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Sammanfattning
Syftet med denna studie var att undersöka vad anställda inom en särskild enhet 
inom Region Norrbotten har blivit utsatta för ifråga om kränkande särbehandling. 
Frågeställningen lyder; 
Hur utbrett är kränkande särbehandling på arbetsplatsen? Hur upplever 
respondenterna uppföljningen gällande sin anmälan av kränkande 
särbehandling? Studien utförs på uppdrag av Region Norrbotten. En 
begreppsförklaring tar upp de vanliga begreppen som används, både för att 
förtydliga och för att särskilja vissa begrepp. Studien genomfördes med en 
kvantitativ ansats där enkäter skickades ut till 941 personer med frågor som 
berör området kränkande särbehandling. Resultatet visar att det förekommer 
kränkande särbehandling, främst genom nedlåtande kommentarer, utfrysning 
samt fysiska ingrepp i den personliga sfären. Respondenternas kunskap om hur 
anmälningar går till är bristfällig och för de få som har gjort anmälan har liten 
eller ingen åtgärd inträffat.

Nyckelord: Kränkande särbehandling, mobbning, arbetsmiljö



Abstract
The purpose of this study was to investigate what employees within a special unit
within Region Norrbotten have been subjected to regarding abusive 
discrimination. The question reads; How widespread is abusive discrimination in 
the workplace? How do the respondents experience the follow-up regarding their 
notification of abusive discrimination? The study is carried out on behalf of 
Region Norrbotten. A concept statement addresses the common concepts used, 
both to clarify and to distinguish certain concepts. The study was conducted with 
a quantitative approach in which questionnaires were sent to 941 persons with 
questions concerning the area of special treatment. The result shows that there is
abusive discrimination, mainly through condescending comments, freezing and 
physical interference in the personal sphere. The respondents' knowledge of how 
applications are processed is inadequate and for the few who made the 
application have little or no action been taken.
Keywords: Offensive treatment, bullying, work environment
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Inledning
Region Norrbotten utförde en obligatorisk medarbetarundersökning under 21 
dagar hösten 2018 riktad till samtliga anställda inom regionen. Syftet med 
undersökningen var att utreda den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. En 
av delarna i undersökningen berörde området kränkande särbehandling, 
diskriminering, sexuella trakasserier och huruvida de anställda har anmält 
händelserna, samt hur de anställdas upplevelser om hur dessa anmälningar har 
behandlats. Undersökningen hade en svarsfrekvens på 83 % (5954 
respondenter). 6 % (357 personer) uppgav sig ha varit utsatta för kränkande 
särbehandling. Utifrån detta underlag ville Human Resources (HR) på Region 
Norrbotten gå vidare och undersöka området kränkande särbehandling djupare.
 
I samråd med HR-avdelningen avgränsades studien till en specifik enhet inom 
Region Norrbotten. Enheten som behandlas i denna studie hade en svarsfrekvens
på 90 % (627 respondenter). Resultatet av studien visade även här att sex 
procent av de svarande upplevde att de hade blivit utsatta för kränkande 
särbehandling på jobbet av andra anställda. 77 % (482 personer) av dessa 
svarade att de hade pratat med någon om detta, vidare upplevde 50 % (313 
personer) att frågan inte hade blivit hanterad eller utredd. 

Arbetsmiljölagstiftningen (SFS 1977:1160) handlar om arbetsgivarens ansvar för 
arbetsmiljön samt dennes samarbete med arbetstagarna för att tillsammans 
arbeta för en trygg och hälsofrämjande arbetsmiljö. Varje arbetsplats med minst 
fem anställda har rätt enligt 6 kap 2§ att utse ett skyddsombud. Skyddsombudet 
är arbetstagarnas representant som har i uppgift att bevaka att arbetsgivaren 
följer arbetsmiljölagen och utför ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vilket 
innefattar både den fysiska och organisatoriska sociala arbetsmiljön. (ibid.) 

Region Norrbottens policy påtalar att kränkande särbehandling, sexuella 
trakasserier eller diskriminering är oacceptabelt. Vidare ligger ett ansvar hos 
chefer att samtliga arbetstagare känner till policyn. Med arbetstagare avser 
anställningsförhållande så som; fast anställda, deltidsanställda, projektanställda, 
uthyrda och inhyrda, vikarier, timanställda, praktikanter och lärlingar. Chefer har 
även till uppgift att årligen informera och föra diskussion vad kränkningar är och 
tydliggöra ställningstagandet.

 “Syftet är att alla medarbetare och inhyrd personal ska känna till sitt ansvar och 
veta hur de ska göra om de blir utsatta för kränkande särbehandling, trakasserier
eller diskriminering.” 
Region Norrbottens policy 2019.
 
En studie utförd av en tillsatt Arbetslivsdelegation på uppdrag av regeringen visar
att mellan 10 000 och 30 000 årliga sjukskrivningar i hela landet är relaterade till 
mobbning på arbetsplatsen. Detta beräknas vara två till fem gånger fler än de 
som avlider genom olycksfall i arbetet varje år, (Arbetslivsdelegationen, 1999).

Begrepp

Valda artiklar i studien använder det engelska ordet bullying som direkt översatt 
till svenska blir “mobbning”. I studien används begreppet kränkande 
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särbehandling istället för mobbning, dessa två begrepp har liknande mening men
skiljer sig åt gällande tidsaspekten. Kränkande särbehandling utvecklas till 
mobbning om det får fortgå. (Arbetsmiljöverkets föreskrift 1993:17) 

Kränkning
Kränkningar är en sorts kommunikation, där personen som kränker någon annan 
yttrar en önskan om att visa att den personen har ett lägre värde (Ann Heberlein,
2005).

 Kränkande särbehandling
Kränkande särbehandling definieras såsom "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." (Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
2015:4, s.6)  
 
Diskriminering
Diskriminering kan beskrivas som att individer behandlas olika på ett orättvist 
sätt grundat på diskrimineringsgrunderna (SFS 2017:1128) vilka är följande; kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. 
 
Sexuella trakasserier
Det som skiljer sexuella trakasserier från en flirt är mottagarens reaktion. 
Därmed är det den som blir utsatt som avgör huruvida det är en kränkning eller 
inte. Inom arbetslivet ligger det på arbetsgivarens ansvar att förebygga och 
förhindra sexuella trakasserier. Arbetsgivaren är skyldig att utreda händelsen 
samt vidta nödvändiga åtgärder för att stoppa vidare kränkningar, 
(Nationalencyklopedin 2019)

Tidigare forskning 

Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1993:17) beskriver kränkande särbehandling 
som handlingar riktade mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. 
Dessa handlingar kan medföra att den eller de utsatta hamnar utanför 
gemenskapen på arbetsplatsen. AFS (1993:17) påtalar även arbetsgivarens 
ansvar avseende det förebyggande arbetet. Ett förebyggande arbete kan handla 
om kommunikation, de organisatoriska förhållandena på arbetsplatsen, 
samarbete och inte minst hur arbetet leds. I de fall kränkande särbehandling 
pågår en längre tid kan det utvecklas till mobbning. Det hittills enda rättsfallet i 
Sverige som berör kränkande särbehandling handlar om socialsekreteraren Lars 
som tog livet av sig som följd av kränkande särbehandling av sin chef. Detta 
ledde till att två chefer i Krokoms kommun dömdes för grovt arbetsmiljöbrott. 
Domen överklagades varpå Hovrätten friade båda cheferna. Hovrätten bedömde 
dock att cheferna i ett flertal avseenden varit oaktsamma. Oaktsamheten ansågs 
inte så allvarlig att den skulle bli straffbar. Riksåklagaren överklagade målet till 
Högsta domstolen för att få klarhet i hur långt arbetsgivarens rättsliga ansvar för 
den psykosociala arbetsmiljön sträcker sig. Högsta domstolen beslutade att inte 
bevilja prövningstillståndet som resulterade i att den friande domen från 
hovrätten gäller (Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14). 
Tidigare har Högsta domstolen enbart prövat frågor om ansvar för 
arbetsmiljöbrott när det gäller skador och dödsfall till följd av brister i den fysiska 
arbetsmiljön. Sara Branch, Sheryl Ramsay och Michelle Barker (2013) nämner i 
sin artikel att majoriteten av forskningen kring mobbning och kränkande 
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särbehandling berör mobbning mellan över- och underordnad där fokus har legat 
på den överordnades mobbning av den underordnade. Dock har det på senare tid
forskats kring mobbning mellan likställda roller samt situationer där den 
underordnade mobbar den överordnade. Forskningen visar att mobbning 
förekommer i alla roller samt kan förekomma i alla branscher.

Definition av mobbning 

Bransch et al. (2013) menar att fenomenet måste förstås fullt ut för att företag 
och organisationer ska kunna arbeta förebyggande samt kunna avbryta en 
pågående mobbningsprocess. Wheeler Anthony R, Halbesleben, Jonathon R.B, 
Shanine Kristen (2010) och Ståle Einarsen (2000) hävdar att forskarna inte är helt
eniga om en gemensam teoretisk förklaring av mobbning. Bland annat finns det 
en markant skillnad i hur forskarna har använt tidsaspekten för att definiera 
mobbning. Vissa forskare har använt sig av en tidslinje på sex månader då den 
utsatte ska ha utsatts för kränkande särbehandling en till två gånger i veckan, 
andra har inte haft någon tidsaspekt alls. Bransch et al. (2013) hävdar att en så 
stor skillnad i tidsaspekten blir problematisk då det försvårar arbetet med att 
definiera vad mobbning är. Trots forskarnas oenighet gällande definitionen av 
mobbning är de eniga om de väsentliga särdrag som definierar fenomenet. När 
det gäller tidsaspekten handlar det om att utröna huruvida ett mönster av 
kränkande handlingar går att finna. Einarsen, Hoel, Zapf och Cooper (2011) 
hävdar att tidsaspekten är en avgörande faktor mellan kränkande särbehandling 
och mobbning. Engångsföreteelser kan klassas som kränkande särbehandling. 
Mobbning utgör negativt präglade handlingar riktade mot en viss individ som 
upprepas och pågår under en längre tidsperiod (Helge Hoel och Cary Cooper, 
2001).

Individens perspektiv

Hur individerna upplever kränkningarna kan variera och bör vägas in i 
bedömningen menar Mogens Agervold (2007). Flertalet studier påvisar en 
tystnadskultur i relation till upplevda övergrepp och kränkningar. Courtney E. 
Ahrens (2006) hävdar att individer som får en oönskad reaktion efter att ha 
berättat om ett övergrepp tenderar att tysta sig själva. Huruvida individen 
berättar vad som hänt kan alltså till stor del bero på mottagarens reaktion, även 
egna skuldkänslor har en korrelation till mottagarens bemötande. I McDermott, 
Roen och Scourfields (2008) studie påvisade flera fall av självdestruktivitet 
istället för att rikta uppmärksamheten och skammen mot förövaren. En norsk 
undersökning med fackligt anslutna medlemmar utförd av Ståle Einarsen (2010) 
visade på att det var fler som ansåg att mobbning förekommer i större 
utsträckning än vad de mobbade faktiskt själva upplevde. Einarsen (2010) anser 
att detta kan tyda på att offren för mobbning tenderar att bagatellisera sin 
upplevelse och rikta skulden mot sig själva. Vidare betonar Einarsen (2010) att 
mobbning startar när olösta konflikter får pågå en längre tid. Konflikterna kan 
bero på personliga eller professionella maktkamper och syftar till att stöta ut 
offret från gemenskapen och arbetsplatsen.

Offrets försvar 

Ahrens (2006) nämner att offrets skuldkänslor successivt ökar i takt med 
utsättande av kränkande särbehandling. Offrets minskade makt att försvara sig 
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själv kan till stor del härledas till formella eller informella maktstrukturer där hen 
arbetar. Einarsen (2000) menar att förövarens kränkningar minskar offrets 
förmåga att försvara sig själv. 

Maktbalansen 

Enligt definitionen bör interaktioner mellan parter med lika makt inte upplevas 
som mobbning på arbetsplatsen menar Einarsen et al. (2011) Hoel och Cooper 
(2001) samt Rayner et. al (2002). Yvonne Hirdmans (1990) teori om 
genussystemet påtalar att det finns en hierarkisk ordning mellan könen. I denna 
ordning hävdar Hirdman att männen och det män gör värderas högre än kvinnor 
därför att mannen anses vara normen. Maktrelationen som existerar mellan män 
och kvinnor upprätthålls med olika sociala strukturer. Makt är därmed inte endast
beroende av den anställningsform individer har.

 
”Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm.
Det är män som är människor,
därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga.”  
Hirdman, Yvonne. (Statens offentliga utredningar 1990:44) s. 76

 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) finns det tre kännetecken som definierar 
maktbegreppet. Det första kännetecknet är att makt är något som utövas i 
relationer mellan olika individer. Det andra är att användningen av makt 
aktualiseras när olika individer är i beroendeställning av varandra. Det tredje 
kännetecknet är att makt utövas där det förekommer oenigheter mellan olika 
individer som är i beroendeställning av varandra. Det vill säga att det 
förekommer en maktutövning mellan individer. Maktutövningen startar vid första 
mötet för att sedan intensifieras då faktorer som påtvingat samarbete och 
oenigheter kommer in. 
Jacobsen och Thorsvik (2014) uppger vidare att makt kan utövas på fyra olika 
sätt. Tre av dessa kallas för öppen maktutövning varav den fjärde är så kallad 
dold maktutövning. Den första maktutövningen, tvångsmakt, innebär att en 
person med hjälp av fysisk eller psykisk maktutövning tvingar en annan person 
att utföra en handling denne annars inte skulle ha gjort. Den andra 
maktutövningen är bytesmakt, detta innebär att en individ kontrollerar resurser 
som andra individer vill ha. Den tredje, övertalningsmakt, bygger på den 
övertalningsförmåga och status som en person besitter. En god retorik, kön, ålder
och kompetensnivå går före sakliga fakta från den som blir utsatt för denna 
maktutövning. Den fjärde, dolda maktutövningen, utövas genom manipulation. 
Den som manipuleras är ofta inte medveten om försöken att påverka från den 
som utövar denna makt. På grund av detta är det svårt att identifiera med vilka 
metoder denna makt utövas samt vilka utövarna är. Manipulation kan ske till 
exempel genom undanhållande av information eller att felaktig information ges 
ut. 

Krav- kontroll -stöd -modellen

Vid utredning och kartläggning av den organisatoriska sociala arbetsmiljön 
används vanligen krav- kontroll - stöd- modellen som på 1970-talet 
introducerades av Robert Karasek som tolkas av Töre Theorell (2003). Modellen 
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används för att beskriva effekten av mellan yttre psykiska krav och kontroll över 
att kunna påverka sin egna situation med hjälp av stöd och utrymmet att ta egna
beslut (Kerstin Jeding, Göran M Hägg, Staffan Marklund, Åke Nygren, Töres 
Theorell, Eva Vingård. 1999). Framför allt fokuserade Robert Karasek (1990) på 
den stress som anställda upplever och hur denna påverkas av arbetsplatsens 
krav och den kontroll som de anställda upplever att de har i och över arbetets 
utövande (Hussain, Jinnah, Khalid, 2011). Huvudfaktorerna i modellen är krav, 
kontroll och stöd, faktorer som enligt Thorell (2003) är menade som 
omgivningsfaktorer vilka kan förändras med arbetsorganisatoriska medel. 
Förändringen kan ske genom att välja rätt arbete för en individ med hänsyn till 
individens tidigare utbildning och kompetens. Leymann, Heinz (1992) menar den 
optimala arbetssituationen är när höga krav ställs på de anställda som samtidigt 
har upplevelsen av kontroll över sitt arbete. De anställda får då användning av 
sina kunskaper, blir mer aktiva och stimuleras till vidareutveckling. Höga 
arbetsrelaterade krav, liten eller ingen kontroll samt en brist på socialt stöd i 
arbetslivet är enligt Karasek (2003) och Töres Theorell (1990) den vanligaste 
orsaken till stress i arbetslivet. Modellen illustrerar hur krav och kontroll 
samverkar och kan därför förklaras genom fyra arbetssituationer; aktivt arbete, 
spänt arbete, passivt arbete och avspänt arbete (Arbetsmiljöverket & Statistiska 
Centralbyrån, 2001). 

Figur 1. Krav-kontroll- och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990).

 
Aktivt arbete
Begreppet aktivt arbete karaktäriseras av att en anställd har en kombination av 
höga krav/förväntningar men stort inflytande. Arbete av den här typen 
förekommer främst på mindre arbetslag. Aktivt arbete ger den anställde både 
användning av sina kunskaper och färdigheter, samtidigt som hen blir inspirerad 
att vidareutvecklas. Dessa anställda har en stor möjlighet att både planera och 
påverka sitt arbete. Effektivitet och arbetsglädje uppstår när den anställde har 
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stort inflytande över arbetet trots de höga kraven. Den stress som uppstår är 
positiv menar Jeding et al. (1999)

Spänt arbete 
Ett spänt arbete innebär för den anställde upplevda höga krav i kombination med
liten möjlighet till kontroll. Dessutom ökar spänt arbete risken för psykosociala 
påfrestningar. Forskning har konstaterat en korrelation mellan spänt arbete med 
låg kontroll samt höga krav och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom med cirka 40 
procent. (Nanna Eller, Bo Netterstrøm, Finn Gyntelberg, Tage Kristensen, Finn 
Nielsen, Andrew Steptoe, Töres Theorell 2009). Anställda som arbetar under hög 
anspänning med mindre möjlighet till stöd från arbetsledning och kollegor leder 
statistiken över sjukskrivningar och olika besvär, (Arbetsmiljöverket & Statistiska 
Centralbyrån 2001).               
                      
Passivt arbete                                                                                     
Enligt krav- kontroll- stöd-modellen tenderar anställda i en arbetssituation som 
innefattar låga arbetskrav i kombination med lågt inflytande att bli passiva i 
arbetet Jeding et al. (1999). Att arbeta passivt ger inte arbetstagaren 
förutsättningar till utveckling och möjligheten till att anstränga sig uteblir, vilket 
resulterar i att anställda blir uttråkade. Finns det en önskan till ansträngning 
saknas möjligheten till detta i och med det begränsade handlingsutrymmet. De 
anställda i passivt arbete löper högre risk att utveckla depressiva symptom. Låga 
arbetskrav och lågt inflytande är den sämsta kombinationen. (Kerstin Jeding 
1999).
 
Avspänt arbete                                                              
Ett avspänt arbete innebär lågt ställda krav på den anställde i kombination med 
hög kontroll. Denna kombination anses som den mest gynnsamma för individen 
(Karasek och Theorell (1990).                                      

Avgränsning

Studien är avgränsad till en enhet på Region Norrbotten och behandlar begreppet
kränkande särbehandling. En fördjupad studie gällande följande begrepp; 
kränkande särbehandling, diskriminering samt sexuella trakasserier skulle bli för 
stort för den tiden kursen erbjuder även om det naturligtvis skulle vara 
intressant. Dock behandlas området diskriminering samt sexuella trakasserier då 
dessa kan upplevas som kränkande särbehandling men inte är det per definition. 

Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att undersöka kränkande särbehandling inom en 
enhet i Region Norrbotten. Frågeställningen lyder; 
Hur utbrett är kränkande särbehandling på arbetsplatsen?
Hur upplever respondenterna uppföljningen gällande sin anmälan av kränkande 
särbehandling?
Har respondenterna kännedom om hur en anmälan går till?  

Metod 
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Enligt Anthony Bryman (2011) handlar en kvantitativ metod om att samla in data 
genom en deduktiv syn på relationen mellan teori och forskning. Detta innebär 
att forskningen grundas på redan givna slutsatser och undersöker empirin utifrån
dessa. I studien har en kvantitativ metod med enkäter använts. Dels därför att 
studien inte behandlar enskilda eventuella händelser utan studien behandlar om 
något har hänt och i sådana fall inom vilket område (kränkande särbehandling, 
diskriminering och sexuella trakasserier med fokus på det förstnämnda). 
Ytterligare en anledning till att en enkätundersökning genomfördes var att det 
kunde finnas en viss risk att studenten och respondenterna skulle känna igen 
varandra och därmed påverka svaren. Slutligen fanns en risk att respondenterna 
vid intervju kunde fokusera för mycket på enskilda händelser vilket de inte gavs 
tillfälle att göra i enkätform. Dock fanns vissa begränsade fält där respondenten 
själv kunde skriva en kommentar om en sådan önskan fanns. 

Källkritik

Den forskning och artiklar som ansågs relevant för studien är skriven på 
engelska, där används begreppet “bullying” som direkt översatt blir mobbning. 
Denna studie riktar sig mot kränkande särbehandling vilket är förstadiet till 
mobbning. Efter noggrant övervägande valdes ändå dessa artiklar då de 
behandlar kränkande särbehandlingars konsekvenser, i de fall dessa kränkningar 
får fortgå och utvecklas till mobbning. 

Urval

Studien utfördes på uppdrag av HR på Region Norrbotten vars önskemål var att 
enkäten skulle skickas ut till samtliga på en av dem vald avdelning. Därmed 
gjordes inget urval av respondenter när enkäten skickades ut. Av de 941 enkäter 
som skickades ut svarade 340 personer. Av dessa var 51 enkäter aktuella för 
vidare databearbetning. 

Tillvägagångssätt

Enkätfrågorna utgick från svaren på den föregående medarbetarundersökningen 
från 2018. Prevents, SFS och arbetsmiljöverkets definitioner användes för att 
konkretisera begreppen. Human Resources på Region Norrbotten skickade ut 
enkäterna till den aktuella enheten som består av 941 personer. Enkäten kunde 
besvaras under en tidsperiod av 13 dagar.

Databearbetning och analys

De inkomna enkäterna sammanställdes och analyserades. De enkäter där 
deltagarna hade svarat ja om de hade varit utsatta för kränkande särbehandling 
valdes ut för att kopplas till frågeställningen.

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

Validitet innebär att mäta det som avses att mäta, att använda relevanta verktyg
i relation till det som undersöks (Bryman 2011). I den här uppsatsen används 
enkäter för att mäta resultatet vilket kan anses var det rätta verktyget då 
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alternativet intervjuer kan förhindra att respondenterna svarar ärligt. Detta 
förklaras närmare under “etiska aspekter”. Ett annat begrepp Bryman (2011) 
definierar är reliabilitet, det vill säga i det fall resultatet är stabilt och skulle få 
samma utfall vid senare undersökningar under förutsättning att undersökningen 
utförs på samma sätt som den föregående. De besvarade enkäterna ansågs ge 
en tillräcklig mängd data för att analyseras i enlighet med uppsatsens 
omfattning. 

Etiska aspekter

För att inte kunna spåra individer på något sätt har de etiska riktlinjerna som 
upprättats av Vetenskapsrådet (2002) följts. Deltagarna har informerats om syftet
med studien, att medverkan har varit frivillig, att svaren är anonyma och att 
dessa svar endast kommer att användas till denna studie. För att säkerställa att 
inte kunna spåra individer via kön, ålder, anställningstid och eventuell fri text i 
enkäten användes ålderskategorier istället för att fråga efter exakt ålder. Likaså 
med anställningstiden.

Resultat
I detta avsnitt redovisas resultatet av enkätsvaren. Resultatet delas upp i 
underrubriker för att skapa en mer lättöverskådlig bild. Det datamaterial som har 
framkommit redovisas i löpande text samt med diagram och tabeller. 

Bakgrundsbeskrivning av enkätdeltagare

Sammanlagt inkom 340 enkätsvar av 941 utskickade enkäter vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 36 %. Av dessa 340 enkätsvar framkom det att 51 personer har 
blivit utsatta för kränkande särbehandling, det motsvarar 15 % av 
respondenterna. Två tredjedelar av de som svarade var kvinnor, en tredjedel var 
män.

Figur 2. Könsfördelning av de 340 personer som svarade på enkäten. 108 män 
och 226 kvinnor.
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Enkäten var utformad med tre svarsalternativ inom vilket åldersspann de 
svarande befann sig inom. Dessa åldersspann var uppdelad inom åldrarna 18-30 
år, 31-50 år och äldre än 51 år. Majoriteten av respondenterna uppgav att de 
befann sig inom åldersintervallet 31-50 år.

Figur 3. Åldersfördelning av de 340 personer som svarade på enkäten. 63 
personer 18-30 år, 134 personer äldre än 50 år, 141 personer 31-50 år.

I fråga om anställningstid var även denna indelad i olika tidsspann. Dessa var om 
de svarande hade varit anställda i 0-2 år, 3-15 år samt 15 år eller längre. 
Majoriteten uppgav att de hade arbetat på arbetsplatsen i 3-5 år. De flesta 
svarande hade varit anställda i 3-15 år. 

Figur 4. Fördelning av anställningstid av de 340 personer som svarade på 
enkäten. 73 personer 0-2 år, 110 personer längre än 15 år, 157 personer 3-15 år.

Utsatta och förövare
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I denna del av resultatet redovisas de enkätsvar som har svarat ja på frågan om 
de har blivit utsatta för kränkande särbehandling. Av totalt 340 personer uppgav 
51 personer upplever sig ha blivit utsatt kränkande särbehandling någon gång 
under de senaste 12 månaderna, detta motsvarar 15 % av de som har svarat på 
undersökningen. 

Figur 5. Hur många gånger en person upplever sig ha blivit utsatt för kränkande
särbehandling. 2 personer 26 gånger eller fler, 8 personer 6-25 gånger, 41 
personer 1-5 gånger.

Den största delen av de som upplevde sig ha blivit utsatta för kränkande 
särbehandling var kvinnor. Av de 51 personer som upplevde sig har blivit utsatt 
för kränkande särbehandling var 37 stycken kvinnor och 12 stycken var män. 2 
personer hade svarat annat eller lämnat detta svarsalternativ.

 
I fråga om ålder var fördelningen tämligen jämnt fördelad över åldersgrupperna. 
Alla åldersgrupper stod för nästan en tredjedel var av de som upplevde sig ha 
blivit utsatta för kränkande särbehandling. 

 
Av de som upplevde sig ha blivit utsatta för kränkande särbehandling tillhörde 
den största andelen kategorin 3-15 år i fråga om arbetstid, den utgjorde 28 
personer. Vidare visade enkätundersökningen att 11 personer hade varit 
anställda i 15 år eller längre. Den gruppen som upplevde sig ha blivit utsatt minst
för kränkningar var de som hade en anställningstid på 0-2 år, dessa utgjorde 12 
personer.

Av dem som upplevde sig ha blivit utsatta för kränkande särbehandling var det 
41 personer som uppgav att de hade blivit utsatta 1-5 gånger. 8 personer hade 
blivit utsatta 6-25 gånger. 2 personer uppgav att det hade blivit utsatta mer än 
26 gånger. 28 personer upplevde att de har blivit utsatta av samma person och 
23 personer svarade att de hade blivit utsatta av olika personer.
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Av de som upplevde sig ha blivit utsatta för kränkande särbehandling uppgav 31 
personer att de hade blivit utsatta av en kollega inom samma befattningsgrad. 
17 personer upplevde att de hade blivit utsatta av en kollega med högre 
befattning. 12 personer uppgav att de hade blivit utsatta av sin chef och 4 
personer upplevde att de hade blivit utsatta av en kollega med lägre befattning.

Av enkätsvaren framkom att 31 personer upplevde att de hade blivit utsatta av 
någon som hade varit anställd en längre tid än de själva. 22 personer uppgav att 
de hade blivit utsatta av någon som hade varit anställd kortare tid än de själva. 2
personer uppgav att de hade blivit utsatta av någon som hade likvärdig 
anställningstid. 6 personer visste inte hur lång anställningstid den som hade 
utsatt dom för kränkande särbehandling hade.

Kränkningar

Enkätdeltagarna uppgav vilka typer av kränkningar de hade blivit utsatta för. Det 
rörde sig om nedsättande kommentarer, utfrysning och fysiska ingrepp i den 
personliga sfären. Den största andelen av kränkningar bestod av nedsättande, 
sarkastiska kommentarer och förlöjligande av en persons arbetsinsats. Därefter 
bestod kränkningarna av personliga påhopp, systematisk utfrysning och 
ryktesspridning. I enkätens fria kommentarsfält hade en person kommenterat:

 
“På vår arbetsplats är det en grabbig attityd som gäller med mindre 
lämpliga kommentarer för dem som inte är van vid detta.”

 
11 personer uppgav att de hade blivit kränkta i form av oskälig lönesättning. I 
enkätens fria kommentarsfält uppgav en person att denne fann det kränkande att
nyanställda fick högre lön av vad de själva fick. De upplevde att de inte fick 
skälig lön i förhållande till sitt ansvar i jämförelse med kollegor som hade mindre 
ansvar än dem själva. Vidare uppgav 6 personer att de hade blivit utsatta för 
kränkningar inom den personliga sfären såsom aggressiva utfall, knuffar och 
fysiskt blockera vägen för den utsatte. Sammanlagt 12 personer upplevde att de 
hade blivit utsatt för kränkande särbehandling av sin chef, varar 5 av dessa hade 
blivit utsatta för aggressiva utfall från sin chef.
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Figur 6. Vad de 51 personer som svarade att de har blivit utsatta för kränkande 
särbehandling har upplevt

Anmälan

På frågan om de anställda känner till hur en anmälan om kränkande 
särbehandling går till var det 206 personer av det totala antalet svaranden som 
kände till detta. 122 personer kände inte till hur de skulle anmäla en händelse. Av
de som uppgav sig ha blivit utsatta för kränkande särbehandling var det endast 
19 personer som kände till hur en anmälan går till. 28 personer visste inte hur 
denne skulle anmäla kränkningar på arbetsplatsen. Av de 51 personer som 
upplevde sig ha blivit utsatta för kränkande särbehandling var det 19 personer 
som kände hur en anmälan går till. 28 personer visste inte om hur anmälan om 
kränkande särbehandling går till på arbetsplatsen.

 
Av dessa 51 personer som upplevde sig ha blivit utsatt för kränkande 
särbehandling hade 46 personer inte gjort någon anmälan. Trots att ingen 
anmälan hade gjorts i majoriteten av fallen så uppgav de som upplevde sig ha 
blivit utsatta att de hade pratat med någon om sina upplevelser. Sammanlagt sju 
personer hade pratat med en chef eller skyddsombud om händelserna. Fyra 
personer upplevde att deras upplevelser togs på allvar medan två personer 
upplevde att inga åtgärder vidtogs eller att inga förändringar skedde. Tre 
personer upplevde att ingenting hände efter att de hade pratat med någon om 
detta.
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Figur 7. Fördelningen av huruvida enkätdeltagarna känner till hur en anmälan 
går till samt om de 51 personer som upplever sig ha blivit utsatt för kränkande 
särbehandling har anmält

Kollegors utsatthet

På frågan om kollegors utsatthet i kränkande särbehandling så framkom det att 
enkätdeltagarna kände till att detta förekom. Av det totala antalet svar på 340 
enkäter så kände 27 personer till att en kollega hade blivit utsatt för kränkande 
särbehandling. 20 personer kände till att en kollega hade blivit utsatt för 
diskriminering och 11 personer kände till att en kollega hade blivit utsatt för 
sexuella trakasserier. En jämförelse mellan personer som upplevde att de själva 
har blivit utsatt för diskriminering eller sexuella trakasserier och om personer 
känner till att en kollega har varit utsatt för något utav detta, visade att fler 
känner till att en kollega har blivit utsatt än vad enkätdeltagarna själva har blivit 
utsatt. Huruvida om enkätdeltagarna kände till att en kollega har gått vidare med
en anmälan uppgav 16 personer att de kände till att en anmälan hade skett. 27 
personer svarade nej på frågan om de kände till att en kollega hade anmält. 
Övriga hade inte kännedom om de utsatta hade anmält eller inte.

Stöd

Oavsett om anmälningar har gjorts så framkom det av enkätsvaren att 
personerna som upplever att de har blivit utsatt för kränkande särbehandling har 
sökt stöd för sina upplevelser. 16 personer uppgav att de hade sökt upp en 
kollega för samtal och stöttning. 11 personer hade sökt stöd av sin chef eller 
skyddsombud. Två personer har sökt stöd men inte fått någon hjälp och sex 
personer har inte sökt stöd på grund av de inte visste vart de skulle vända sig.

Sexuella trakasserier och diskriminering
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Studien fokuserar på området kränkande särbehandling. Dock togs även sexuella 
trakasserier och diskriminering upp i enkätundersökningen i syfte att särskilja 
begreppen från kränkande särbehandling för respondenten. Av 340 enkätsvar 
uppger tio personer att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier, av dessa 
har en person anmält händelsen. Händelserna har handlat både om enstaka 
tillfällen men även upp till 25 gånger. Händelserna har handlat om oönskad 
beröring, kommentarer om utseende, sexuella skämt eller anspelningar. 
Förövarna uppges ha varit jämnt fördelat i frågan om längre, högre eller samma 
befattning. 11 personer uppger kännedom om en kollega har varit utsatt samt att
det i fyra av fallen har det rapporteras vidare. 
14 personer uppger att de har blivit utsatta för diskriminering enstaka gånger. 
Diskrimineringen har grundat sig på ålder, kön/könstillhörighet, etnicitet eller 
trosuppfattning. 20 personer uppger att de känner till att en kollega har blivit 
utsatt och att sex utav dessa har rapporterat händelsen.

Diskussion
Resultatet konstaterar att det förekommer kränkande särbehandling på 
arbetsplatsen. 

Utsatta och förövare

Fördelningen ter sig tämligen jämnt i fråga om ålder och anställningstid på de 
som upplever sig utsatta. Av de som svarade på enkäten och upplever sig utsatta
för kränkningar var den absoluta majoriteten kvinnor samtidigt var det även mest
kvinnor som svarade på enkäten. Inom vårdande yrken är det traditionellt sett 
vanligare att de anställda är kvinnor och denna könsfördelning håller i sig inom 
de olika avdelningarna, kvinnor jobbar med andra kvinnor och män jobbar med 
andra män. Även om ett företag har en jämn könsfördelning bland sina anställda 
så är även placeringen av dessa en viktig faktor att ta i beaktning. 
Könsfördelningen behöver vara jämt fördelad även inom de olika områdena på 
arbetsplatsen och inte bara inom statistiken. 

Majoriteten av de som upplever sig ha blivit utsatta för kränkande särbehandling 
har blivit utsatta av en person inom samma befattning. Detta kan förklaras med 
tillgängligheten till offret i fråga om tid och rum. Ett antagande kan vara att det 
handlar om samma arbetsgrupp. En fast arbetsgrupp som träffas återkommande 
och strävar mot ett av arbetsledningen satt gemensamt mål utsätts för mer 
påfrestningar. Påfrestningarna kan handla om meningsskiljaktigheter och 
stressfaktorer vilket skapar mer utrymme för att konflikter ska få fäste. Resultatet
visar att personer med längre anställningstid är mest benägna att utpekas som 
förövare medan det råder minst fall av kränkande särbehandling mellan personer
med likvärdig anställningstid. Detta kan förklaras med Jacobsen och Thorsvik 
(2014) teori om maktutövning i grupper med gemensamma mål. I detta fall kan 
det handla om en oenighet mellan olika aktörer i fråga om mål. Målen behöver 
inte handla om arbetsuppgifter utan kan även handla om sociala faktorer, vilket i 
det här fallet kan handla om konkurrens om status på arbetsplatsen. Personer 
med kortare arbetstid konkurrerar om att säkra sin anställning och sin status i 
arbetsgruppen. En person med längre anställningstid kan således ses som ett 
hinder på vägen samtidigt som hen ses som någon att leva upp till för att hamna 
på samma nivå som. Personer med längre anställningstid är även rädda om sin 
plats i gruppen. Ett nytt tillskott i gruppen rubbar den sociala ordningen som har 
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etablerats och nya sociala roller bildas. Detta kan vara ett oönskat inslag för en 
person som är nöjd och trygg med sin plats. En nyanställd kan även ses som en 
uppstickare som tar för mycket plats och konkurrerar om status. 

Branch et al. (2013) menar att mycket forskning har fokuserat på att en 
överordnad mobbar en underordnad. Senare forskning visar dock att mobbning 
förekommer inom alla yrkesroller, där en underordnad kan mobba en överordnad 
till exempel. Resultaten från enkäten visar att det är ett utbrett problem som 
sträcker sig både över anställningstid för den utsatte och förövaren samt 
befattningsgrad. Det är tämligen jämnt fördelat mellan att ha blivit utsatt av en 
kollega med samma befattning och kollegor med högre befattningsgrad där 
chefer även är inräknade. Vid analys av empiri i studien finns en avsaknad av 
genusperspektivet. Hirdman (1990) hävdar i sin teori om genussystemet att det 
finns en hierarki mellan män och kvinnor. Detta har alltså inte tagits i beaktning 
gällande forskning och teorier kring mobbning och ett förslag till vidare forskning 
är att undersöka korrelationen mellan könsmaktsordningen och mobbning.

Kränkningar

Enligt Karaseks (1990) krav-kontroll-stöd-modell är de olika faktorerna krav, 
kontroll och stöd avgörande för de anställdas psykosociala välmående. I en 
arbetsgrupp som jobbar ihop dagligen utsätts de anställda för mer och 
återkommande påfrestningar som påverkar gruppen. Stress på arbetsplatsen 
påverkar arbetsklimatet negativt. Enligt Karasek (1990) är det sociala stödet en 
viktig faktor för att kunna reducera stressymptom. Även om kraven är höga och 
känslan av kontroll är låg så kan det sociala stödet öka känslan av kontroll samt 
reducera kravkänslan. Karasek (1990) menar att höga krav, låg kontroll och 
konkurrens om arbetsmöjligheter och status bidrar till kränkande särbehandling. 
Samtidigt kan arbeten med låga krav spä på konflikter, med låga krav får en 
arbetstagare lite att göra och kan lätt trampa in på andras arbetsuppgifter.

 
I enkäten framkom det att 11 personer hade uppgett oskälig lönesättning som en
form av kränkning. Motiveringen till detta uppgav en del var att det rådde 
oskäliga löneskillnader mellan anställda inom samma yrkeskategori, samt att 
nyanställda med mindre erfarenhet fick mer i lön. En person upplevde att hen 
inte får lön för mödan i form av att ha åtagit sig mer och tyngre arbetsuppgifter. 
Då rådande arbetsmarknad ofta ger nyanställda utrymme att påverka sin lön mer
än en person som har varit anställd en längre tid, är det svårt att knyta an att 
denna typ av kränkning skulle vara riktad mot en viss individ i sig. Detta kopplas 
snarare samman med ekonomiska orsaker och arbetsmarknadsklimat än 
kränkande särbehandling och kommer inte att diskuteras vidare i denna uppsats. 
Om en anställd har blivit delegerad nya arbetsuppgifter av sin chef så handlar 
det om en organisatorisk fråga i form av ändrade arbetsuppgifter. 

 
Inom vissa yrkeskategorier råder det ett så kallat hårdare klimat. Detta hittar 
man ofta inom mansdominerade yrkesgrupper. Inom vissa avdelningar vid Region
Norrbotten är majoriteten av de anställda män även om Region Norrbotten i sig 
är en kvinnodominerad arbetsplats. Agervold (2007) menar att hur en individ 
upplever och tar emot händelser är det som avgör hur grov kränkningen är. 
Således ligger ansvaret även på personen som förmedlar något att läsa av sin 
omgivning för att anpassa sitt beteende. En kommentar, menad som ett skämt 
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från en person, kan upplevas som en kränkning för den person som lyssnar. 
Uppmärksammar personen som har sagt något att den andre personen blir illa 
berörd så finns det ett tillfälle och ansvar att reda ut situationen innan den 
övergår till en kränkande särbehandling. Det individuella ansvaret ligger även på 
personen som upplever sig bli kränkt och bör ge återkoppling på beteendet för 
att den andra personen ska bli varse detta. I fråga om avsikten bakom ett 
kränkande beteende är byggt på medvetna handlingar eller inte är svårt att 
avgöra. Många av de kränkningar som de utsatta upplever kan härledas till olika 
utövningar av härskartekniker så som osynliggörande av en person eller 
undanhållande av information till exempel. Om syftet är att medvetet trycka ner 
en person med ord och handlingar eller omedvetet försöka vinna mark i en 
sakfråga blir utgången densamma för den drabbade; följderna av användandet 
av härskartekniker blir ett förminskande av personen i fråga.

Anmälan

En tredjedel av alla som svarade på enkäten kände inte till hur de anmäler 
kränkande särbehandling. Av de som upplevt sig utsatta var det över hälften som
inte visste detta. Vidare så återstod det endast tre personer som faktiskt hade 
gjort en anmälan, ett mål för alla organisationer och samhället i stort vore 
naturligtvis att 100 procent av fallen anmäls. Däremot hade fler sökt stöd och 
kontakt med någon utan att gå vidare med en anmälan. Detta kan förklaras med 
att de som upplever sig utsatta tystnar eftersom processen går eftersom att de 
inte får gehör för sina upplevelser. Ett fåtal personer som har anmält kränkande 
särbehandling har fått gehör för sina upplevelser men att det sedan inte följdes 
upp eller att åtgärder sattes in. För att kunna dra en slutsats och att kunna 
säkerställa hur utbrett detta problem faktiskt är hade ett större antal 
respondenter på enkäterna kunnat påvisa att mer tillförlitligt resultat på hur 
uppföljningen upplevs. 

Den klart viktigaste aspekten är information och kunskap. De anställa har 
bristande kännedom om den hjälp och stöd de kan få. Ahrens (2006) beskriver 
hur en person kan ta makten över sitt liv och tillvaro genom möjligheten att få 
höras och uttrycka sig. När en människa blir tystad och inte får gehör för sina 
uttryck så fråntas de makten över sin tillvaro. Utifrån detta kan slutsatsen dras 
att det kan råda en form av tystnadskultur på arbetsplatsen. Ännu en slutsats av 
detta kan bero på avsaknaden av information om tillvägagångssätt vid kränkande
särbehandling som enkätdeltagarna inte har kunskap om. Många som upplever 
sig har blivit utsatta för kränkande särbehandling vet inte var de ska vända sig 
och i vissa fall kan de ha blivit utsatta för kränkande särbehandling av sin egen 
chef.  I och med bristen på information och de få anmälningar som faktiskt tas 
vidare, inte minst i form av återkoppling till den utsatte som framgick enligt 
enkätsvaren. Enligt AFS (1993:17) har arbetsgivaren ett ansvar i det 
förebyggande arbetet med att motverka ett ohälsosamt arbetsklimat. Det 
innebär att arbetsgivaren ska aktivt arbeta för en god kommunikation och att se 
över de organisatoriska arbetsförhållandena. 

Kollegors utsatthet

Resultatet visade på att det är fler som känner till utsatthet hos någon kollega, 
men färre som har uppgett att de själva har blivit utsatta. Hur detta kommer sig 
kan även i detta fall peka på en tystnadskultur, både mot omgivningen men även
mot sig själva. I och med hur en person tar emot informationen de får från den 
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utsatte påverkas den utsattes självkänsla. Om personen som tar emot 
informationen bemöter med skepsis kan detta få den utsatte att tvivla på sitt 
omdöme och ta på sig skulden själv för händelsen. Ahrens (2006) menar att offer 
som mottas med en dålig reaktion censurerar sig själva och känner skuld över 
sina upplevelser. En person som känner skam kan skuldbelägga sig själv för 
händelserna, pratar ogärna om detta och ser sig även som en bidragande orsak 
till det inträffade. Detta kan även förklaras med att en person ogärna vill se sig 
som ett offer vilket kan associeras med en svag person. Få individer vill sätta en 
offerstämpel på sig själv. Även om det inte på något sätt är offrets fel i fall om 
kränkande särbehandling.

Stöd

Enligt Karasek (1990) har det sociala stödet en avgörande effekt för att minska 
andra skadliga stressfaktorer. Majoriteten av enkätsvaren visade på att stödet 
från en kollega var det stöd personerna i första hand sökte sig till. Stödet från 
kollegor kan tolkas vara viktigt för deltagarnas välmående. 

I frågan om tystnadskulturen enligt Ahréns (2006) kan fokus riktas från högre 
instanser såsom chef och istället riktas till sina kollegor vid behov av stöd. En 
person som har blivit utsatt för kränkande särbehandling tenderar att rikta 
skulden mot sig själv istället för mot förövaren. I och med att kunskapen om hur 
en anmälan görs är bristfällig och stödet från chef verkar bristande söker sig 
kollegor till varandra. Enkäten visar att stödet från kollegor är stort och att det är 
dit de utsatta söker sig då de delar med sig av sina upplevelser. Där återfår de 
kontrollen över sin situation eftersom de får gehör av andra som, i många fall, 
också har blivit utsatta. 

Sexuella trakasserier och diskriminering

Trots studiens fokus på kränkande särbehandling är det av vikt att ta upp detta 
avsnitt med tanke på att ett mörkertal verkar finnas. Förekomsten av de som 
känner till att sexuella trakasserier och diskriminering finns på arbetsplatsen är 
fler än de som har uppgett sig varit utsatta för detta. Då detta inte ligger inom 
ramen för frågeställningen och frågorna gällande diskriminering och sexuella 
trakasserier endast fanns med i enkäten för att förtydliga skillnaderna mellan 
begreppen för respondenterna, har inte datan analyserats djupare. 

Slutsatser

Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av kränkande 
särbehandling inom en särskild enhet inom Region Norrbotten samt utreda vilken 
typ av kränkningar som kan ha förekommit. Med hjälp av forskning och teoretiska
modeller analyserades resultaten för att kunna besvara frågeställningen. 
Slutsatsen visar på att kränkande särbehandling har förekommit på arbetsplatsen
och att insatser behöver sättas in, i synnerhet för att klargöra för arbetstagare 
var dessa kan vända sig och få hjälp och vilken hjälp de kan få för att 
arbetsgivaren ska leva upp till föreskrifterna. Vidare kan det vara av vikt att 
information till arbetsledare och chefer bör tydliggöras i fråga om deras ansvar 
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att förebygga förekomsten av kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och
diskriminering. Arbetsledare och chefer ska även utbilda medarbetarna i vad 
kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och diskriminering är. 

Ett rakt svar på frågan om kränkande särbehandling förekommer på 
arbetsplatsen är; ja, det förekommer. De kränkningar de anställda utsatts för var 
kränkande och nedsättande kommentarer men även hot och våld förekommer. 
Ett enkelt svar på frågan om hur ett förebyggande och uppföljande arbete på 
arbetsplatsen bör se ut går att hitta via arbetsgivarens policys, men 
enkätundersökningen visar att dessa inte sätts i bruk på önskvärt sätt då 
anmälningar och uppföljningar på anmälningar inte görs. Svaret på frågan hur 
uppföljningar av anmälningar upplevs är att de som upplever sig ha blivit utsatta 
för kränkande särbehandling, för att därefter anmält händelsen, inte upplever att 
de får gehör för sina upplevelser och bristfällig eller ingen återkoppling ges. Mest 
oroväckande är att resultatet visar på att en stor del inte vet hur en anmälan går 
till och en del har inte kunskapen vem dessa ska vända sig till för att få stöd och 
hjälp. 

En intressant aspekt efter att ha genomfört denna undersökning var det 
varierande resultatet på antalet som upplevde sig ha blivit kränkta. Den tidigare 
medarbetarundersökningen visade ett resultat på att sex procent upplevde sig ha
blivit utsatta för kränkningar medan denna undersökning gav ett resultat på 15 
procent. Detta resultat kan bero på enkätens utformning med definitioner på vad 
kränkande särbehandling faktiskt är och vad det innebär och att det också 
särskildes från diskriminering och sexuella trakasserier. Definitionerna på vad 
kränkande särbehandling är kan ha upplyst enkätdeltagarna och genom detta 
kan enkätdeltagarna insett att det de har varit med om faktiskt var en kränkning.
Jeding (2006) teori om att inte vilja utpeka sig själv som ett offer och lägga 
skuldbördan på sig själv kan därmed ha lättat. HRs tidigare 
medarbetarundersökning berörde sexuella trakasserier, diskriminering och 
kränkande särbehandling något ytligt. Frågorna i nämnda enkät krävde redan 
förvärvad kunskap om vad begreppen innebär. En mer detaljerad enkät visade på
en högre förekomst av kränkande särbehandling samt tendenser till att en 
tystnadskultur förekommer. Genom detta kan det antas att förekomsten av 
kränkande särbehandling kan vara ännu mer utbrett än vad denna undersökning 
faktiskt visar. Utifrån detta kan antas att kunskapen om kränkningar på 
arbetsplatsen är begränsad och detta är något som de anställda bör utbildas 
inom. Genom att öka kunskapen om kränkande särbehandling gynnas både 
enskilda individer och hela arbetslaget. 

Då konflikter gror på arbetsplatser där stressnivån är hög och stöd från kollegor 
är litet kan en medvetenhet inom detta område stärka sammanhållningen. I de 
fall av kränkande särbehandlingar där offret inte har anmält och istället sökt stöd 
hos kollegor läggs en känslomässig börda på kollegorna. Det är en fin gest med 
ett starkt stöd kollegor emellan men ansvaret ska och bör ligga hos ansvarig 
chef. Konflikthantering är ett ämne som inte har behandlats djupare i denna 
uppsats men vore en bra grund för att kunna hantera en stressig arbetsmiljö där 
olika åsikter och sätt att vara kolliderar. I arbetsgrupper som genomsyras av en 
“rå men hjärtlig stämning” kan det vara ett varningstecken i vissa fall om inte alla
egentligen är med på jargongen. En rå jargong kan även vara ett tecken på att en
person uttrycker sig i skämt då denne egentligen inte vågar uttrycka en åsikt i en
fråga. 
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Normalt sett vid händelser på en arbetsplats som rör kränkande särbehandling 
och mobbing läggs insatserna på den utsatte i form av omplacering, ändrade 
arbetsuppgifter samt samtalsstöd. Förövaren ofta glöms bort i processen och 
problemet kvarstår i gruppen. Chefer och arbetsledning bör lägga större fokus 
och ta itu med frågan om varför mobbning förekommer för att kunna sätta in 
preventiva åtgärder för att lägga fokus på den som blir utsatt och varför. 
Problemet finns redan i gruppen, en utsatt person är ett symptom på detta.  

Frågan om vart gränsen går mellan engångsföreteelser och flergångsföreteelser 
är under debatt då forskarna inte är helt eniga. Händelsernas allvar samt om det 
är olika individer som står bakom händelserna bör även tas i beaktning. Att en 
person blir utsatt för kränkande särbehandling vid enstaka tillfällen av en person 
under loppet av sex månader kan per definition inte klassas som mobbning. 
Samtidigt kan en person bli utsatt för kränkande särbehandling av flera olika 
personer, vilket för individen blir ett mer frekvent problem. Definitionsfrågan på 
när det är mobbing blir därmed ett problem, för individen som blir utsatt 
återkommande men inte av en och samma person. Frågan om vad som klassas 
som mobbning ligger därför i den utsattes samlade erfarenheter och upplevelse. 

Region Norrbottens policy påtalar att alla anställda ska vara medvetna om att 
sexuella trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling inte är 
acceptabelt. Policyn påtalar även att diskussion och information kring sexuella 
trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling ska ske årligen. Samt 
att alla anställda ska veta om de blir utsatta och vad de ska göra i sådana fall. 
Resultatet visar att hälften av de som uppgav att de varit utsatta inte vet vart de 
ska anmäla detta. Ett förslag till Region Norrbotten är att lyfta hur en anmälan 
går till. Detta kan ske genom till exempel kampanjer vid perioder av högre 
personalomsättning såsom på sommaren. 

Metoddiskussion

Ett noga övervägande gjordes kring huruvida alla tre begrepp skulle tas upp i 
enkäten. På grund av tidsbrist togs ett strategiskt beslut att inrikta studien enbart
till att behandla kränkande särbehandling. De tre begreppen (kränkande 
särbehandling, sexuella trakasserier och diskriminering) definieras på liknande 
sätt. Efter noga övervägande bestämdes att alla tre begrepp skulle tas upp för att
undvika att respondenter blandar ihop begreppen. Svar på frågorna gällande 
sexuella trakasserier samt diskriminering var alltså förväntade men inte alls 
självklart att användas i studien. Dock uppdagades ett resultat som nästintill 
krävde en plats i resultatdelen som senare även berörs i kapitel utsatta och 
förövare. En påminnelse att svara på enkäten skickades ut av HR. E-mail gällande
frågor kring anonymiteten för enkätdeltagare har mottagits och besvarats med 
information om tillvägagångssättet samt hanteringen av anonymiteten och 
enkätsvaren, alltså upprepat det som står i enkäten. Denna studies relativt låga 
svarsfrekvens kan ha sin förklaring i att enkäten inte var obligatorisk, den 
skickades ut under påsken och hade en svarstid på 12 dagar.

Framtid 

Resultatet av enkäten påvisar en kunskapslucka gällande hur den utsatte går 
tillväga vid anmälan av kränkande särbehandling. Samtidigt visar skillnaden 
mellan Regionens medarbetarundersökning och studiens enkät på en 
kunskapsbrist på vad kränkande särbehandling innebär. Förbättringsförslag för 
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att komma tillrätta med kränkande särbehandling samt belysa hur en anmälan 
går till kan vara återkommande informationsträffar och möten där etik och ett 
sunt psykosocialt arbetsklimat står på agendan. Ytterligare ett förslag för att nå 
ut med informationen kan vara att skyddsombuden är synliga och tydliga med 
sina uppdrag så att arbetstagarna förstår och vet att de även kan vända sig till 
dessa. Skyddsombuden är inte ansvariga för arbetsmiljön men däremot följer 
skyddsombuden upp det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Då 
det har framkommit att i vissa fall av kränkande särbehandling på arbetsplatsen 
där chefer är inblandade så kan skyddsombudet vara ett stöd.

En del i ett förebyggande arbete skulle kunna vara att säkerställa att anställda 
vet vart när och hur de ska anmäla händelser som upplevs som kränkande 
särbehandling. Ett förslag att informera om detta är att vid nyanställning visa upp
alla policys som den nyanställde får skriva under att hen har sett och läst. Skulle 
detta redan göras är det av stor vikt att säkerställa att detta verkligen utförs. Det
kan ske genom till exempel ett register där påskrivna kopior sparas tillsammans 
med den medarbetarens anställningsavtal. Detta för att förebygga och 
säkerställa att den nyanställde är medveten om policys och riktlinjer gällande 
kränkande särbehandling. Givetvis bör HR och cheferna säkerställa att den 
nyanställde har kännedom om policys gällande diskriminering, sexuella 
trakasserier och annat som är relevant för den psykosociala arbetsmiljön på 
arbetsplatsen. Då studien fokuserar på kränkande särbehandling läggs extra 
fokus på förbättringsförslag inom detta område. Vidare kan en årlig och mer 
detaljerad medarbetarundersökning gällande kränkande särbehandling, 
diskriminering och sexuella trakasserier ge en fingervisning om problem- och 
förbättringsområden där insatser bör sättas in i god tid.

Branch et al. (2013) tar upp krav- och kontrollmodellen som ett sätt att förebygga
mobbning, att se till att alla yrkesgrupper och individer hamnar så nära “aktivt 
arbete” eller “avspänt arbete” som möjligt kan starkt bidra till att kränkningar 
och även mobbning minskar utöver stressen.  Enligt Karasek och Theorell (2003) 
är avspänt arbete den mest fördelaktiga formen av arbete. 
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Bilagor

Bilaga 1

Enkät angående kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella 
trakasserier.
Jag som står bakom enkäten heter Linn Rosendahl och läser 
psykologiprogrammet. Just nu skriver jag mitt examensarbete tillsammans med 
Region Norrbotten och enkäten är en viktig del av examensarbetet. När ni får 
enkäten är det påsk och jag förstår att en enkät kanske inte står högt i 
prioritering men ber ändå om några minuter av er tid att svara på enkäten. 
Enkäten skickas ut på grund av att vi vid utvärdering av den föregående 
medarbetarenkäten har sett ett problemområde gällande bland annat kränkande 
särbehandling och vill kunna veta mer kring detta för att påbörja ett 
förbättringsarbete. Alla svar behandlas anonymt men svara gärna så utförligt 
som möjligt så att vi kan arbeta med svaren. 
Vid frågor kring enkäten går det bra att maila mig på: linnrosendahl@gmail.com

Ålder

 18-30 år
 31-50 år
 Äldre än 50 år

Kön

 Kvinna
 Man
 Annat

Antal år du har varit anställd

 0-2 år
 3-15 år
 Länge än 15 år

Frågorna i detta avsnitt avser din upplevelse av kränkande särbehandling under 
de senaste tolv (12) månaderna på arbetsplatsen.Med kränkande särbehandling 
menas att du har blivit förnedrad, uteslutits ur gemenskapen eller behandlats 
annorlunda på ett orättvist sätt. Det kan till exempel handla om att andra 
förolämpat dig, kommit med oönskade skämt eller kommentarer, undanhållit 
viktig information, försvårat ditt arbete, omotiverat tagit ifrån dig 
arbetsuppgifter, försvårat behandlingen av ansökningar om ledigheter eller 
liknande.

Har du varit utsatt för kränkande särbehandling i arbetet under de 
senaste 12 månaderna?

 Nej, aldrig
 1-5 gånger
 6-25 gånger

29

mailto:linnrosendahl@gmail.com


 26 gånger eller fler

Om du har varit utsatt för kränkande särbehandling, vem har utsatt dig?

 En kollega med högre befattning än dig
 En kollega med lägre befattning än dig
 En kollega med samma befattning som dig
 Din chef
 Har inte varit utsatt

Om du har varit utsatt, har hen som utsatte dig för kränkande 
särbehandling arbetat:

 Längre tid än dig
 Kortare tid än dig
 Likvärdig anställningstid som dig
 Vet ej
 Har inte varit utsatt

Om du har varit utsatt för kränkande särbehandling, var det av

 Samma person
 Olika personer
 Har inte varit utsatt

Om du har varit utsatt för kränkande särbehandling, på vilken eller vilka
grunder

 Nedsättande, sarkastiska och/eller förlöjligande kommentarer om 
arbetsinsatser

 Kränkande eller anstötliga kommentarer om person, åsikter, utseende eller
privatliv

 Aggressiva utfall
 Fysiska ingrepp i den personliga sfären, så som knuffar, blockera vägen
 Systematisk utfrysning genom att person ignoreras, inte kallas till 

personalmöten, exkluderas från samtal
 Tydliga antydningar om att person borde säga upp sig
 Hot om våld eller andra kränkningar
 Spridning av rykten och omdömen som undergräver en persons värdighet
 Oskälig lönesättning
 Annat
 Har inte varit utsatt

Detta avsnitt avser diskriminering som är handlingar som missgynnar en person 
pga kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Alltså grunder som den enskilde inte kan göra något åt.

Har du varit utsatt för diskriminering i arbetet under de senaste 12 
månaderna?

 Nej, aldrig
 1-5 gånger
 6-25 gånger

30



 26 gånger eller fler

Om du har varit utsatt för diskriminering, vem har utsatt dig?

 En kollega med högre befattning än dig
 En kollega med lägre befattning än dig
 En kollega med samma befattning som dig
 Din chef
 Har inte varit utsatt

Om du har varit utsatt, har hen som utsatte dig för diskriminering 
arbetat

 Längre tid än dig
 Kortare tid än dig
 Likvärdig anställningstid som dig
 Vet ej
 Har inte varit utsatt

Om du har varit utsatt för diskriminering, var det av

 Samma person
 Olika personer
 Har inte varit utsatt

Om du har varit utsatt för diskriminering, på vilken eller vilka grunder?

 Ålder
 Kön, könsidentitet eller könsuttryck
 Etnisk tillhörighet
 Religion/annan trosuppfattning
 Funktionsnedsättning
 Sexuell läggning
 Har inte varit utsatt

Detta avsnitt avser sexuella trakasserier. Med sexuella trakasserier menas att du 
till exempel blivit utsatt för ovälkommet uppträdande av sexuell natur, oönskade 
sexuella skämt eller anspelningar eller ovälkommen beröring. Sexuella 
trakasserier är olagligt och kan anmälas.

Har du varit utsatt för sexuella trakasserier i arbetet under de senaste 
12 månaderna?

 Nej, aldrig
 1-5 gånger
 6-25 gånger
 26 gånger eller fler

Om du har varit utsatt för sexuella trakasserier, vem har utsatt dig?

 En kollega med högre befattning än dig
 En kollega med lägre befattning än dig
 En kollega med samma befattning som dig
 Din chef
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 Har inte varit utsatt

Om du har varit utsatt för sexuella trakasserier, var det av

 Samma person
 Olika personer
 Har inte varit utsatt

Om du har varit utsatt för sexuella trakasserier, på vilket/vilka sätt?

 Oönskad beröring
 Kommentarer om utseende
 Oönskade sexuella skämt eller anspelningar
 Fysiska ingrepp i den personliga sfären
 Sexuella anspelningar
 Annat
 Har inte varit utsatt

Sista avsnittet handlar om anmälan. 

Känner du till hur du anmäler om du blir utsatt för kränkande 
särbehandling, diskriminering eller sexuella trakasserier på din 
arbetsplats?

 Ja
 Nej

Har du anmält kränkande särbehandling, diskriminering eller sexuella 
trakasserier?

 Ja
 Nej
 Ja, kränkande särbehandling
 Ja, diskriminering
 Ja, sexuella trakasserier
 Ja, flera av ovanstående
 Har inte varit utsatt

Om du har anmält, till vem/vilka har du anmält? Flera val är möjliga

 Chef
 Skyddsombud
 Företagshälsovården
 Fackförbund
 HR-avdelning
 Har inte anmält
 Har inte varit utsatt

Togs din anmälan på allvar?

 Ja
 Nej
 Har inte anmält
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Har något hänt efter din/dina anmälningar?

 Ja
 Nej
 Ja, men inte med alla
 Vet ej
 Har inte anmält

Känner du till att någon kollega varit utsatt för kränkande 
särbehandling, diskriminering eller sexuella trakasserier under de 
senaste 12 månaderna? Flera alternativ är möjliga

 Ja, kränkande särbehandling
 Ja, diskriminering
 Ja, sexuella trakasserier
 Vet ej

Om ja, har kollegan anmält händelsen/händelserna? Flera svar är 
möjliga

 Ja, gällande kränkande särbehandling
 Ja, gällande diskriminering
 Ja, gällande sexuella trakasserier
 Nej
 Vet ej

Om du har blivit utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering 
eller sexuella trakasserier, har du fått något stöd på arbetet i att 
hantera detta? Flera svarsalternativ är möjliga.

 Ja, av eller genom kollega
 Ja, av eller genom chef
 Ja, av eller genom HR-avdelning
 Ja, av eller genom mitt fackförbund
 Ja, av eller genom mitt skyddsombud
 Ja, av eller genom min företagshälsovård
 Nej, jag har sökt men inte fått någon hjälp
 Nej, vet inte vem jag skulle vända mig till
 Nej, jag har inte sökt
 Nej jag har inte blivit utsatt
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Bilaga 2

Region Norrbottens policy vid kränkande särbehandling

Första samtalet
Det är den som är utsatt som avgör om den känner sig kränkt eller inte. Detta 
betyder dock inte att personen per automatik är utsatt för kränkande 
särbehandling eller mobbning i lagens mening.
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Den som upplever sig vara utsatt för kränkande särbehandling eller 
mobbing kontaktar sin chef, skyddsombud eller HR direkt. Ansvarig chef och 
skyddsombud kontaktar HR direkt om medarbetare känner sig utsatt för 
kränkande särbehandling eller mobbning. HR direkt tilldelar ärendet till 
handläggare, HR Partner, som genomför ett första samtal med berörd 
medarbetare. I samband med detta samtal beskriver medarbetaren sin 
upplevelse och konkreta händelser som ligger till grund för upplevelsen.

Handläggare gör första bedömning om:

 upplevelsen eller händelsen inte kan anses vara kränkande särbehandling 
eller mobbning (i lagens mening) eller att

 det finns risk för kränkande särbehandling eller mobbning.

Det är alltid den enskilde medarbetaren som avgör om man vill lämna in 
en skriftlig anmälan, men utan skriftlig anmälan och underskriven dokumentation
kan inte ärendet tas vidare. Då avslutar handläggaren ärendet.

Skriftlig anmälan
Om en medarbetare inom Region Norrbotten upplever sig vara utsatt för 
kränkande särbehandling, mobbing eller trakasserier så kan hen göra en 
skriftlig anmälan.
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Den skriftliga anmälan utgör ett första underlag för bedömning av om det enligt 
lagens mening finns stöd för kränkande särbehandling, mobbning och/eller 
trakasserier.

Anmälan ska vara skriftlig och göras av den person som känner sig utsatt. För att 
göra en skriftlig anmälan kontaktas HR direkt.

Bedömning vid anmälan
Den skriftliga anmälan tas omhand och ett första samtal genomförs av HR 
partner från team Arbetsmiljö och hälsa, HR verksamhetsstöd. En första 
bedömning görs om det finns risk för att kränkande särbehandling 
eller mobbning förekommer. Om bedömningen är att händelsen ska tas omhand 
så startas en utredning. Utredning kan genomföras av intern utredare eller extern
utredare.

Den utredare som utses ska vara opartisk och rättvis, ha ett objektivt och 
problemlösande förhållningssätt där fokus är på fakta och synliga handlingar.

Under utredningsprocessen ska man ta ställning till om någon av de involverade 
medarbetarna tillfälligt behöver flyttas eller om annan åtgärd ska vidtas. 
Ställningstagandet görs utifrån hur allvarlig situationen är och i vilken grad 
medarbetarens hälsa påverkas. Detta för att skydda den som upplever sig utsatt 
från ytterligare kränkningar under utredningsprocessen.

Överenskommelse om utredning
Utredningsuppdraget formuleras och styrgrupp för utredare att rapportera till 
utses. Styrgrupp består av ansvariga chefer i linjen samt HR chef division och 
HR direktör. Syftet med detta är att klargöra processen och hur resultatet 
kommer att användas. Parternas chefer kontaktas och informeras om ärendet.

Utredning
Utredning utförs skyndsamt. Det tar vanligtvis mellan 3-6 veckor beroende på 
antalet parter och vittnen.

Utredningen innebär att uppgifter samlas in från berörda personer. Detta kan ske 
genom intervjuer eller skriftliga frågor.

Utredningen ska utmärkas av:

 en opartisk och rättvis utredningsprocess,

 att alla inblandade ska känna att de blivit lyssnade på och tagna på allvar,

 ett objektivt och problemlösande förhållningssätt genom att hålla sig till 
fakta och synliga handlingar.

Utredningen får inte baseras på rykten eller antaganden.
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Det är viktigt att alla inblandade parter är nöjda med hur utredningsprocessen 
gått till även om alla inte är nöjda med resultatet.

Anonymitet och information under utredning

De inblandade i en utredning är inte anonyma gentemot varandra. Detta innebär 
att de har rätt att ta del av uppgifter som lämnas i samband med 
utredningen och ska ha tillgång till hela slutrapporten.

Övriga intressenter ska inte ha tillgång till alla detaljer i en utredning men ska få 
information på ett anpassat sätt så att inte sekretess bryts och integriteten för de
inblandade åsidosätts.

Under utredningstiden ska inte alla i en eventuell arbetsgrupp få ta del av 
utredningen. Detta kan förvärra situationen för de inblandade. De som är parter 
och som är direkt inblandade i kränknings-/mobbningssituationen driver arbetet 
framåt och samlar arbetsgruppen för samtal först när utredningen är klar.

Då lämnas också en sammanfattande bedömning till arbetsgruppen. Det är 
viktigt att inte kränka någons integritet.

Utredare

Utredare kan genomföras av intern eller extern utredare.

Om det är en chef som utpekas som förövare ska som huvudregel utomstående 
utredare anlitas.

Krav på dokumentation och handläggning

Dokumentationen ska vara skriftlig under hela processen och hanteras utifrån 
gällande offentlighets- och sekretesslagstiftning.

De som är direkt inblandade i kränkningen ska inte utreda händelsen men 
medverka genom att bidra med uppgifter så att utredningen kan 
fortsätta/avslutas (AFS 2015:4).

Syftet med utredningen

Utredningens huvudsyfte är att klargöra om det förekommit eller inte förekommit 
kränkande särbehandling eller mobbning.

Utredningen ska alltid omfatta undersökning av situationen/händelsen. Om 
utredningens resultat pekar på brister i arbetsmiljön, ska arbetsgivaren inleda 
åtgärder och brister i arbetsmiljön ska åtgärdas. Oacceptabla kränkningar ska 
upphöra.

Svårare fall av kränkande särbehandling och mobbning, räknas som allvarligt 
tillbud och ska anmälas av chefen eller annan arbetsgivarföreträdare till 
Arbetsmiljöverket, enligt 3 kap. 3a § AML.

Om kränkningarna trots åtgärder fortsätter kan kraftigare åtgärder bli aktuella.
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Beroende på utredningens resultat kan disciplinär åtgärd vidtas. Det kan bli fråga
om varning, omplacering eller uppsägning. Åtgärder beslutas alltid i samråd med 
HR på divison. Eventuella sanktioner ska riktas mot förövare, den som kränker, 
inte mot den som utsätts.

Rapport
Utredare lämnar alltid en rapport med resultat av genomförd 
utredning. Rapporten är en sammanfattning och sammanställning av parternas 
och vittnenas upplevelser och beskriver händelserna i aktuellt ärende.

Utredningens utmynnar i någon av följande slutsatser:

 Kränkande särbehandling eller mobbning förekommer.

 Kränkande särbehandling eller mobbning förekommer inte.

 Det är inte fråga om kränkande särbehandling eller mobbning, men det 
finns arbetsmiljöproblem på organisatorisk nivå som måste åtgärdas.

 Den anklagade har brutit mot regler, normer eller överenskommelser eller 
liknande.

 Det handlar om en felaktig anmälan.

Uppenbart – felaktig anmälan

Om det framgår att anklagelserna om kränkande särbehandling och mobbning är 
uppenbart felaktiga, kan medarbetare som gjort anmälan riskera disciplinära 
åtgärder.

Åtgärder
Ansvarig chef, parternas chef, ska efter utredning vidta lämpliga åtgärder. Syftet 
med åtgärderna är att förhindra fortsatta kränkningar och/eller trakasserier.

Arbetsgruppen ska informeras och medverka i åtgärdsarbetet. Åtgärderna 
dokumenteras i en handlingsplan.

Den arbetsrättsliga handläggningen ska alltid utföras i samarbete med 
divisionens HR-chef och dess HR-funktion.

Innan det blir fråga om åtgärder och polisanmälan ska den fackliga organisation 
som den som trakasserar tillhör kopplas in, om detta inte gjorts på tidigare 
stadium.

Uppföljning
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Under pågående utredning ska ansvarig chef ha kontakter med medarbetaren för
att följa de inblandades situation och vidta åtgärder om behov finns.

Efter avslutad utredning ska chef systematiskt följa upp beslutade åtgärder och 
ärenden för att analysera och konstatera om vidtagna åtgärder förbättrat 
situationen samt att de för framtiden förebygger framtida kränkande 
särbehandling eller mobbningshändelser.

Uppföljning som genomförs ska påföras arbetsplatsens handlingsplan i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Länk: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Om uppföljningen visar att nya kränkningar pågår ska ytterligare åtgärder vidtas 
och följas upp. Detta utgör del av handlingsplanen i SAM. Det ska framgå av vem,
när och hur uppföljningen ska ske.
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