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Mobbning i arbetslivet 
Psykologidagarna i Stockholm, 30-31/3 2017

Leona

Stark
Välutbildad
Framgångsrik
Utsatt
Sjuk
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Vad är mobbning?

Konkreta beteenden och handlingar
Aktiva - passiva handlingar
Person- och/eller arbetsorienterat
Subjektiv respektive objektiv aspekt 

Systematik, frekvens och tid
Underläge och eskalerande process

Konflikteskalation
Rovjaktsmobbning
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Definitioner

Flera nivåer av utsatthet i arbetsmiljön:

1. Kränkande särbehandling  
(”begynnande/risk för mobbning”)

2. Mobbning

3. Allvarlig mobbning
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”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”

Plus maktskillnad där den utsatte 
har svårt att försvara sig

Plus långvarigt, återkommande och 
eskalerande

Fler begrepp:  
diskriminering – kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, ålder, 
funktionshinder, religion, sexuell läggning  
trakasserier, sexuella trakasserier – oönskat agerande som kränker någons 
värdighet 



Mobbning - förekomst
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Svenskt arbetsliv - 2017
Ca 500.000 utsatta för sånt som kan vara mobbning

Ca 100.000 utsatta för allvarlig mobbning
Ca 25.000 rapporterar ohälsa

10.000 långtidssjukskrivna
Över 1.000 anmäler  

arbetsskada
 100 dör

Effekter av mobbning
”Social Pain”
- utfrysning är evolutions-
psykologiskt livsfarligt
- trauma, depresivitet, ångest,  
stress, utmattning, värk osv

SP - ett relativt nytt 
forskningsområde  

SP involverar grundläggande 
smärtcentra i hjärnan
SP involverar HPA-axeln 

Ökad risk för all slags sjuklighet! 

Macdonald & Jensen-Campbell (2010). Social Pain: Neuropsychological and 
Health Implicatons of Loss and Exclusion. 
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Effekter av mobbning

Nielsen & Einarsen, 2012 

Hur påverkas 
individer som 
drabbas?

PTSD .37

Mental health 
problems .34

Strain . 31

Somatization .28

Burnout .27

Physical health 
problems .23

Metaanalys av 54 studier (N=77.721)
• Skandinavien (31 %), Europa (43 %),  
Nordamerika (15 %)
• 90-talet (13 %), 00-talet (67 %),  
10-talet (20 %)
• 66 % Non-random sampling
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Effekter av mobbning

Enligt en SBU-rapport från 2014 om sambandet mellan 
Arbetsmiljö och bl.a. depressionssymtom bedöms risken 
för att drabbas av depressionssymtom vara nästan tre 
gånger så stor om man blivit utsatt för mobbning! 
(OR var 2,815, 95 %KI 2,210 - 3,586)

Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom
SBU, Februari 2014



Effekter av mobbning

– TRAUMA –

Motståndskraft!

Eftersom det i samband med mobbning inte finns och 
inte går att skapa motståndskraftiga individer måste 

vi se till att vi har motståndskraftiga och robusta 
organisationer!
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En robust organisation?

Värdegrund

Roller

Förändring

Belastning

Relationer

Särskilt 
viktiga 
faktorer

Ledarskap

Se tex. Skogstad, Torsheim, 
Einarsen & Hauge, 2011 

Tillit & 
stöd!

Ordning 
& reda!
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Ledarskap

Blomberg, 2016

Konkreta åtgärder med känd 
förebyggande effekt

Chefsstöd (stresshantering)  
(Mathisen, Einarsen & Mykletun, 2011)

Konkret värdegrundsarbete  
(Paull & Omari, 2012)

Fungerande konflikthantering  
(Blomberg & Rosander, 2016)
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Arbete med policy, rutiner och handlingsplaner, dvs. 
tydlighet om vad som är ok och inte ok

Ett sammanhängande system behövs
Genomtänkt och tillämpbar policy som aktivt förankras hos 
medarbetarna (med tydliga exempel)
Rutiner: Vad händer om policyn ej följs? Hur anmäls det? Hur 
utreds anklagelser? Vilka åtgärder kan följa?
Tydliggjorda konsekvenser av att bryta mot policyn (samt av att 
okynnesanmälningar eller hämdåtgärder)
Bred handlingsberedskap beroende på utfall (t.ex. rehabåtgärder/
skydd, omplacering, utköp/kompensation, arbetsrätt, upprättelse)
Säkerställd egen kompetens i organisationen
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Konkreta åtgärder med känd 
förebyggande & åtgärdande effekt

Specifika åtgärder
• Individuella/konkreta fall kräver 

individuella/konkreta åtgärder (inte 
gruppbaserade eller allmänna)

• Oberoende utredning: Vad har hänt? Vilka är 
involverade? Vittnen? Bevis? Ej konfidentiellt!

• Målet är att i första hand utreda och lösa den 
konkreta situationen (inte att påverka den 
allmänna arbetsmiljön)

• En rättvis och transparent process för alla 
inblandade!

• En bristfällig utredning riskerar skada! 

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
15

Skilj mellan plus- och minussituationer

Olika signaler på 
utsatthet (t.ex. bryskt 
bemötande, öknamn, 
skvaller, enskilda 
kränkningar, upplevda 
orättvisor utan rimliga 
förklaringar mm) 

Informell/snabb 
hantering (t.ex. genom 
samtal, konflikthantering, 
klargörande om 
skyldigheter mm) 
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? <——— Allvarligt? ———> ?
Signaler om allvarlig risk  
(t.ex. kraftigt underläge, 
rädsla, hot, systematik, 
grova kränkningar, 
repressalier, ohälsa) 

Formell hantering (t.ex. 
skriftlig anmälan, 
oberoende arbetsmiljö-
utredning, stöd för 
inblandade parter, skriftlig 
rapport, uppföljande 
åtgärder) 



Arbetsmiljöutredning
”I de allmänna råd som Arbetsmiljöverket har formulerat 

i anslutning till 14 § påpekas att föreskrifterna om 
systematiskt arbetsmiljöarbete reglerar att arbetsgivaren 
ska utreda om en arbetstagare råkar ut för ohälsa. Denna 

utredningsskyldighet omfattar självklart även situationen 
att en arbetstagare upplever en kränkning.”

Iseskog (2016) Psykosocial arbetsmiljö från en 
rättslig utgångspunkt, sid 90. 

”…sakligt och opartiskt…” sid 92 
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Skuldfrågan
OBS: Skuld är ett juridiskt begrepp!

Arbetsmiljöutredning = undanröja risk, främja hälsa  
”utred orsakerna” ”fokusera på händelsen”  
Bedömningsgrund: övervägande skäl  

Om någon blir utpekad i en arbetsmiljöutredning -> gör en 
separat juridisk bedömning EFTER arbetsmiljöutredningen  
OBS: Krävs mer än övervägande skäl, för att fastslå skuld 
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När?

Etiskt perspektiv
När någon upplever sig utsatt – är det verkligen så illa?
När någon namngiven person är utpekad/anklagad 
måste denne få en chans att försvara sig  

Juridiskt perspektiv 
Utredningsplikt enligt AFS 2001:1 när någon råkat ut 
för ohälsa eller vid allvarliga tillbud
Antagligen vet vi först i efterhand om det verkligen 
förelåg en utredningsskyldighet 
Därför – utred för säkerhets skull!
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Utredningar Faktaundersökning
Några nyckelpunkter 

Skriftlig ”klagan”
Skyndsam hantering (rek. maximalt två månader) 
Vittnen? Bevis/Dokument? 
Aldrig anonymt eller konfidentiellt! 
Replikrätt (genmäle)
Källkritik
Skriftlig rapport
Metodisk och transparent återrapportering

Mål:  
De inblandade parterna ska uppleva utredningen/hanteringen 
som rättvis, kompetent, transparent och opartisk!
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Faktaundersökning
Stegvis utredningsprocess vid formell hantering

Skriftlig klagan 
Oberoende utredare som har parternas förtroende anlitas 
Skriftligt avtal med alla inblandade 
Intervju med den som klagar
Intervju med utpekad(e)
Genmälen
Intervju med vittnen och granskning av dokument mm 
Ev. kompletterande intervjuer för klargöranden 
Källkritisk granskning/värdering 
Rapportsskrivande
Rapportering påbörjas 
Ev. skriftliga genmälen tas emot (bilagor) 
Rapportering avslutas, ansvaret lämnas över 
Arbetsgivaren fattar beslut 
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Konsekvenser?
Tre huvudsakliga utfall: 
1. Ja, det finns stöd för den klagandes sak (övervägande skäl)
2. Nej, det finns inte stöd just för den klagandes sak (tex anklagelse 

om mobbning), MEN det finns ändock stöd för brott mot policy/
handlingsplan/föreskrifter (tex enstaka grova kränkningar) 

3. Nej, det finns inget stöd för att den eller de utpekade gjort det 
som påstås eller brutit mot policy/handlingsplan/föreskrifter

- Alternativ 1 & 2 ska leda till åtgärder (vissa åtgärder kan kräva 
separat juridisk bedömning av skuldfrågan)
- Alternativ 3 ska leda till 100 % frikännande 

Anklagelser i ”ond tro” ska leda till disciplinära åtgärder. 

Om det under utredningen framkommer information om andra 
problem än de som undersöks, ska dessa hanteras som ett helt nytt 
och separat uppdrag och aldrig blandas in i det aktuella uppdraget. 
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Andra viktiga åtgärder
Stödåtgärder samt skyddsåtgärder  
för utsatt (och ev utpekad) person  
- Sätts in omedelbart  
- Underlättar vidare hantering (oavsett utfall av 
utredningen)  
- Minskar risk för skada 

Rehabilitering  
- I mycket nära samverkan med den utsatte  
- Minimera risk för ny skadlig exponering  
- Riskbedöm organisationen (t.ex. roller, scheman, 
beslutsprocesser)
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Maktperspektiv
Maktperspektivet får aldrig underskattas!

Den utsatte är oftast i ett enorm underläge 
och samtidigt rädd och paranoid 

Förtroendefrågan är A och O

Våga be om ursäkt!

Vid ev. avslut/utköp, skapa INTE grund för 
mer ohälsa och/eller rättshaverister!
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Blomberg, 2016

HELHETSPERSPEKTIV Ett fungerande samhällssystem 
– hur det borde se ut!

Arbetsmiljöperspektiv

Individperspektiv
Blomberg, 2016

Tack för mig!
Frågor?

stefan.blomberg@regionostergotland.se


