i forebyggende tiltak? 

 

Min litteraturgjennomgang viser at det er veldig lite bruk av hard HR i forebyggende tiltak 

mot mobbing. Hard HR virker mer brukt når skaden først er skjedd, når det har blitt 

konstatert mobbing på arbeidsplassen. Et relevant spørsmål i forhold til oppgavens 

problemstilling er hvorfor dette er tilfellet. 

En grunn kan - etter mitt syn - være at den etiske tilnærmingen kan relateres til det som 

oppfattes som beste praksis, der fokuset ligger på å ha en mer human tilnærming til 

mobbing og på å forebygge mobbing før det eventuelt oppstår. Harde tiltak kan oppfattes 

mer inhumant og kanskje igjen lede til mobbing. Særlig når det er lederen som har makt til å 

fatte harde vedtak, og i mange mobbesaker er det nettopp lederen som oppfattes som 

mobber.  

Et annet relevant spørsmål i forhold til oppgavens problemstilling er om det i det hele tatt 

mulig å ha hard HR som utgangspunkt for å forebygge mobbing. Forskning gir støtte for at 

myke HR-tiltak generelt er bedre for hvordan organisasjonen presterer enn harde HR-tiltak 

(Kuvaas & Dysvik, 2016, s. 24). Dessuten er kjente risikofaktorer for mobbing, som fravær av 

klare mål, organisatoriske begrensninger, mangel på kontroll over eget arbeid, rollekonflikt, 

rolletvetydighet, jobbdesign, organisasjonskultur, sosialt klima, ledelse, organisatoriske 

begrensninger, tidspress, høye kognitive krav og høy samarbeidsavhengighet (Salin, 2008a, s. 

222; Zapf & Einarsen, 2005, s. 252-253; Zahlquist m.fl., 2019, s.7) risikofaktorer som i stor 

grad kan minskes ved myke HR-tiltak. Men hard HR kan etter mitt syn gi en trygghet for de 
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ansatte ved at det er sterk grad av kontroll over de ansattes atferd og at straffetiltak gir 

incentiver for at ansatte ikke utøver uakseptabel atferd, som mobbing. Kanskje kan hard HR 

være særlig nyttig ved individuelle risikofaktorer for mobbing, slik som den individuelle 

risikofaktoren hvor mobbing er resultat av atferd som har som mål å skaffe, utvikle og bruke 

makt for å oppnå egne ønsker (Zapf & Einarsen, 2011, s.180). Myk HR er ikke nødvendigvis 

nok for å forebygge mobbing i situasjoner hvor en eller flere personer er villige til å gå langt 

for å tilegne seg makt. Myke HR-tiltak kan fremstå som naive, og det er uklart hvor godt de 

egentlig fungerer som forebyggende tiltak mot mobbing og konflikter (Gillen m.fl., 2017). 

Likevel er det myk HR som dominerer forebygging av mobbing, selv om noen innslag av hard 

HR beskrives i litteraturen.  

Som nevnt er det en kombinasjon av myk og hard HR i en organisasjon, hvor en ofte er den 

dominerende. En av årsakene til at myk HR dominerer når det gjelder forebyggende tiltak 

mot mobbing er fordi det er HR-avdelingen som i stor grad har fått ansvar for å utvikle og 

sørge for et godt arbeidsmiljø, og HR-avdelingen er preget av human relations-tradisjonen. 

Kanskje enda viktigere er det at HR-avdelingen ikke har like mye makt som ledelsen, og det 

er ledelsen som har makt til å fatte vedtak innenfor hard HR. Etter mitt syn illustrer dette 

hvor viktig det er at ledelse og HR-avdeling har et godt samspill og kommunikasjon i det 

forebyggende arbeidet mot mobbing.   

6.5. Ulike strategisyn mellom ledere, medarbeidere og HR-avdeling 

 

HR-avdelingens konfliktfylte rolle ved både å skulle ivareta de ansattes og organisasjonens 

behov, samt ledelsens krav, kan by på utfordringer. Selv om HR-avdelinger er preget av myk 

HR når det gjelder forebyggende tiltak mot mobbing, er det ikke sikkert at ledelsen eller 

andre deler av organisasjonen har samme syn på HR-strategi. Det er også ulike ledelsesstiler, 

og en relevant problemstilling er om ulike ledelsestiler praktiserer ulik HR-tilnærming. 

Hvorvidt ulike ledelsestiler praktiserer ulik HR-tilnærming, er noe jeg har sett nærmere på i 

studiene til Mokgolo & Barnard (2019) og Beirne & Hunter (2013). Sistnevnte er en 

casestudie av to organisasjoner, en offentlig og en privat. I begge organisasjonene var det 

ulike holdninger til anti-mobbingsarbeidet, og noen ansatte hadde veldig motstridende 

synspunkt som bidro til spenninger og fremmet uenigheter mellom ledere i linje- og 

støttefunksjoner. Salgssubkulturen i den ene organisasjonen var imot antimobbingstiltak, og 
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mente at det kunne undergrave jobbytelsen og lønnsomheten. HR-medarbeidere i denne 

organisasjonen brukte mer av tiden sin i konflikt med andre ledere enn til å håndtere 

medarbeidersaker og tvister (Beirne & Hunter, 2013, s. 602-603). Her var det tydelig at det 

var ledere som var mer orientert mot en hard, kontrollorientert HR og som hadde liten tro 

på HR-avdelingens myke tilnærming. En kundeservice-leder i studien uttalte: «HR har 

egentlig ikke strategisk autoritet akkurat nå, og ser ikke ut til å være noe mer enn et 

organisatorisk supplement, som tilbyr råd og mekling» (Beirne & Hunter, 2013, s.604).  

I studien til Mokgolo & Barnard (2019, s.7) oppga flere HR-medarbeidere at ledelsen 

reagerte på mobbeklager med liten interesse og at de først og fremst ønsket raske løsninger 

og at HR-avdelingen måtte takle dette. Ledelsen praktiserte langt på vei en laissez faire-

ledelsesstil, hvor de ikke ønsket å involvere seg i stor grad og ønsket at et problem ble løst 

raskest mulig, av noen andre. Lederne så ut til å unnvike mobbespørsmål og var i praksis lite 

engasjerte i mobbesaker. Etter min vurdering er dette uheldig, noe som også illustreres i et 

eksempel i studien til Mokgolo & Barnard: To HR-medarbeidere uttalte at det var situasjoner 

der ansatte følte seg ukomfortable og redde når de måtte følge klageprosedyren gjennom 

ledelsen, særlig fordi de påståtte mobberne var en del av klagestrukturen eller nær alliert av 

deres nærmeste overordnete. Rolletvetydighet, en kompleks maktdynamikk og mangel på 

autoritet gjorde det vanskelig for HR-medarbeidere i studien å håndtere anklager om 

mobbing. Studien viste at de var under konstant press for å tilfredsstille forventningene til 

ansatte, og samtidig være ansvarlige overfor organisasjonen og ledelsen. 

En annen HR-medarbeider i studien uttalte at det var ekstra problematisk når ledere var 

involvert i en konflikt: 

 «Å opprettholde upartiskhet i denne institusjonen er ikke alltid mulig fordi hvis mobbing 

involverer underordnede eller bare ansatte, er nærmeste ledere raske til å opptre i 

institusjonens beste, men hvis det involverer en eller flere av mellom- eller toppledelsen eller 

protesjéene deres, handler de på annen måte.»  

En tredje uttalte: «I tilfeller der senioransatte eller deres favorittansatte er involvert, er 

beslutninger som tas partiske» (Mkgolo & Barnard, 2019, s.5-6). I tillegg til at ledere ønsket 

en rask og effektiv løsning hvor de selv slapp å involvere seg mye, viser studien at ledere 

favoriserte andre ledere eller personer de stod ekstra nære, under en konflikt. Dette bidro til 
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å vanskeliggjøre arbeidet med å komme til bunns i en konflikt. En annen HR-medarbeider 

uttalte: «folk vil gjøre hva som helst eller bruke ethvert tilgjengelig middel for å forsvare seg 

selv eller andre slik at konklusjonen din skyves til deres fordel» (Mkgolo & Barnard, 2019, s. 

5). Videre var det flere HR-medarbeidere som så på om gjerningspersonen hadde intensjon 

om å mobbe for å faktisk avgjøre om det var mobbing, selv om det er problematisk å 

inkludere intensjon om mobbing i en mobbedefinisjon.  

Disse to studiene viser at valg av strategi fra HR-avdelingen ikke trenger å sammenfalle med 

ledelsens strategi. HR-avdelingen kan forsøke å implementere anti-mobbingtiltak basert på 

forskning, men ledelsen er ikke alltid enig i at dette er riktig strategi eller bruk av ressurser. I 

noen organisasjoner er det kanskje ikke rom for å iverksette et omfattende anti-

mobbeprogram eller bruke lang tid på å gå inn i konflikter. Dette viser at egenskaper ved 

organisasjonen kan bestemme HR-strategi. I organisasjoner som er svært kompetitive og 

hvor det er et stort fokus på lønnsomhet, kan det være vanskeligere å følge en myk HR-

strategi, hvor denne kan oppfattes som sløsing av tid og lite fruktbart. Et spørsmål er om det 

faktisk er tilfellet, at det ikke vil lønne seg på sikt å innføre en myk HR-strategi. Det kan etter 

min vurdering gi store utfordringer for organisasjonen når ledelsen og HR-avdelingen er 

uenige om strategi, men siden ledelsen har større makt enn HR-avdelingen må HR-

avdelingen ofte rette seg etter ledelsens krav.  

Organisasjonen i studiene var preget av mange uenigheter og konflikter, noe som var 

ressurskrevende å håndtere. Resultatene av å bruke tid på å implementere en myk HR-

strategi, hvor ledelsen og HR-avdelingen er enige om tiltak, kan veie vel opp for ressursene 

som brukes på dette, i form av økt trivsel, mindre tidsbruk på konflikter og mer tid frigjort til 

arbeid. 

Ut fra funnene i min litteraturgjennomgang og anbefalte tiltak mot mobbing i faglitteraturen 

er det tvilsomt at et hardt HR-perspektiv gir et godt grunnlag for forebygging av mobbing. 

Dette tydere på at ledere – for å nå organisasjonens mål om et godt arbeidsmiljø - bør legge 

vekt på et mykt HR. Alternativet er et perspektiv som legger stor vekt på kontroll og mindre 

vekt på medarbeidernes utvikling og trivsel. Likevel kan et rent mykt HR-perspektiv etter min 

vurdering fremstå naivt, og kanskje ikke fungere som ønsket. Min oppfatning er at et mykt 

HR-perspektiv er et godt grunnlag for forebygging av mobbing, men at det fungerer best 
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med innslag av hard HR, slik som straffetiltak for å hindre at en konflikt eskalerer til 

mobbing.  

I tillegg til at HR-avdelingen kan komme i konflikt med ledelsen, viser studier også at HR-

avdelingen kan komme i konflikt med medarbeidere på grunn av troverdighetsproblemer og 

at de kan oppfattes som forutinntatt av medarbeidere. Flere studier viser at mobbeofre ofte 

oppfatter HR-personers respons på påstander om mobbing som i konflikt med retningslinjer, 

som urettferdige eller som i fornektelse eller passive. En britisk studie fra 2009 viste at 35 

prosent av de spurte oppga at de var mobbet på jobb, men bare 23 prosent søkte støtte fra 

en HR-person. Av disse oppga nesten halvparten at ingenting skjedde, 15 prosent sa at 

mobbingen ble verre og bare 6 prosent oppga at en løsning ble funnet. De som ikke søkte 

HR-støtte var redd for at de ikke ville bli trodd eller at situasjonen ville bli verre, noe som 

indikerer et lavt nivå eller fravær av tillit (Harrington m.fl., 2012, s. 395). Kanskje noen av 

tilfellene skyldtes en leder som mobber, og at ansatte ikke hadde tillit til at HR-avdelingen 

ville opptre upartisk. Min vurdering underbygges også av flere studier som indikerer at HR-

medarbeidere er tilbøyelige til å favorisere versjonene til ledende og erfarne ledere, og 

stoler mindre på ansatte som anses å ikke prestere veldig godt på jobb. 

I svært kompetitive organisasjoner kan HR også feiltolke noen typer atferd og situasjoner 

som kompetitiv atferd i stedet for mobbing eller som den nærmeste lederens ansvar å løse, 

med mindre atferden påvirker en større del av organisasjonen (Catley m.fl., 2017, s.101). 

Dette viser at svært kompetitive organisasjoner kan ha mindre fokus på myk HR og større 

fokus på hard HR, og at dette gjenspeiles både i ledelsen og i HR-avdelingen. 

Studien til Catley (2017) viste for øvrig at HRs mangel på å anerkjenne en klage og/eller 

gjennomføre en etterforskning var synonymt med tilfeller hvor en leder ble anklaget for å 

mobbe en medarbeider. Forutinntatte inntrykk av offeret og den anklagede påvirket ofte 

HR-medarbeiderens tolkning av substansen i klagen (Catley m.fl.,2017, s.107-110). Hvis de 

vurderte at mobbingen var en isolert hendelse, var de tilbøyelige til å se bort fra klagens 

relevans. Leder til medarbeider-mobbesaker inneholdt vanligvis påstander om verbal 

trakassering av en leder som hadde en urimelig krevende og kontrollerende ledelsesstil, 

nærme en tyrannisk lederstil. Men for HR-medarbeidere kunne det være utfordrende å 

avgjøre om det var et tilfelle av mobbing eller et tilfelle hvor medarbeideren ikke presterte 
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godt nok, men hvor lederen kunne kommunisert dette mer følsomt eller profesjonelt 

(Catley, 2017). Dette underbygger etter mitt syn at HR-avdelingen har en utfordrende rolle, 

og kan komme i konflikt med både ledere og medarbeidere.  

6.6. Problematisering av myk og hard HR og beste praksis 

 

En kritikk av myk HR er den unitaristiske tilnærmingen, som kan oppfattes som naiv. Det er 

ikke alltid tilfelle at ledere og medarbeidere har felles interesser og mål, og Moore & 

Gardner går så langt som å kalle det «en nyttig fiksjon» (Moore & Gardner, 2004, s.278). 

Studiene til Beirne & Hunter (2013) og Mkgolo & Barnard (2019) problematiserer de 

normative idealene til myk HR og eksemplifiserer utfordringer mellom ledelsen og HR-

avdelingen i implementering av anti-mobbingstiltak. Beste praksis, som delvis overlapper 

med myk HR, kan kritiseres for at forskning viser blandete resultater for flere av beste 

praksis-elementene. For eksempel er det ikke enighet blant forskere om hvorvidt 

prestasjonsbasert lønn er overlegent andre lønnssystemer (Mikkelsen, 2016, s. 110). 

Medarbeidersamtaler, som inngår i beste praksis, er vanlig for organisasjoner å ha og de kan 

spille ulike roller avhengig av hvordan de utføres. De kan fokusere på medarbeiderens trivsel 

på jobb, men ofte ser organisasjoner på medarbeidersamtalen som et sterkt 

ledelsesinstrument, hvor medarbeidersamtalen brukes til å gjennomgå medarbeiderens 

resultater i siste periode (Mikkelsen, 2016, s. 111). Dette kan etter mitt syn skape et negativt 

press på medarbeideren, og effekten av medarbeidersamtalen er ikke nødvendigvis positiv. 

Den kan avhenge av medarbeidernes oppfatninger og opplevelse av samtalen (Mikkelsen, 

2016, s. 111). Selv om beste praksis får støtte i en rekke studier, bl.a. MacDuffie (1995), 

Appelbaum m.fl. (2000) og West m.fl. (2002), er det ikke alltid klart hva som er 

årsakssammenheng. Mange beste praksiser er kostbare, noe som også påpekes av Mikkelsen 

(2016, s. 116), og det kan være at organisasjoner som er effektive og har stort økonomisk 

overskudd har råd til å implementere flere beste praksiser. En studie av Guest m.fl. (2003; 

Mikkelsen, 2016, s. 116-117), bekrefter en positiv sammenheng mellom beste praksiser og 

prestasjoner, men forventet tilleggsverdi av beste praksiser i forhold til alternative, mer 

tradisjonelle arbeidspraksiser ble ikke bekreftet. Selv om mye forskning støtter beste praksis, 

kan det positive bildet av beste praksis-tilnærmingen etter mitt syn være noe overdrevent. 

Vurderingen underbygges av at en del studier av beste praksis har fått kritikk for ikke å 

inkludere de samme beste praksis i studiene, for at de blir målt på ulike måter og for at det 
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ofte er samme kilde som rapporterer målene på prestasjoner (Mikkelsen, 2016, s. 123). 

Beste praksis er også, i likhet med myk HR, kritisert for å underkommunisere 

interessemotsetningen mellom ledere og medarbeidere (Mikkelsen, 2016, s. 125). Beste 

praksis kritiseres videre for den universalistiske tilnærmingen om at beste praksis kan brukes 

i alle typer kontekster (Mikkelsen, 2016, s. 130). Kontekst og situasjon er også viktig for valg 

av strategi, og for eksempel kan ulike lovverk i ulike land påvirke strategien. I Skandinavia er 

dessuten mange av beste praksis-elementene som kjennetegnes fra USA en del av 

lovreguleringen her. Dermed kan de ikke representere strategiske elementer her som skaper 

variasjon mellom ulike organisasjoners prestasjoner (Mikkelsen, 2016, s.124).  

En motsats til tilnærmingen om myk og hard HR og beste praksis er den kritiske 

tilnærmingen, noe som også støttes av studier som viser at HR-systemer kan være 

inkonsistente og utnytte den enkelte (Olsen, 2016, s.247, Marchington m.fl., 2011). Den 

kritiske tilnærmingen peker på at det kan være stor avstand mellom retorikk og realitet, ved 

at en organisasjon kan kommunisere en myk HR utad til sine medarbeidere, men i realiteten 

føre en hard HR-tilnærming. Idealene til myk HR, om å se på medarbeiderne som de viktigste 

ressursene, samsvarer ikke alltid med virkeligheten (Gill, 2007, s.4). Myk HR utfordrer den 

tradisjonelle hard HR-modellen for ledelse basert på kontroll, og erstatter den med 

antakelser om at forpliktelse og engasjement blant medarbeiderne skal lede til 

topprestasjoner. Men for mange ledere har dette vært en for stor risiko å ta, og de har 

beholdt kontrollelementet fra hard HR og samtidig forventet fullt engasjement og 

forpliktelse fra medarbeiderne (Mikkelsen, 2016, s. 125). Studien til Truss m.fl. (1997) 

analyserte HR-policy og retningslinjer i 8 organisasjoner, og fant at selv om det var ikke var 

noen rene eksempler på hard eller myk HR i retorikken eller i realiteten, så benyttet 

organisasjonene i større grad myk HR i sin retorikk, mens virkeligheten til de ansatte i større 

grad var preget av kontroll og hard HR (Gill, 2007, s.4).  

Selv om myk HR og beste praksis har fått mye kritikk er det likevel større empirisk støtte for 

disse strategiene enn for hard HR og beste tilpasning. Myk HR som forebyggende tiltak mot 

mobbing støttes langt på vei i litteraturen, og det har vært vanskelig å finne støtte for hard 

HR innenfor forebyggende tiltak. Min litteraturgjennomgang viser at vanlige forebyggende 

tiltak som brukes, i stor grad er anbefalt ut ifra faglitteratur. Men det er ikke alltid forskning 

gir klar støtte på tiltakene. For eksempel viser forskning blandete resultater på effektiviteten 
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av formelle etiske retningslinjer eller en policy. De blandede resultatene om effektene av en 

policy kan komme av at å bare ha en policy ikke er nok til å effektivisere den. Det kan være 

at andre faktorer relatert til policyen, som kommunikasjon av retningslinjene, kvaliteten på 

innholdet og ledelsens innsats for å føre policyen inn i organisasjonen, er avgjørende for 

dens effektivitet (Einarsen m.fl., 2019, s. 676). Studien til Gillen m.fl. (2017), som gjennomgår 

en rekke studier på intervensjoner mot mobbing, viser at organisatoriske og individuelle 

intervensjoner kan forhindre mobbing på arbeidsplassen. Men støtten for dette er imidlertid 

av svært lav kvalitet, og Gillen m.fl. (2017) anbefaler mer forskning på intervensjoner og bruk 

av bedre målemetoder. Det er i det hele tatt lite forskning på hvilke tiltak HR-avdelinger 

bruker for å forebygge mobbing, og på effekten av disse tiltakene. Det er også få studier som 

handler om forskjeller i forebygging av mobbing på arbeidsplassen mellom ulike land eller 

ulike typer organisasjoner, f.eks. mellom offentlige og private organisasjoner. Dette kan 

være interessante temaer for videre forskning på anti-mobbingsarbeid på arbeidsplassen.  
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7. Oppsummering 

 

I litteraturstudien har jeg sett på hvilke tiltak HR-medarbeidere bruker for å forebygge 

mobbing på arbeidsplassen. Videre har jeg drøftet tiltakene i forhold til ulike HR-

perspektiver på lederens ansvar for å forebygge mobbing på arbeidsplassen. Jeg har også 

problematisert samarbeidet mellom HR-medarbeidere og ledelsen. 

Resultatet av min litteraturgjennomgang viser fem temaer som går igjen når det gjelder 

forebyggende tiltak mot mobbing: 1. medarbeiderundersøkelser, -samtaler og 

lederevalueringer; 2. anti-mobbing policy; 3. mekling; 4. kommunikasjonsklima og 5. 

opplæring. Resultatet av litteraturstudien viser også at temaet straffetiltak er nevnt i noe av 

litteraturen, men i mindre grad og det er lite brukt som forebyggende tiltak. Alle temaene, 

bortsett fra straffetiltak, domineres av en myk HR-tilnærming, som vektlegger tiltak for et 

godt arbeidsmiljø. Straffetiltak domineres av en hard HR-tilnærming, og det er ledelsen som 

har makt til å fatte straffetiltak. Her ser vi at HR-avdelingen får en mindre rolle. En grunn til 

at straffetiltak er lite brukt som forebyggende tiltak kan være at det er kontroversielt å bruke 

i organisasjonen. I tillegg viser litteraturgjennomgangen at mange av tiltakene som brukes er 

beste praksis, som delvis overlapper med myk HR.  

Det er ledelsen som har ansvar for å forebygge mobbing på arbeidsplassen, men ofte blir 

utførelsen av det forebyggende arbeidet delegert til HR-avdelingen. Selv om mange 

organisasjoner benytter en del av de samme forebyggende tiltakene, er det stor variasjon i 

utformingen og omfanget av disse. Dessuten tilpasser ikke alltid organisasjonene tiltakene 

etter egenskaper ved egen organisasjon, noe som kan gjøre at de blir mindre effektive. Flere 

studier viser også at det kan være stor uenighet innad i organisasjoner mellom ledelsen og 

HR-avdelingen om hvilken strategi og hvilke tiltak som skal brukes. 

Litteraturgjennomgangen viser at det gjøres mye forebyggende arbeid mot mobbing på 

arbeidsplassen. Likevel har mange organisasjoner ikke forebyggende tiltak som eksplisitt 

dreier seg om mobbing, men heller tiltak som handler om konflikthåndtering/-forebygging 

og om arbeidsmiljøet. Der hvor organisasjonene bruker forebyggende tiltak, er disse i stor 

grad støttet av faglitteratur og forskning. Myk HR og beste praksis har større empirisk støtte 

enn hard HR og beste tilpasning. Likevel blir myk HR kritisert for sin unitaristiske tilnærming, 
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som kan framstå som naiv. Studier viser at ledelsen og de ansatte ikke alltid har felles 

interesser og mål. Beste praksis kritiseres for sin universalistiske tilnærming, som legger lite 

vekt på egenskaper ved den enkelte organisasjon eller dens omgivelser. En annen kritikk av 

inndelingen i myk og hard HR er at en organisasjon ofte ikke følger en helhetlig strategi, slik 

som dette synet kan gi inntrykk av. En organisasjon har ofte en blanding av ulike strategier, 

og har ikke nødvendigvis et bevisst forhold til valgene av dem. Selv om det er større empirisk 

støtte for myk HR og beste praksis enn for hard HR og beste tilpasning, gir forskning likevel 

blandete resultater på flere av de myke HR-tiltakene. 

Det er lite forskning på forebyggende tiltak mot mobbing og effekten av disse, og den 

forskningen som har blitt gjort er av varierende kvalitet. Mye av litteraturen rundt 

forebygging av mobbing på arbeidsplassen er europeisk, og særlig nordisk. Dette bildet vil 

forhåpentligvis endre seg, da det fattes stadig større interesse for temaet globalt, og enkelte 

av litteraturbidragene viser dette.  
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