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Blomberg, 2016

Olika interventionsnivåer och primära, sekundära respektive tertiära åtgärder – en för mobbning
justerad och tillämpad tabell baserad på Murphy och Suters (2004) interventionsforskning.
Interventionsnivå

Primär

Sekundär

Tertiär

Samhällsnivå

Lagar och föreskrifter mot förekomst av
mobbning, prejudicerande rättsfall.

Föreskrifter och råd om hur
mobbning på en arbetsplats ska
utredas om det misstänks
förekomma.

Samhällelig hjälp som drabbade
kan få i efterhand, t.ex. skadestånd. Kan förövare dömas
skyldiga i domstol?

Organisationsnivå

Arbetsgivares policys och handlingsplaner rörande likabehandling och
diskriminering, värdegrunds-frågor,
ledarskapspolicys mm.

Arbetsgivares rutiner för hur de ska
agera om det finns tecken på att
mobbning förekommer. System för
konflikthantering.

Arbetsgivares beredskap att ge
stöd och rehabilitering till
drabbade liksom att agera mot
förövare.

Arbetsgruppsnivå

Arbete med att upprätthålla och skapa
en god arbetsmiljö med gott socialt
klimat, tydliga roller, professionellt
ledarskap, rimlig arbetsbelastning mm.

Utredande insatser i samband med
påstådd mobbning där inblandade
parter samt eventuella vittnen i en
arbetsgrupp intervjuas.

Åtgärder för att få en arbetsgrupp att fungera igen efter att
mobbning konstaterats och
åtgärdats på en arbetsplats.

Individnivå 1

Upprätthållande och främjande av
delaktighet, autonomi, kontroll och
kompetens-utveckling för individer på
arbetsplatsen.

Utredande och omedelbart
stödjande insatser till individer som
är utsatta eller utpekade som
förövare.

Individnivå 2

Individuella val som kan bidra till tillit och Individuella val som kan trappa upp Individuella val att t.ex. söka
förtroende på arbetsplatsen.
eller trappa ned en mobbningshämnd mot förövare eller att på
situation; flykt, konfrontation osv.
olika sätt istället gå vidare i livet.

Utredning

Utredning, stöd och behandling
riktat till personer som varit
utsatta. Upprättelse för den som
eventuellt varit falskt utpekad.

© Stefan Blomberg, Psykolog Blomberg & Co

Baserat på ca 4 miljoner
- av totalt 5 miljoner yrkesarbetande

TRE NIVÅER

>1.000 arbetsskadeanmälningar/år

ca 20 %
ca 7 %

300.000

800.000
Risk för/begynnande mobbning
(kränkande särbehandling)

Förekomst av
mobbning

ca 3 %

100.000

Allvarlig/extrem mobbning

”Handlingar som riktas mot en eller
flera arbetstagare på ett kränkande sätt
och som kan leda till ohälsa eller att
dessa ställs utanför arbetsplatsens
gemenskap”

Ingen större skillnad mellan män & kvinnor eller mellan sektorer på arbetsmarknaden
Större risk för personer som tillhör diskrimineringsgrunderna!
Källor:
Notelaers & Einarsen, 2012; Arbetsmiljöverkets statistik; Einarsen, Skogstad, Rørvik, Bjørke Lande & Nielsen, 2016; Hoel, Lewis & Einarsdottir, 2014;
Duncan Lewis, föreläsning i Auckland 2016; Rosander & Blomberg, 2018
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Situation & frågeställning styr metodik och upplägg

En viss metodik
kan vara utmärkt i
en viss situation

Samma metodik kan
vara en katastrof i
ett annat fall
4
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Skilj mellan plus- och minussituationer
Främjande (+)

Åtgärdande (-)

Allmänna och diﬀusa frågeställningar
KAN accepteras

Specifika, tydliga och konkreta
frågeställningar krävs

Alla får och ska vara med

Endast direkt berörda + vittnen

Konfidentialitet är ok,
replikrätt behövs ej

Aldrig helt konfidentiellt,
replikrätt är nödvändigt

Tryggt - spelregler ej så viktigt

Otryggt - tydliga spelregler krävs

Källkritisk granskning onödig

Källkritisk granskning krävs

Utredningens oberoende
är ej så viktigt

Utredningens oberoende
är viktigt

Muntlig rapport kan accepteras

Skriftlig rapport krävs

Blomberg, 2016
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ANONYMITET?

NEJ
Utredning/åtgärder baserat anonyma/konfidentiella
anklagelser uppfyller kriterierna för mobbning!

© Stefan Blomberg, Psykolog Blomberg & Co

TVÅ FRÅGESTÄLLNINGAR
– med helt olika fokus/utgångspunkt under en utredning!

?

Fokus/utgångspunkt i en arbetsmiljöutredning

1. Har person X blivit utsatt för kränkning/mobbning/
trakasserier eller liknande?
?

Fokus/utgångspunkt i en rättsutredning

2. Har person X utsatt någon för kränkning/mobbning/
trakasserier eller liknande?
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ARBETSMILJÖLAGSTIFTNINGEN
Individuella
konsekvenser

Brottsbalken
(1962:700)
Arbetsmiljöbrott
Ofredande
Olaga hot
Förtal
mm
Domstolsprövning

Europeiska
Sociala Dialogen
(2007)
Arbetsgivarens
interna rutiner
och policys

Gällande kollektivavtal
Föreskrifter om organisatorisk
och social arbetsmiljö (Afs 2015:4)
”Fokusera ej på skuldfrågan”

Föreskrifter om systematiskt
arbetsmiljöarbete (Afs 2001:1)

Föreskrifter om
kränkande
särbehandling i
arbetslivet
Afs 1993:17

Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Ramlag med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt
att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö

Lag (2016:749) om
särskilt skydd mot
repressalier för
arbetstagare som
slår larm om
allvarliga
missförhållanden
Skuld - omvänd
bevisbörda

Diskrimineringslagen
(2008:567)
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Juridisk grund för en utredning
En utredning har som utgångspunkt i uppgifter från en kartläggning eller upptäckta indikationer/
anmälningar (AG har fått kännedom om…). Arbetstagare har allmän medverkandeplikt.
Ohälsa kopplat till arbetsmiljön är särskilt allvarligt och innebär en omedelbar utredningsplikt
En anmälan ska stödjas av konkreta/utförliga upplysningar (får ej vara falsk)
Repressalier vid anmälan om mycket allvarliga händelser kan leda till rätt att kräva skadestånd
Situationen ska utredas skyndsamt, noggrant och systematiskt med hjälp av intervjuer och
granskning av dokumentation
Alla inblandade/berörda ska höras; värna konfidentialiteten för de inblandade
Utredningen ska genomföras rättvist av opartisk utredare som är särskilt kompetent (undermåliga
utredningar utgör en risk för skada/ohälsa)
Juridisk skuld/ansvar ska ej avgöras i en arbetsmiljöutredning men händelsen/förloppet ska
beskrivas så konkret och tydligt som möjligt
Vid konstaterad arbetsmiljörisk ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att undanröja risken
Arbetsgivaren äger frågan om eventuella juridiska åtgärder mot enskild person men ska följa upp
med lämpliga disciplinära åtgärder i förekommande fall
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Skuldfrågan?
”[Utredningen] bör göras i förebyggande syfte och inte
uppehålla sig vid skuldfrågan.” (Afs 2001:1, råd till 9 §)
OBS: Skuld är ett juridiskt begrepp!
Arbetsmiljöutredning = undanröja risk, främja
hälsa – ”utred orsakerna” ”fokusera på händelsen”.
Bedömningsgrund: övervägande skäl.
Det generella arbetsmiljöansvaret ligger fortfarande
kvar hos arbetsgivaren.
Om någon blir utpekad i en arbetsmiljöutredning ->
AG gör en separat juridisk (arbetsrättslig)
bedömning EFTER arbetsmiljöutredningen.
OBS: Det krävs sakliga skäl, för att fastslå
personlig skuld eller en bedömning i domstol.
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Mål:
De inblandade parterna
ska uppleva utredningen/
hanteringen som rättvis,
kompetent, transparent
och opartisk!

Formell utredning
Det finns flera utredningsmodeller
Faktaundersökning
Norsk/engelsk metodik sedan 10 års tid baserad på ett
utvecklingsprojekt inom norska Arbetsmiljöverket
- Sakförhållanden, replikrätt mm
KAKS-utredning
Ny svensk metodik baserad på A. Matssons långa erfarenhet
- Narrativ metod, tolkning
Juridisk prövning
T.ex. arbetsrättslig bedömning
Blomberg, 2016
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Faktaundersökning
Skriftlig klagan + förbedömning
Opartisk utredare som har parternas förtroende anlitas
Skriftligt information om utredningen till alla inblandade
Intervju med den som klagar
Intervju med utpekad(e)
Genmälen (kärnan i en FU)
Intervju med vittnen och granskning av dokument mm
Ev. kompletterande intervjuer för klargöranden
Källkritisk granskning/värdering/tolkning
Rapportsskrivande
Rapportering påbörjas
Ev. skriftliga genmälen tas emot (bilagor)
Rapportering avslutas, ansvaret lämnas över
Arbetsgivaren fattar beslut
Blomberg, 2016
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Utförare:
Särskilt utbildade/
kompetenta utredare som
kan agera oberoende och
med parternas förtroende!
Varning:
Det finns konsulter och
FHV:er som falskt påstår
sig kunna detta. Säkra
upp detta i förväg!!
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För- och nackdelar med FU
Fördelar
+ Strukturerad metodik
+ Konkret, fokus på händelser
+ Transparent för inblandade
+ Alla får ge sin syn fullt ut
+ Ger gedigna underlag för vidare
hantering

Nackdelar
- Kan missa händelseförlopp
- Friar utpekade alltför ofta?
- Skarpa utredningar i en
omogen organisation kan leda
till skada
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Risker/problematisering
Metodiken ställer höga krav på uppdragsgivarens organisation/system
Mandatfrågan – oerhört central!
Uppdragets ramar – vad utreds och vad utreds inte?
Beställningsjobb för att bli av med någon?
Hur hanteras ett oönskat resultat av uppdragsgivaren?
Utredarens opartiskhet – andra uppdrag hos uppdragsgivaren?
”Juridiskt” upplägg – kräver gedigen vana/erfarenhet/utbildning
Kan en utredning skada någon inblandad?
Kan frånvaron av en utredning skada någon inblandad?
Ska psykologer göra utredningar som kan få
negativa juridiska konsekvenser för någon?
Krävs en hög medvetenhet om etiska risker/överväganden
samt förståelse för sammanhanget och dess ramar!
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Rättspsykiatriska utredningar
Försäkringsmedicinska
utredningar
Utredning av funktionsnedsättning
Sakkunnigutlåtanden
Arbetsmedicinska bedömningar
Arbetsförmågebedömningar
med mera…
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