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Thomas Jordan 

Docent, lektor i arbetsvetenskap 
 

Institutionen för sociologi  
och arbetsvetenskap 

Perspectus  
Kommunikation AB 

AFS	  2015:4	  Organisatorisk	  och	  social	  arbetsmiljö	  
(i	  kombina/on	  med	  AFS	  2001:1	  och	  AML)	  
	  
Föreskriver	  om	  kränkande	  särbehandling:	  	  

•  Arbetsgivare	  ska	  se	  /ll	  aB	  chefer	  och	  arbetsledare	  har	  kunskap	  om	  
hur	  man	  förebygger	  och	  hanterar	  kränkande	  särbehandling.	  

•  Arbetsgivare	  ska	  klargöra	  aB	  kränkande	  särbehandling	  inte	  
accepteras.	  

•  Arbetsgivare	  ska	  vidta	  åtgärder	  för	  aB	  motverka	  förhållanden	  som	  
kan	  ge	  upphov	  /ll	  kränkande	  särbehandling.	  

•  Arbetsgivare	  ska	  se	  /ll	  aB	  det	  finns	  ru/ner	  för	  hur	  kränkande	  
särbehandling	  ska	  hanteras:	  vem	  man	  vänder	  sig	  /ll,	  vad	  som	  
händer	  med	  informa/onen,	  samt	  hur	  utsaBa	  snabbt	  kan	  få	  hjälp.	  

•  Om	  arbetstagare	  råkar	  ut	  för	  ohälsa	  eller	  om	  något	  allvarligt	  /llbud	  
inträffar	  i	  arbetet	  ska	  arbetsgivaren	  utreda	  orsakerna	  för	  aB	  kunna	  
förebygga	  ohälsa.	  (AFS	  2001:1)	  

•  Arbetsgivaren	  ska	  vidta	  alla	  åtgärder	  som	  behövs	  för	  aB	  förebygga	  
aB	  arbetstagaren	  utsäBs	  för	  ohälsa	  eller	  olycksfall.	  (AML	  3	  kap	  2	  §)	  
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Vad	  föreskriBen	  inte	  ger	  klart	  besked	  om:	  	  
	  
•  Mycket	  öppen	  defini/on	  av	  vad	  som	  ska	  räknas	  
som	  kränkande	  särbehandling.	  

•  Inte	  glasklart	  när	  en	  skyldighet	  aB	  genomföra	  en	  
utredning	  uppkommer	  (räcker	  det	  med	  aB	  en	  
arbetstagare	  säger	  "jag	  har	  blivit	  kränkt"?).	  

•  Vad	  en	  policy	  mot	  kränkande	  särbehandling	  bör	  
innehålla,	  särskilt	  vad	  gäller	  ru/n	  för	  aB	  hantera	  
uppkomna	  fall.	  	  

Ur	  4	  §	  DefiniFoner	  
	  
Kränkande	  särbehandling	  
Handlingar	  som	  riktas	  mot	  en	  eller	  flera	  arbetstagare	  på	  
eB	  kränkande	  säB	  och	  som	  kan	  leda	  /ll	  ohälsa	  eller	  aB	  
dessa	  ställs	  utanför	  arbetsplatsens	  gemenskap.	  
	  
Jmf.	  AFS	  1993:17:	  "Med	  kränkande	  särbehandling	  avses	  
återkommande	  klandervärda	  eller	  negaBvt	  präglade	  
handlingar	  som	  riktas	  mot	  enskilda	  arbetstagare	  på	  eE	  
kränkande	  säE	  och	  kan	  leda	  Bll	  aE	  dessa	  ställs	  utanför	  
arbetsplatsens	  gemenskap."	  
	  
Kommentar:	  	  
•  Enstaka	  handlingar	  kan	  också	  vara	  kränkande	  

särbehandling	  
•  Det	  saknas	  kriterier	  som	  kan	  användas	  för	  aE	  

bedöma	  om	  det	  finns	  fog	  för	  en	  subjekBv	  upplevelse	  
av	  kränkning	  eller	  inte	  	  
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Staale	  Einarsen,	  Helge	  Hoel	  &	  Guy	  Notelaers	  (2009):	  Measuring	  exposure	  to	  
bullying	  and	  harassment	  at	  work:	  Validity,	  factor	  structure	  and	  psychometric	  
proper/es	  of	  the	  Nega/ve	  Acts	  Ques/onnaire-‐Revised,	  Work	  &	  Stress,	  23:1,	  
24-‐44	  

NegaFve	  Acts	  QuesFonnaire	  (1)	  

Handlingar	  som	  entydigt	  är	  förkastliga	  och	  kränkande	  
	  
2 	  Bli	  förödmjukad	  eller	  förlöjligad	  i	  samband	  med	  diB	  arbete	  
7 	  Få	  förolämpande	  eller	  stötande	  kommentarer	  om	  din	  person,	  	  

	  dina	  aetyder	  eller	  diB	  privatliv	  
8 	  Bli	  utsaB	  för	  aB	  någon	  skriker	  åt	  dig,	  eller	  bli	  mål	  för	  spontan	  ilska	  
9 	  Trakasserier	  så	  som	  aB	  man	  pekar	  finger,	  invaderar	  din	  personliga	  sfär,	  

	  knuffar	  dig,	  blockerar	  din	  väg	  
12 	  Bli	  ignorerad	  eller	  möta	  en	  fientlig	  reak/on	  när	  du	  närmar	  dig	  
15 	  Bli	  utsaB	  för	  prac/cal	  jokes	  av	  personer	  du	  inte	  kommer	  överens	  med	  
20 	  Bli	  utsaB	  för	  överdrivet	  retande	  och	  sarkasm	  
22 	  Hot	  om	  våld	  eller	  fysiska	  övergrepp,	  eller	  fak/ska	  fysiska	  övergrepp	  
	  

Staale	  Einarsen,	  Helge	  Hoel	  &	  Guy	  Notelaers	  (2009):	  Measuring	  exposure	  to	  
bullying	  and	  harassment	  at	  work:	  Validity,	  factor	  structure	  and	  psychometric	  
proper/es	  of	  the	  Nega/ve	  Acts	  Ques/onnaire-‐Revised,	  Work	  &	  Stress,	  23:1,	  
24-‐44	  

NegaFve	  Acts	  QuesFonnaire	  (2)	  

Handlingar	  där	  det	  finns	  en	  glidande	  övergång	  Bll	  vad	  	  
som	  är	  aE	  betrakta	  som	  mobbning	  
	  	  
5 	  Spridning	  av	  skvaller	  och	  rykten	  om	  dig	  	  
6 	  Bli	  ignorerad	  eller	  utesluten	  	  
16 	  Få	  arbetsuppgiier	  med	  orimliga	  deadlines	  
19 	  Påtryckningar	  aB	  inte	  ta	  i	  anspråk	  sådant	  som	  du	  har	  räB	  /ll	  

	  (t.ex.	  sjukledighet,	  semester,	  reseersäBning)	  
21 	  Bli	  pålagd	  en	  ohanterlig	  arbetsbörda	  



16-‐03-‐01	  

4	  

Staale	  Einarsen,	  Helge	  Hoel	  &	  Guy	  Notelaers	  (2009):	  Measuring	  exposure	  to	  
bullying	  and	  harassment	  at	  work:	  Validity,	  factor	  structure	  and	  psychometric	  
proper/es	  of	  the	  Nega/ve	  Acts	  Ques/onnaire-‐Revised,	  Work	  &	  Stress,	  23:1,	  
24-‐44	  

NegaFve	  Acts	  QuesFonnaire	  (3)	  

Handlingar	  som	  kan	  vara	  uEryck	  för	  mobbning,	  men	  som	  också	  	  
kan	  vara	  befogade	  
	  	  
1 	  Någon	  undanhåller	  informa/on	  som	  påverkar	  dina	  presta/oner	  
3 	  Bli	  beordrad	  aB	  uköra	  arbete	  under	  din	  kompetensnivå	  
4 	  Få	  vik/ga	  ansvarsområden	  borBagna	  eller	  ersaBa	  med	  mer	  	  

	  triviala	  eller	  oangenäma	  uppgiier	  
10 	  Antydningar	  eller	  signaler	  från	  andra	  aB	  du	  borde	  säga	  upp	  dig	  
11 	  Upprepade	  påminnelser	  om	  dina	  fel	  och	  misstag	  
13 	  Ihållande	  kri/k	  av	  dina	  fel	  och	  misstag	  
14 	  Dina	  uppfaBningar	  blir	  ignorerade	  
17 	  Få	  beskyllningar	  riktade	  mot	  dig	  
18 	  Överdriven	  kontroll	  av	  hur	  du	  sköter	  dina	  arbetsuppgiier	  

AFS	  2015:4	  Organisatorisk	  och	  social	  arbetsmiljö	  

När	  uppstår	  en	  utredningsskyldighet	  om	  en	  arbetstagare	  säger	  
sig	  vara	  utsaO	  för	  kränkande	  särbehandling?	  
	  
Arbetsmiljöverket:	  	  
"De	  enda	  kriterier	  för	  utredningsskyldighet	  som	  finns	  regleras	  i	  	  
9	  §	  SAM	  vilka	  är	  desamma	  som	  för	  andra	  arbetsmiljöfrågor.	  
I	  9	  §	  föreskriierna	  om	  systema/skt	  arbetsmiljöarbete	  regleras	  	  
aB	  om	  någon	  arbetstagare	  råkar	  ut	  för	  ohälsa	  eller	  olycksfall	  i	  	  
arbetet	  och	  om	  något	  allvarligt	  /llbud	  inträffar	  i	  arbetet,	  ska	  	  
arbetsgivaren	  utreda	  orsakerna	  så	  aB	  risker	  för	  ohälsa	  och	  	  
olycksfall	  kan	  förebyggas	  i	  fortsäBningen.	  I	  prak/ken	  innebär	  	  
det	  då	  aB	  om	  det	  finns	  tecken	  på	  ohälsa	  eller	  på	  eB	  allvarligt	  	  
/llbud	  som	  går	  aB	  koppla	  /ll	  informa/on	  om	  kränkande	  	  
särbehandling	  så	  ska	  arbetsgivaren	  göra	  en	  utredning	  som	  	  
omfaBar	  den	  organisatoriska	  och	  sociala	  arbetsmiljön."	  
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Vad	  är	  det	  arbetsgivaren	  är	  skyldig	  aO	  låta	  utreda?	  	  
	  
Arbetsmiljöverket:	  
"Det	  finns	  alltså	  inte	  reglerat	  aB	  arbetsgivaren	  ska	  utreda	  
eller	  på	  annat	  säB	  bedöma	  om	  det	  som	  rapporteras	  enligt	  
denna	  ru/n	  är	  kränkande	  särbehandling	  eller	  inte.	  Det	  finns	  
dock	  råd	  kopplat	  /ll	  14	  §	  för	  den	  händelse	  arbetsgivaren	  har	  
för	  avsikt	  aB	  utreda	  den	  frågan."	  
	  
"I	  9	  §	  föreskriierna	  om	  systema/skt	  arbetsmiljöarbete	  
regleras	  aB	  om	  någon	  arbetstagare	  råkar	  ut	  för	  ohälsa	  eller	  
olycksfall	  i	  arbetet	  och	  om	  något	  allvarligt	  /llbud	  inträffar	  i	  
arbetet,	  ska	  arbetsgivaren	  utreda	  orsakerna	  så	  aB	  risker	  för	  
ohälsa	  och	  olycksfall	  kan	  förebyggas	  i	  fortsäBningen."	  

•  Arbetsgivaren	  är	  skyldig	  aB	  utreda	  när	  en	  arbetstagare	  råkar	  ut	  för	  ohälsa	  eller	  
eB	  allvarligt	  /llbud	  inträffar	  som	  kan	  kopplas	  /ll	  kränkande	  särbehandling.	  

•  Arbetsgivaren	  är	  inte	  automa/skt	  skyldig	  aB	  göra	  en	  utredning	  bara	  för	  aB	  en	  
arbetstagare	  säger	  sig	  ha	  blivit	  kränkt.	  	  

•  Men:	  ”om	  arbetsgivaren	  inte	  utreder	  en	  anmälan	  om	  kränkning	  och	  det	  visar	  sig	  
aB	  arbetstagaren	  var	  kränkt	  samt	  aB	  denna	  kränkning	  medförde	  ohälsa,	  är	  [det]	  
arbetsmiljöräBsligt	  klart	  aB	  arbetsgivaren	  inte	  har	  ’vidtagit	  alla	  åtgärder	  som	  
behövs’	  (3	  kap	  2§	  AML).”	  [Tommy	  Iseskog]	  

•  Arbetsgivaren	  bör	  därför	  göra	  en	  noggrann	  bedömning	  vid	  varje	  enskilt	  fall	  om	  
det	  arbetstagaren	  uppger	  har	  hänt	  kan	  tänkas	  vara	  kränkande	  särbehandling.	  	  

•  Utredningsskyldigheten	  innebär	  aB	  om	  någon	  arbetstagare	  råkar	  ut	  för	  ohälsa	  
eller	  om	  något	  allvarligt	  /llbud	  inträffar	  ska	  orsakerna	  utredas	  så	  aB	  risker	  för	  
ohälsa	  och	  olycksfall	  kan	  förebyggas	  i	  fortsäBningen.	  

•  Arbetsgivaren	  är	  inte	  enligt	  föreskriierna	  skyldig	  aB	  låta	  utreda	  om	  det	  som	  
hänt	  fak/skt	  är	  kränkande	  särbehandling	  eller	  inte.	  Däremot	  kan	  det	  vara	  
lämpligt	  aB	  göra	  deBa.	  	  

Arbetsgivares	  utredningsskyldighet	  vid	  kränkande	  särbehandling	  
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RAMAVTAL OM

Trakasserier och våld  
i arbetet

–BUSINESSEUROPE/UEAPME,CEEP och ETUC

FRAMEWORK AGREEMENT ON

Harassment and violence  
at work

–BUSINESSEUROPE/UEAPME, 
CEEP and ETUC

Ytterligare exemplar av skriften kan beställas hos  
Avdelningen för arbetsgivarpolitik  
Sveriges Kommuner och Landsting  

tfn 08-452 71 00, e-post: arbetsgivarpolitiska@skl.se  
eller kontakta Marie-Louise Edgren, tfn 08-452 75 94 

i Sverige i Sverige

i Sverige      

The 26
th

 of April 2007 the European social partners BUSINESSEUROPE/UEAPME, CEEP and 

ETUC agreed on a European Framework agreement on harassment and violence at work. 

The signing organisations are in agreement on the accompanying translation from English into 

Swedish of this Framework agreement on harassment and violence at work. 

On behalf of BUSINESSEUROPE´s   On behalf of ETUC´s Swedish  

Swedish member organization:   member organizations: 

The Confederation of Swedish   The Swedish Trade Union 

Enterprise     Confederation 

Jan-Peter Duker    Ulla Lindqvist

On behalf of CEEP´s Swedish    The Swedish Confederation of 

member organization    Professional Employees 

Anna Forsberg 

The National section of CEEP   The Swedish Confederation of 

in Sweden     Professional Associations 

Sophie Thörne Anders Edward

1
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Ur	  ramavtalet	  (under	  punkt	  4,	  min	  fetning)	  
	  
EB	  lämpligt	  förfarande	  ska	  stödjas,	  men	  inte	  begränsas,	  av	  följande:	  
•  Det	  ligger	  i	  alla	  parters	  intresse	  aB	  frågan	  hanteras	  med	  nödvändig	  

diskre/on	  för	  aB	  värna	  allas	  värdighet	  och	  privatliv.	  
•  Ingen	  informa/on	  ska	  delges	  parter	  som	  inte	  är	  inblandade	  i	  

frågan.	  
•  Klagomål	  ska	  utredas	  och	  hanteras	  utan	  onödigt	  dröjsmål.	  
•  Alla	  inblandade	  parter	  ska	  höras	  opar/skt	  och	  behandlas	  räBvist.	  
•  Klagomål	  ska	  stödas	  av	  ukörliga	  upplysningar.	  
•  Falska	  anklagelser	  ska	  inte	  tolereras	  och	  kan	  resultera	  i	  disciplinära	  

åtgärder.	  
•  Externt	  stöd	  kan	  vara	  /ll	  hjälp.	  
Om	  det	  har	  konstaterats	  aO	  trakasserier	  och	  våld	  har	  förekommit	  
ska	  lämpliga	  åtgärder	  vidtas	  mot	  förövaren/förövarna.	  Dessa	  kan	  
omfaBa	  disciplinära	  åtgärder	  och	  även	  avsked.	  

1.	  	  	  
	  

Vem	  som	  helst	  kan	  bli	  utsaB	  för	  mobbning.	  
Det	  kan	  t.ex.	  vara	  en	  kompetent	  och	  
ambi/ös	  medarbetare	  som	  upplevs	  som	  eB	  
hot	  av	  kollegor	  och	  chefer,	  som	  då	  reagerar	  
med	  aB	  försöka	  trycka	  ner	  denne.	  I	  andra	  
fall	  söker	  personer	  vinna	  egna	  fördelar	  
genom	  aB	  utnyBja	  en	  kollegas	  sårbarhet	  
eller	  /llkortakommanden.	  	  	  
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2.	  	  	  
	  

Mobbning	  innebär	  aB	  någon	  är	  utsaB	  för	  
absolut	  förkastligt	  bemötande	  av	  kollegor	  
eller	  chef(-‐er).	  Det	  är	  vik/gt	  aB	  kraifullt	  
markera	  aB	  kränkande	  behandling	  är	  
oacceptabelt	  genom	  kännbara	  och	  tydliga	  
sank/oner	  mot	  förövarna	  (som	  t.ex.	  
skriilig	  varning,	  omplacering,	  uppsägning).	  	  

3.	  	  	  
	  

Det	  är	  oia	  mycket	  svårt	  aB	  få	  klarhet	  i	  vad	  
som	  egentligen	  hänt	  när	  någon	  säger	  sig	  ha	  
blivit	  kränkt	  eller	  mobbad.	  Olika	  parter	  har	  
helt	  olika	  beräBelser.	  Många	  gånger	  står	  
ord	  emot	  ord	  och	  parterna	  anklagar	  
varandra	  för	  klandervärt	  beteende.	  	  
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4.	  	  	  
	  

Upplevelser	  av	  aB	  ha	  blivit	  utsaB	  för	  
kränkningar	  är	  oia	  konsekvenser	  av	  
varak/ga	  rela/onskonflikter	  där	  det	  inte	  är	  
så	  entydigt	  vem	  som	  är	  förövare	  och	  vem	  
som	  är	  offer.	  	  

5.	  	  	  
	  

Mobbning	  och	  kränkande	  behandling	  är	  
oiast	  i	  grunden	  orsakade	  av	  brister	  i	  
arbetsorganisa/onen,	  så	  som	  otydliga	  mål,	  
oklar	  ansvarsfördelning,	  underbemanning,	  
svagt	  ledarskap	  och/eller	  röriga	  
organisa/onsförändringar.	  	  
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6.	  	  	  
	  

I	  vissa	  fall	  när	  någon	  anser	  sig	  mobbad	  
handlar	  det	  om	  personer	  som	  har	  en	  
psykologisk	  problema/k	  och/eller	  vissa	  
sociala	  funk/onshandikapp	  som	  innebär	  aB	  
de	  upplever	  sig	  utsaBa	  för	  mobbning	  utan	  
aB	  det	  finns	  någon	  påvisbar	  grund	  för	  
deBa.	  	  

7.	  	  	  
	  

Det	  finns	  mobbningärenden	  där	  den	  som	  
anser	  sig	  utsaB	  under	  lång	  /d	  själv,	  kanske	  
p.g.a.	  svag	  självinsikt	  och	  svag	  impulskont-‐
roll,	  beteB	  sig	  på	  eB	  säB	  som	  kollegor,	  
tredje	  part	  (t.ex.	  pa/enter,	  brukare,	  
kunder,	  elever)	  och	  chefer	  upplever	  som	  
kränkande.	  När	  kollegor	  och	  chefer	  påtalar	  
deBa	  eller	  vidtar	  åtgärder	  för	  aB	  komma	  /ll	  
räBa	  med	  dessa	  förhållningssäB	  upplever	  
personen	  deBa	  som	  mobbning.	  	  
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1.	  Vem	  som	  helst	  kan	  bli	  utsaB	  för	  mobbning.	  Det	  kan	  vara	  en	  kompetent	  och	  ambi/ös	  medarbetare	  som	  
upplevs	  som	  eB	  hot	  av	  kollegor	  och	  chefer,	  som	  reagerar	  med	  aB	  försöka	  trycka	  ner	  denne.	  I	  andra	  fall	  söker	  
personer	  vinna	  egna	  fördelar	  genom	  aB	  utnyBja	  en	  kollegas	  sårbarhet	  eller	  /llkortakommanden.	  	  
	  	  
2.	  Mobbning	  innebär	  aB	  någon	  är	  utsaB	  för	  absolut	  förkastligt	  bemötande	  av	  kollegor	  eller	  chef(-‐er).	  Det	  är	  
vik/gt	  aB	  kraifullt	  markera	  aB	  kränkande	  behandling	  är	  oacceptabelt	  genom	  kännbara	  och	  tydliga	  sank/oner	  
mot	  förövarna	  (som	  t.ex.	  skriilig	  varning,	  omplacering,	  uppsägning).	  	  
	  	  
3.	  Det	  är	  oia	  mycket	  svårt	  aB	  få	  klarhet	  i	  vad	  som	  egentligen	  hänt	  när	  någon	  säger	  sig	  ha	  blivit	  kränkt	  eller	  
mobbad.	  Olika	  parter	  har	  helt	  olika	  beräBelser.	  Många	  gånger	  står	  ord	  emot	  ord	  och	  parterna	  anklagar	  
varandra	  för	  klandervärt	  beteende.	  	  
	  	  
4.	  Upplevelser	  av	  aB	  ha	  blivit	  utsaB	  för	  kränkningar	  är	  oia	  konsekvenser	  av	  varak/ga	  rela/onskonflikter	  där	  
det	  inte	  är	  så	  entydigt	  vem	  som	  är	  förövare	  och	  vem	  som	  är	  offer.	  	  
	  	  
5.	  Mobbning	  och	  kränkande	  behandling	  är	  oiast	  i	  grunden	  orsakade	  av	  brister	  i	  arbetsorganisa/onen,	  så	  som	  
otydliga	  mål,	  oklar	  ansvarsfördelning,	  underbemanning,	  svagt	  ledarskap	  och/eller	  röriga	  
organisa/onsförändringar.	  	  
	  	  
6.	  I	  vissa	  fall	  när	  någon	  anser	  sig	  mobbad	  handlar	  det	  om	  personer	  som	  har	  en	  psykologisk	  problema/k	  och/
eller	  vissa	  sociala	  funk/onshandikapp	  som	  innebär	  aB	  de	  upplever	  sig	  utsaBa	  för	  mobbning	  utan	  aB	  det	  finns	  
någon	  påvisbar	  grund	  för	  deBa.	  	  
	  
7.	  Det	  finns	  mobbningärenden	  där	  den	  som	  anser	  sig	  utsaB	  under	  lång	  /d	  själv,	  kanske	  p.g.a.	  svag	  självinsikt	  
och	  svag	  impulskontroll,	  beteB	  sig	  på	  eB	  säB	  som	  kollegor,	  tredje	  part	  (t.ex.	  pa/enter,	  brukare,	  kunder,	  
elever)	  och	  chefer	  upplever	  som	  kränkande.	  När	  kollegor	  och	  chefer	  påtalar	  deBa	  eller	  vidtar	  åtgärder	  för	  aB	  
komma	  /ll	  räBa	  med	  dessa	  förhållningssäB	  upplever	  personen	  deBa	  som	  mobbning.	  	  

Olika synsätt och ansatser för att hantera 
kränkande behandling/mobbning

Beteenden
som tolkas som 

kränkande

Organisatoriska
förhållanden

(särskilt brister)

Social process
(konflikt, 
dysfunktionell
grupprocess)

Personer med 
mönster att 
bete sig 
kränkande

Faktaundersökning
Samtal
Disciplinära 
åtgärder
Psykoterapi

Konflikthantering
Handledning av 
arbetsgrupp
Värdegrundsarbete

Organisations-
diagnos/
Kartläggning
Systematiskt 
arbetsmiljöarbete
Organisations-
utveckling

Person som upp- 
lever sig mobbad: 
tolkningar och 
eget beteende

Samtal
Feedback

A
B

E

C

D
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 Varken mobbning 
eller olämpligt 
agerande har 
förekommit 

Olämpligt agerande 
har förekommit, men 
inte mobbning 

Mobbning har 
förekommit 

Den som uppger sig 
ha blivit mobbad har 
inte agerat på 
olämpligt sätt • • • • • 

• • • 
• • • 

Den som uppger sig 
ha blivit mobbad har 
agerat olämpligt, 
men inte så att det 
kan betecknas som 
grov misskötsel  

•  

• •  
• • 

• •  

Den som uppger sig 
ha blivit mobbad har 
agerat så olämpligt 
att det kan betecknas 
som grov misskötsel  

 • • • •  

 

Hantering	  av	  mobbning/kränkande	  behandling:	  
metoden	  Faktaundersökning	  	  

Ståle	  Einarsen,	  Harald	  Pedersen	  

•  Skriilig	  anmälan	  
•  Prövar	  enbart	  vad	  som	  inträffat	  
•  Genomförs	  av	  ojäviga	  personer	  
•  Baseras	  på	  intervjuer	  med	  direkt	  berörda	  
•  Konfiden/ell	  i	  rela/on	  /ll	  utomstående	  
•  Inte	  anonym:	  de	  som	  uBalar	  sig	  måste	  vara	  

beredda	  aB	  stå	  för	  det	  de	  säger	  
•  Alla	  berörda	  tar	  del	  av	  materialet	  och	  ges	  /llfälle	  

/ll	  genmäle	  
•  Skriilig	  rapport	  som	  är	  arbetsgivarens	  egendom	  
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1.	  Vem	  ska	  göra	  den	  första	  bedömningen	  av	  ärendet?	  
	  
2.	  Ska	  anmälningar	  om	  kränkande	  särbehandling	  
ru/nmässigt	  utredas?	  

	  
3.	  Vilka	  alterna/va	  stöd	  ska	  finnas	  om	  fallet	  inte	  tycks	  
vara	  kränkande	  särbehandling?	  

	  
4.	  Är	  det	  vik/gt	  aB	  den	  som	  utreder	  är	  ojävig?	  	  
	  
5.	  Vem	  ska	  genomföra	  utredningen?	  	  
	  
6.	  Ska	  metodiken	  faktaundersökning	  användas	  vid	  
utredningar?	  	  

Frågor	  kring	  hantering	  av	  fall	  av	  kränkande	  särbehandling/mobbning	  

Mobbning	  på	  arbetsplatsen	  innebär	  aB	  någon	  blir	  utsaB	  för	  
trakasserier,	  kränkningar	  eller	  social	  exkludering,	  eller	  aB	  
personens	  arbete	  blir	  nega/vt	  påverkat.	  För	  aB	  en	  specifik	  
ak/vitet,	  interak/on	  eller	  process	  ska	  benämnas	  såsom	  
mobbning,	  måste	  de	  mobbande	  beteendena	  ha	  förekommit	  
upprepat	  och	  regelbundet	  (t.ex.	  varje	  vecka)	  samt	  över	  en	  längre	  
/dsperiod	  (t.ex.	  ca	  sex	  månader).	  Mobbning	  är	  en	  eskalerande	  
process	  som	  leder	  /ll	  aB	  en	  utsaB	  person	  hamnar	  i	  eB	  underläge	  
och	  blir	  föremål	  för	  systema/ska	  nega/va	  sociala	  handlingar.	  Det	  
handlar	  inte	  om	  mobbning	  om	  det	  rör	  sig	  om	  en	  isolerad	  
händelse	  eller	  om	  två	  ungefär	  lika	  starka	  parter	  befinner	  sig	  i	  en	  
konflikt.	  	  

Einarsen,	  S.,	  Hoel,	  H.,	  Zapf,	  D.	  &	  Cooper,	  C.L.	  (2011)	  Bullying	  and	  harassment	  in	  
the	  workplace	  (2nd	  ed.).	  Boca	  Raton:	  CRC	  Press.	  

Strikt	  definiFon	  av	  mobbning	  
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Mobbning	  förekommer	  när	  någon	  återkommande	  
och	  över	  /d	  utsäBs	  för	  en	  nega/v	  behandling	  från	  
en	  eller	  flera	  personer	  i	  situa/oner	  där	  den	  utsaBe	  
har	  svårt	  aB	  försvara	  sig	  själv.	  	  

Stefan	  Blombergs	  definiFon	  av	  mobbning	  

Blomberg,	  S.	  (2016)	  Mobbning	  på	  jobbet	  –	  UBryck	  och	  åtgärder,	  Lund:	  StudentliBeratur	  


