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Frågor…
Hur vanligt är det med mobbning i arbetslivet?

Blogg: http://arbetsochmiljomedicin.se
Hemsida: www.regionostergotland.se/amm
Rapporter, böcker mm

Vem eller vilka är mest utsatta?
Hur påverkas den som blir utsatt?
Vad kan vi göra åt problemet?

Blomberg, S. (2016). Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder.
Lund: Studentlitteratur.

www.regionostergotland.se
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Vad är mobbning?

Roland
60 år

Konkreta beteenden och handlingar

Erfaren

Aktiva - passiva handlingar

Chef

Person- och/eller arbetsorienterat

Utstött

Subjektiv respektive objektiv aspekt

Systematik, frekvens och tid
Underläge och eskalerande process

Blomberg, 2016
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Blomberg, 2016
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Olika grader av utsatthet

Mobbning - förekomst
Svenskt arbetsliv - 2017

Tre nivåer
1. Kränkande särbehandling
(”begynnande/risk för mobbning”)
2. Mobbning
3. Allvarlig mobbning

Blomberg, 2016

”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 makt- och hjälplöshet där den
utsatte har svårt att försvara sig
Plus långvarigt, återkommande och
eskalerande
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Konflikt

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
Källor:
- SOU 1999:69
- Notelaers & Einarsen, 2012
- Arbetsmiljöverkets statistik
- Einarsen, Skogstad, Rørvik, Bjørke Lande &
Nielsen, 2016

100 dör
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Effekter av mobbning

Rovjakt

– STRESS – TRAUMA –

Uppkomst?
Blomberg, 2016
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Blomberg, 2016

Blomberg, 2016

Alla kan bli utsatta för mobbning, men
mobbning förekommer inte i alla
organisationer!

Riskökning…
Nivå A

Nivå B

Nivå C

Nivå D

Normalt och för det
mesta fungerande
socialt utbyte

Kränkande
beteende, risk för
mobbning

Mobbning och
trakasserier

Allvarlig mobbning
och trakasserier

God eller
acceptabel

Vissa brister
förekommer

Systematiska
brister förekommer

Allvarliga brister
förekommer

Enstaka händelser

Enstaka händelser

Systematik

Långvarigt och
eskalerande

Fas 1

Fas 1/2

Fas 2

Fas 2/3

Stress

Enstaka sociala
stressorer

Kronisk
stressaktivering

Risk för
traumatisering

Ohälsa

Hälsorisker, främst
för sårbara individer

Markant ökad risk
för ohälsa

Svåra hälsorisker
för alla utsatta

Social miljö kränkningar och
mobbning

Arbetsmiljö

Upptrappning

Konflikt-eskalering

Blomberg, 2016

Vad förklarar mest - individ
eller organisation?
Blomberg, 2016

Vem blir en förövare?
Alla kan faktiskt bli en förövare…
Passiv, indirekt
•

Vi behöver motståndskraftiga
och robusta organisationer!

Del i ett system, prestige, oförstånd, upptrappning

Aktiv, direkt
•

Personlighetsfaktorer, uppblåst självbild, prestige,
känna sig hotad, maktkamp

Syfte att skada behövs inte för att det ska kunna
bedömas som mobbning
Blomberg, 2016

Blomberg, 2016
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En robust organisation?

Konflikthantering

Ledarskap
Värdegrund

Tillit &
stöd!

Särskilt
viktiga
faktorer

Hur mycket instämmer du i detta?

Relationer

Om det uppstår en allvarlig konflikt på vår arbetsplats
är jag övertygad om att den kommer lösas på ett bra vis!
Ledarskap

Ordning
& reda!

Ju mer personalen instämmer i detta påstående,
desto mindre risk att det det kommer uppstå
mobbning!

Roller
Förändring

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

Belastning

Blomberg, 2016
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Blomberg, 2016

Värdegrund

Sammanhängande arbetsmiljösystem

Gruppövning

Arbete med policy, rutiner och handlingsplaner, dvs. tydlighet
om vad som är ok och inte ok

Ca fem personer/grupp
Gå laget runt, varje person svarar på följande fråga inför de andra:
Om du ser en kollega bli illa behandlad på jobbet, hur skulle du vilja
agera då?

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

Gå laget runt igen, varje person svarar på följande fråga inför de andra:
Om du själv skulle bli illa behandlad på jobbet, hur önskar du att dina
kollegor agerade då?
Gemensam avslutande reflektion.
Blomberg, 2016
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Blomberg, 2016
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Utredningar?

? <——— Allvarligt? ———> ?
Olika signaler på utsatthet
T.ex. bryskt bemötande, öknamn,
skvaller, enskilda kränkningar,
upplevda orättvisor utan rimliga
förklaringar mm)

Signaler om allvarlig risk
T.ex. kraftigt underläge, rädsla,
hot, systematik, grova
kränkningar, repressalier,
ohälsa

När?
Etiskt perspektiv
Juridiskt perspektiv

Informell/snabb hantering
T.ex. genom samtal, konflikthantering, klargörande om
skyldigheter mm

Blomberg, 2016

Hur?

Formell hantering
T.ex. skriftlig anmälan, oberoende
arbetsmiljöutredning, stöd för
inblandade parter, skriftlig rapport,
uppföljande åtgärder
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Faktaundersökning

Blomberg, 2016

Faktaundersökning

Glöm aldrig
maktperspektivet!

Stegvis utredningsprocess vid formell hantering

Blomberg, 2016

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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Blomberg, 2016
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Vad gör jag om jag själv blir utsatt?
Tre viktiga frågor:
Är det konflikteskalering eller rovjakt?
Är organisationen välfungerande?
Går det få stöd?

Summering
Tre nivåer av utsatthet
Konflikt – rovjakt
Alla kan drabbas
Utsatta löper stor risk att drabbas av ohälsa

Om möjligt, trappa ned konflikten

Robusta och välfungerande organisationer behövs

Dokumentera

Sammanhängande system med policy, riktlinjer och
handlingsberedskap är viktigt

Om ingen förbättring sker och om inte arbetsgivaren
agerar professionellt, stanna inte kvar för länge!

Blomberg, 2016

OBS: Hälsan är nästan alltid viktigare än att få rätt och
inget jobb är värt att offra hälsan för!

Tack för mig!

stefan.blomberg@regionostergotland.se

Om du själv är utsatt – överväg att fly om inte rätt
förutsättningar för hjälp finns
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