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Sammanfattning  
Studien syftar till att undersöka hur utredningsmetoden Faktaundersökning kan upplevas av olika parter och hur 
de påverkas av att vara en del i en utredningsprocess av mobbning och kränkande särbehandling. En 
enfallsstudie gjordes för att belysa dessa aspekter utifrån olika deltagares perspektiv. Tretton personer 
intervjuades via semistrukturerade intervjuer för att besvara studiens frågeställningar. Deltagarna var personer 
som varit delaktiga i en utredning som genomförts med Faktaundersökning som metod, samt 
organisationspsykologen som genomfört utredningen. 
 
Studiens ansats vilar på en realistisk utgångspunkt som förutsätter att kunskap kan inhämtas via deltagares 
beskrivningar av sina upplevelser. Den datanära tematiska analysen genererade sex övergripande teman: avsikter 
och förhoppningar med metoden, upplevelser av ramarna i Faktaundersökning, känslomässig påverkan, tilltro i 
utredningen, misstro i utredningen och organisationspsykologens perspektiv. I resultatet framkommer hur 
Faktaundersökningen kunde användas som ett redskap för att sända ut signaler till olika målgrupper med 
förhoppningar om att påverka och åstadkomma olika förändringar inom företaget. En viktig slutsats berör också 
upplevelsen av tilltro till utredningsprocessen som vid upplevelser av orättvisa och oförutsägbarhet i processen 
lätt kunde skapa känslor av otrygghet. Detta resulterade i att upplevelsen av tilltro lätt kunde bytas ut mot en 
känsla av misstro, vilket ledde till misstänksamhet gentemot utredningsprocessen. Behovet av att få känna 
upprättelse och bekräftelse i utredningen framkommer som ett centralt fynd, likt besvikelsen som kan 
uppkomma som en konsekvens hos deltagare som inte får dessa behov uppfyllda. En känslomässig påverkan hos 
deltagare i utredningen kan också ha en inverkan på förmågan att kunna bidra i utredningen. Slutligen 
framkommer hur utredarens roll som bedömare och beslutsfattare kan ha en stor inverkan på deltagares 
upplevelser av utredningsmetoden. Upplevelserna kan bero av utredarens upplevda kompetens, opartiskhet och 
agerande gentemot deltagarna. Den centrala rollen som utredare kan härigenom också bli föremål för mycket 
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Inledning 

Arbetsplatsmobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen är mycket 
vanligare än vad många tror. Enligt arbetsmiljöverkets statistik från 2014 
uppgav 9 procent att de under det senaste året blivit utsatta för elaka ord eller 
elaka handlingar från chefer eller arbetskamrater (Arbetsmiljöverket, 2014a). 
Vem som helst kan bli utsatt, oavsett om det är en stark ambitiös individ eller en 
individ som sticker ut och upplevs vara udda av gruppen. Fenomenet finns inom 
alla typer av branscher och organisationer och kan leda till enorm ohälsa vilket 
kan bli extremt kostsamt för organisationer (Blomberg, 2016). I de svenska 
arbetsmiljöföreskrifterna om Organisation och social arbetsmiljö 
rekommenderas det i 14 § att arbetsgivaren har ett ansvar att se till att det finns 
rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras på arbetsplatsen (AFS 
2015:4). Däremot riktar arbetsmiljöverket i Sverige, inte fokus mot någon 
specifik metod som bör användas (AFS 2015:4).  
 
Sverige har under 1990-talet varit ett föregångsland inom forskning om 
arbetsplatsmobbning och kränkande särbehandling (Hoel & Einarsen, 2010). 
Stor del av den forskning som har genomförts har fokuserat på prevalens, 
antecedenter och konsekvenser av mobbning på arbetsplatsen och det finns idag 
stor kunskap kring dessa områden (Blomberg, 2016). Det finns också forskning 
om interventioner och effektiva sätt att hantera problematiken med mobbning 
och kränkande särbehandling (Hoel & Einarsen, 2011). Vad det däremot inte har 
riktats lika mycket fokus mot är utredningsmetodik för fall av mobbning och 
kränkande särbehandling (Einarsen, Pedersen & Hoel, 2016). Det bristande 
utbudet av metoder anpassade för utredning av specifikt mobbning och 
kränkande särbehandling på arbetsplats har resulterat i att det finns utredare som 
använder metoder som till och med kan förvärra situationen för personen som 
anmält (Einarsen et al., 2016).  
 
Forskare i Norge har uppmärksammat kunskapsluckan och utifrån forskning om 
rättssäkra utredningar, utvecklat utredningsmetoden Faktaundersökning 
(Einarsen et al., 2016). Faktaundersökning lanserades 2007 och är en 
strukturerad metod som har etablerats som ett framgångsrikt tillvägagångssätt i 
utredningar av mobbning eller kränkande särbehandlingar i Norge (Einarsen et 
al., 2016). Arbeidstilsynet, Norges motsvarighet till Arbetsmiljöverket i Sverige, 
rekommenderar Faktaundersökning som utredningsmetod om en konflikt på en 
arbetsplats eskalerat till en nivå då exempelvis konflikthantering inte längre är 
verksamt (Arbeidstilsynet, 2012). I dagsläget finns det inte någon tidigare 
forskning kring Faktaundersökning i svenska förhållanden. Det finns inte heller 
några kända studier på hur personen som anmäler, är anklagad, utreder, vittnen 
eller är chef upplever och påverkas av utredningsprocessen med 
Faktaundersökning som metod. Vi ser därför ett värde i att genomföra en 
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fallstudie på ett svenskt fall där vi låter alla olika roller som har deltagit i en 
Faktaundersökning bli hörda. Vi strävar efter att fånga upp olika perspektiv och 
bidra till att skapa hypoteser om hur utredning och den specifika metoden 
Faktaundersökning kan uppfattas av inblandade parter. 
 

Uppsatsens disposition 

För att skapa ökad förståelse för våra resonemang i följande studie har vi valt att 
inleda teoriavsnittet med att diskutera begreppen arbetsplatsmobbning och 
kränkande särbehandling utifrån olika definitioner. Därefter presenteras en 
översikt över förekomsten av arbetsplatsmobbning samt en diskussion över vad 
som kan predicera att mobbning och kränkande särbehandling uppstår på en 
arbetsplats. Efter detta beskrivs vilka konsekvenser mobbning och kränkande 
särbehandling kan leda till. Därefter ges en beskrivning över hur mobbning och 
kränkande särbehandling hanteras idag för att följas av ett avsnitt där vi 
diskuterar potentiella brister i utredningar. Vi har valt att ge en gedigen 
beskrivning över metoden Faktaundersökning för att läsaren ska få möjlighet att 
sätta sig in i utredningsmetoden som undersöks. Efter beskrivningen av 
Faktaundersökning presenteras studiens syfte. Tillvägagångssättet redovisas i 
metodavsnittet som avslutas med en beskrivning över fallet som har varit 
utgångspunkten i studien. Efter detta följer studiens: resultat, 
resultatsammanfattning, metoddiskussion, resultatdiskussion, sammanfattande 
slutsatser, praktiska implikationer för att avslutas med förslag till fortsatt 
forskning.  
 

Teori 

Mobbning 

Arbetsplatsmobbning kan handla om både indirekta och direkta handlingar, det 
kan inkludera allt ifrån social utfrysning till våldshandlingar som sker på 
arbetsplatsen. I forskningen förekommer många olika definitioner av begreppet 
arbetsplatsmobbning och vad det ska inkludera för att kallas 
arbetsplatsmobbning. Einarsen och Skogstad (1996) visar i sin definition på en 
bred syn på arbetsplatsmobbning (s. 187, egen översättning): 

 
Mobbning förekommer när någon återkommande och över tid utsätts för 
negativ behandling på arbetsplatsen av en eller flera personer i situationer 
där den utsatte har svårt att försvara sig.  

 
I bredare definitioner finns få riktlinjer kring hur ofta och hur länge 
mobbningsbeteende ska ha förekommit. Ett stort fokus kan också riktas mot 
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individens subjektiva upplevelser (Moayed, Daraisehy, Shell & Salem, 2006). 
Dessa definitioner kan ofta vara användbara utifrån exempelvis ett behandlings- 
eller arbetsmiljöperspektiv, då åtgärder måste vidtas oavsett om det kan 
betraktas som mobbning eller inte (Blomberg, 2016). Utifrån de definitioner vi 
tagit del av har vi valt att utgå ifrån en som är mer detaljerad och som ofta 
används inom det vetenskapliga området. Den innehåller många av de centrala 
element som inkluderas i olika definitioner (Einarsen, Hoel, Zapf & Cooper, 
2003; Keashly & Jagatic, 2003; Rayner, Hoel & Cooper, 2002). Definitionen 
kan betraktas innehålla kriterier som omfattar avgörande komponenter för att 
inkluderas i vetenskapliga studier kring arbetsplatsmobbning (Einarsen, Hoel, 
Zapf & Cooper, 2011, s. 22, egen översättning): 
 

Mobbning på arbetsplatsen innebär trakasserier, kränkningar eller att 
socialt exkludera någon eller negativt påverka någons arbete. För att 
begreppet mobbning ska kunna appliceras på en speciell aktivitet, 
interaktion eller process så måste mobbningsbeteendet ske vid upprepade 
tillfällen och regelbundet (till exempel varje vecka) och under en längre 
tidsperiod (till exempel cirka sex månader). Mobbning är en eskalerande 
process som leder till att personen som konfronteras med detta hamnar i 
underläge och blir föremål för systematiska negativa sociala handlingar. 
En konflikt kan inte kallas mobbning om incidenten är isolerad till en 
händelse eller då två ungefär jämnstarka parter befinner sig i konflikt.  

 
Definitioner (se t.ex. Einarsen et al, 2003; Keashly & Jagatic, 2003) kring 
arbetsplatsmobbning innehåller ofta kriterier med utgångspunkter i frekvens, 
duration, maktobalans där den utsatte hamnar i en underordnad position samt 
utsätts för systematiska negativa sociala handlingar i en eskalerande process 
(Einarson et al., 2011). Den eskalerande processen representerar hur intensiteten 
i handlingarna mot den utsatte beskrivs öka med tiden och blir mer och mer 
inriktad mot personliga påhopp och att förgöra motparten (Einarsen, 2000; Zapf 
& Gross, 2001). Med frekvens menas hur ofta den utsatte exponeras för de 
riktade negativa sociala handlingarna. Det råder delade meningar kring hur ofta 
de negativa handlingarna måste förekomma för att det ska kallas mobbning 
(Einarson et al., 2011). Leymann (1996) anger att ett minimum av åtminstone en 
gång per vecka ska uppnås. Durationen handlar om under hur lång tidsperiod 
den utsatte måste erfara dessa negativa beteenden för att det ska betraktas som 
mobbning. I många studier rör det sig vanligen om ett minimum av sex till tolv 
månader (Einarson et al., 2011). Den vetenskapliga definitionen ovan kan 
betraktas beskriva allvarligare former av mobbning med utgångspunkt i den 
detaljrikedom som inkluderas i definitionen (Blomberg, 2016).  
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Kränkande särbehandling 

Ett begrepp som täcker in en bredare repertoar av företeelser och beteenden 
kopplade till negativa handlingar på arbetsplatsen är “kränkande särbehandling”. 
I den nya författningen om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
som kom ut i mars 2016 definieras kränkande särbehandling enligt följande 
(4§): 
 

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.  

 
I definitionen utelämnas många av de centrala elementen som omfattas i 
begreppet arbetsplatsmobbning. Däribland tidsaspekt, kring hur ofta och hur 
länge det ska ha pågått, det behöver heller inte föreligga en 
maktobalans/skillnad mellan parterna och inte röra sig om en eskalerande 
process. Kränkande särbehandling kan därigenom som begrepp appliceras och 
omfattas av en större mängd företeelser. I arbetsmiljöverkets föreskrifter ställs 
krav på ansvar hos arbetsgivaren att utreda och agera om kränkande 
särbehandling förekommer (AFS 2015:4 14§). Det är därför ett centralt begrepp 
inom arbete med arbetsmiljöfrågor. Kränkande särbehandling kan handla om 
enstaka händelser och behöver inte, utifrån definitionen ovan, innebära att 
mobbning förekommer. Däremot inkluderas företeelser som definieras som 
mobbning alltid i begreppet kränkande särbehandling (Blomberg, 2016). Om 
kränkande särbehandling pågår under en längre tid kan dock dessa handlingar 
benämnas som mobbning.  
 
Vi är medvetna om att fallet som vi har använt för vår studie enbart har utrett 
kränkande särbehandling. Valet att använda både begreppet mobbning och 
kränkande särbehandling i uppsatsen motiveras av att metoden 
Faktaundersökning, som vi undersöker, är ett verktyg för att utreda både fall av 
kränkande särbehandling och mobbning. En viktig distinktion som behöver 
göras när man diskuterar mobbning och kränkande särbehandling är huruvida 
utgångspunkten är objektiv eller subjektiv (Einarsen et al., 2011). En individs 
upplevelse av att ha blivit utsatt för kränkande särbehandling eller mobbning 
behöver inte stämma överens med den objektiva definitionen av begreppet. 
Definitionerna som presenterats ovan utgår främst från ett objektivt perspektiv. 

Prevalens 

Det har gjorts många studier om hur vanligt förekommande mobbning och 
kränkande särbehandling på arbetsplats är. I studier som har gjorts i Europa 
tyder siffror på att mellan 5 till 10 procent har upplevt sig vara kränkta 



 

5 
 

alternativt mobbade på sina arbetsplatser (Einarsen et al., 2011). I en annan 
studie som undersökt förekomsten av psykosociala riskfaktorer på arbetsplatser 
som kan leda till ökad förekomst av arbetsplatsmobbning i olika länder i Europa 
framkommer signifikanta skillnader mellan länderna (Niedhammer, Sultan-
Taich, Chastang, Vermeylen, & Parent-Thirion, 2012). Nordiska länder har 
generellt en lägre prevalens av psykosociala riskfaktorer än vissa sydeuropeiska 
och östeuropeiska länder (Niedhammer et al., 2012). I Sverige har studier visat 
en prevalens på mellan 8 och 10 procent (Arbetsmiljöverket 2006; Widmark, 
Oxenstierna, Westerlund, & Theorell, 2005). Förekomsten i Sverige är något 
högre för kvinnor än för män (Niedhammer et al., 2012), vilket främst verkar 
vara relaterat till en överrepresentation av arbetsplatsmobbning på 
kvinnodominerande arbetsplatser (Zapf, Escartín, Einarsen, Hoel & Varita, 
2011). Den externa validiteten, alltså generaliserbarheten, i studier som 
undersöker förekomsten av arbetsplatsmobbning kan dock vara ett problem då 
det råder skillnader i hur mätningar görs samt vilka grupper och populationer 
som ingår i dessa studier (Nielsen & Einarsen, 2012). Utifrån svensk statistik 
från Arbetsmiljöverket har antalet anmälningar till Försäkringskassan om 
arbetsrelaterad ohälsa relaterade till kränkningar, trakasserier, utfrysning och 
mobbning på arbetsplatsen ökat under de senaste fem åren (Blomberg, 2016). 
Det här kan tyda på att förekomsten ökar, men också att fler faktiska 
anmälningar görs. År 2010 anmälde cirka 600 personer till Försäkringskassan, 
medan antalet hade ökat till cirka 1000 personer år 2014 (Arbetsmiljöverket, 
2015). Utifrån Arbetsmiljöverkets (2014b) mätningar kring upplevd ohälsa som 
orsakats av faktorer kopplade till arbetet kunde det konstateras att 0,7 procent 
för kvinnor och 0,2 procent för män relaterades till konsekvenser av mobbning 
och trakasserier. Ohälsan mättes via självupplevda besvär som inkluderade allt 
från kroppsliga till interpersonella faktorer.  

Antecedenter 

Forskning som har tittat på hur mobbning på arbetsplatser uppstår visar att det 
bland annat kan grunda sig i en dispyt eller konflikt kring något som rör en 
sakfråga på arbetet eller händelser på arbetsplatsen (Einarsen, 1999). Det 
handlar vanligen om en eskalerande process och kan liknas vid en 
konflikteskalering (Zapf & Gross, 2001). Det beskrivs här kunna inledas som en 
sakorienterad konflikt mellan parter, som successivt eskalerar till att handla om 
direkta personangrepp där den ena individen slutligen hamnar i ett underläge 
gentemot den andra parten (Zapf & Gross, 2001). Det finns också en annan 
förklaringsmodell som visar på att en individ helt obefogat kan bli måltavla för 
direkta trakasserier, påhopp och bli utsedd till syndabock (Einarsen, 1999). Den 
här förklaringsmodellen brukar kallas rovjaktsmobbning och grundar sig inte i 
någon särskild händelse och det behöver inte finnas speciella skäl, det kan helt 
enkelt handla om individens sätt att vara (Einarsen, 1999). 
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Det finns en grundföreställning att personer som blir utsatta för mobbning ofta 
är udda och avvikande. Blomberg (2016) beskriver dock att det utifrån kliniska 
erfarenheter oftast kan röra sig om individer som andra känner sig hotade av och 
att alla riskerar att drabbas under oturliga omständigheter. I forskning 
framkommer att en riskgrupp kan vara personer som befinner sig i en utsatt 
position och som kan tillhöra en minoritetsgrupp på sin arbetsplats, oavsett om 
det rör sig om sexuell läggning, etnicitet eller könstillhörighet (Hoel, Lewis & 
Einarsdottir, 2014; Lewin & Gunn, 2007). Orsakerna som ligger bakom att 
arbetsplatsmobbning uppstår kan också finnas på en organisatorisk nivå. Det kan 
handla om en organisation som karaktäriseras av en tillåtande och 
normaliserande kultur kring fientliga handlingar vilket kan öka risken för 
arbetsplatsmobbning (Samnani & Singh, 2012). Här kan den sociala 
arbetsmiljön och huruvida den karaktäriseras av exempelvis tillit eller misstro 
och konkurrens eller stöd ha en inverkan på vilka beteenden som premieras 
inom organisationen. Detta kan i sin tur skapa destruktiva interaktionsmönster 
inom organisationen (Blomberg, 2016). Vilken typ av ledarskap som utövas 
inom organisationen har också betydelse för förekomsten av 
arbetsplatsmobbning. Både ett överdrivet styrande och auktoritär ledarskap samt 
ett alltför passivt ledarskap har kopplats samman med en högre förekomst av 
arbetsplatsmobbning (Hoel, Glasø, Hetland, Cooper & Einarsen, 2010; 
Skogstad, Einarsen, Torsheim, Aasland, & Hetland, 2007). Ledningen kan både 
skapa situationer, visa bristfällig hantering av dem samt förvärra situationer för 
individer som känner sig utsatta (Blomberg, 2016). Sammantaget konstateras att 
det kan finnas många orsaker som kan förknippas med en högre risk och ökad 
förekomst av arbetsplatsmobbning, av vilka vi har nämnt några. Oftast handlar 
det inte om en ensam bakomliggande orsak, utan en kombination av faktorer 
som tillsammans leder till en ökad risk och förekomst av arbetsplatsmobbning 
(Samnani & Singh, 2012).  

Konsekvenser 

Att exponeras för arbetsplatsmobbning och kränkande särbehandling kan 
fungera som en stor social stressor i arbetslivet och kan leda till konsekvenser 
som omfattar såväl individ-, grupp- och organisationsnivå (Nielsen & Einarsen, 
2012). Det finns mycket forskning som undersökt konsekvenserna av kränkande 
särbehandling och arbetsplatsmobbning. På individnivå relateras 
konsekvenserna dels till den mentala och fysiska hälsan samt handlar också om 
arbetsrelaterade konsekvenser (Nielsen & Einarsen, 2012; Samnani & Singh, 
2012). Att bli utsatt för arbetsplatsmobbning kan skapa ett stort mått av stress då 
det kan leda till en avsaknad av kontroll och en oförutsägbarhet kring vad som 
ska hända. Det kan leda till att individen känner en maktlöshet inför situationen 
på arbetsplatsen samt en ihållande fara över att exkluderas (Hogh, Mikkelsen & 
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Hansen, 2011). Nielsen och Einarsen (2012) fann i sin metaanalys det starkaste 
sambandet mellan utsatta individer och traumarelaterade symtom, som en effekt 
av arbetsplatsmobbning. I en rapport från SBU (2014) konstateras ett högre 
samband mellan personer som utsatts för mobbning och depressionssymtom. 
Flera studier har också visat på att individer som utsatts för arbetsplatsmobbing 
och kränkande särbehandling rapporterat om högre nivåer av stress och 
depression (Mikkelsen & Einarsen, 2002; Nielsen & Einarsen, 2012), 
sömnproblem och humörsvängningar (Strandmark & Hallberg, 2007) och också 
en högre suicidrisk (Pompili et al., 2008; Rayner, Hoel & Cooper, 2002). Vad 
som ofta glöms bort i forskningen är konsekvenserna som kan drabba individer 
som anklagas för att ha utsatt andra för arbetsplatsmobbning. Jenkins, Winefield 
och Sarris (2011) har i sin studie, som dock baseras på ett litet urval av 
anklagade personer, kunnat uttyda att det även för dem upplevdes som en stor 
stressor att bli anklagade. Anklagade hade en högre registrerad stress, ångest och 
depressionssymtom oavsett om de fann dem skyldiga eller oskyldiga till 
anklagelserna (Jenkins, 2011). Utifrån de ovan beskrivna konsekvenserna som 
kan drabba individen framkommer hur detta kan bidra till en hög emotionell 
påverkan. Känsloladdade händelser kan få konsekvenser för förmågan att 
minnas samt att kunna återberätta dessa händelser (Herlihy, Jobson & Turner, 
2012). 

De arbetsrelaterade konsekvenserna berör en högre arbetsfrånvaro (Hoel & 
Cooper, 2000 i Samnani & Singh, 2012), lägre arbetstillfredsställelse (Barlett & 
Barlett; 2011; Lutgen-Sandvik et al., 2007) samt högre avsikter att lämna 
nuvarande arbeten (Djurkovic, McComack & Casimir, 2008). Glambek, 
Skogstad och Einarsen (2015) fann i en studie vid en femårsuppföljning att 
personer som utsatts för mobbning på arbetsplatsen mer troligt bytt arbetsgivare 
fem år efter att de rapporterarat om att ha blivit utsatta. Den visar också att 
utsatta individer i en högre grad blivit tilldelade sjukersättning vilket indikerar 
negativa hälsoeffekter och sjukfrånvaro för den enskilda individen (Glambek et 
al., 2015). Sammantaget dras slutsatsen att utsatta individer verkar löpa en högre 
risk för att stötas ut både från arbetsplatsen, arbetsgruppen och arbetslivet 
utifrån femårsuppföljningen (Glambek et al., 2015). I och med de omfattande 
konsekvenserna som kan drabba de utsatta medför detta även konsekvenser för 
organisationen och arbetsgruppen som sådan. Effektiviteten i arbetsgruppen kan 
minska, högre frånvaro och sämre hälsa hos individen leder ofta till reducerad 
arbetsförmåga och därav förluster i produktivitet för organisationen (Barlett & 
Barlett, 2011; Samnani & Singh, 2012). Detta kan i sin tur leda till ökade 
kostnader för företagshälsovård inom organisationen samt ökade kostnader för 
nyrekrytering då omsättningen av personal tenderar att öka (Barlett & Barlett, 
2011). Detta kan också påverka organisationskulturen och risken för att generera 
mer mobbningsbeteenden inom organisationen och arbetsgruppen kan öka till 
följd av detta (Samnani & Singh, 2012). 
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Utredning och hantering av mobbning och kränkande särbehandling 

Det finns olika typer av utredningar som kan genomföras inom organisationer. 
Dessa kan beröra områden som att undersöka orsaker till sjukdom eller skada 
med utgångspunkt i arbetsmiljön, fastslå juridiskt ansvar eller undersöka och 
förebygga en sund arbetsmiljö på arbetsplatsen (Blomberg, 2016). 
Organisationspsykologer, som även kommer benämnas som utredare, arbetar 
vanligtvis med olika typer av psykosociala arbetsmiljökartläggningar som 
används för att kartlägga problematik i en arbetsmiljö (Nordrik, 2012). Hur 
utredningen utformas och genomförs utarbetas vanligen utifrån syfte och 
frågeställning som klargörs i samråd med arbetsgivare (Hoel & Einarsen, 2011). 
Generella mål i arbetsmiljökartläggningar är att förbättra arbetsmiljön, det kan 
handla om förebyggande insatser men även att påvisa eventuella brister som 
senare ska ligga till grund för åtgärder i dessa ärenden (Jordan, 2014). I 
utredningar om kränkande särbehandling och mobbning kan också psykosociala 
arbetsmiljökartläggningar användas, men här är utformningen ofta lite 
annorlunda eftersom organisationspsykologens uppdrag handlar om att få fram 
om det har förekommit beteenden som går under beteckningen kränkande 
särbehandling eller mobbning. Här utreds också om det finns någon eller några 
som bär ansvar för upprepade kränkningar mot en annan individ med hänsyn till 
lagar och regelverk (Jordan, 2014). 
 
I forskningen betonas vikten av att ha ett fungerande, heltäckande system inom 
organisationer för hur ärenden som berör arbetsplatsmobbning ska hanteras 
(Hoel & Einarsen, 2011). Dessa system rekommenderas täcka in hela spannet 
från förebyggande insatser till hanteringen av konstaterade fall av 
arbetsplatsmobbning och kränkande särbehandling. Att utreda huruvida 
kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning faktiskt förekommit är en 
central utgångspunkt för att inom organisationen kunna ta korrekta beslut, skipa 
rättvisa i ärenden och agera snabbt med anpassade insatser (Hoel & Einarsen, 
2011). Att dessa utredningar genomförs på ett genomtänkt och korrekt sätt är 
därför viktigt då risken annars blir överhängande att det kan få negativa 
konsekvenser för den fortsatta hanteringen av ärendet (Hoel & Einarsen, 2011). 
 
Då arbetsgivaren står som ytterst ansvarig i arbetet att främja en sund 
psykosocial arbetsmiljö ligger ansvaret för förebyggande insatser, så som 
inrättningen av policyer och handlingsplaner som beskriver förhållningssättet 
kring hanteringen av kränkande särbehandling och mobbning inom 
organisationen, till stor del på arbetsgivaren (AFS 2015:4). Kravet på policyer 
och handlingsplaner finns också reglerat i arbetsmiljölagstiftningens regelverk 
(AFS 2015:4). Hur problem som uppstått inom organisationen hanteras kan 
bland annat bero av problematikens allvarlighetsgrad, vilka som är inblandade 
och hur infekterad konflikten tycks vara (Blomberg, 2016; Caponecchia & 
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Wyatt, 2011). Detta kan styra huruvida problemen bedöms kunna hanteras 
direkt och endast med inblandning av berörda parter och chef eller via 
inkopplade interna resurser och HR-personal. Om det finns anklagade parter 
rekommenderas i regel en konkret utredning kring frågan om förekomsten av 
kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning genomföras (Blomberg, 
2016). Allvarlighetsgraden i ärendet har i sin tur betydelse för utredningens 
storlek, hur mycket resurser som läggs och implikationer kring att utredningen 
genomförs på ett korrekt sätt. 
 
I utredningar finns också alternativet att ta in externa utredare för 
genomförandet av ärendet. Forskning har funnit att en misstro kring utredarens 
lojalitet och opartiskhet kan leda till ett bristande förtroende till utfallet i 
utredningen och väcka känslor av orättvisa hos olika parter i utredningen 
(Caponecchia & Wyatt, 2011; Einarsen et al., 2011). I litteraturen förekommer 
också begreppet “knäsittningens praktik” som innebär att utredaren psykologiskt 
sätter sig i knät på en part som då innebär att ena parten gynnas i urval av 
uppgifter, vilket kan vara förödande i en utredningsprocess (Edvardsson & 
Vahlne Westerhäll, 2014). Centralt kan därför vara att välja en utredare som så 
långt som möjligt bedöms vara oberoende och opartisk i frågan, av alla 
inblandade parter i utredningen. 

Brister i utredningar 

En illa utförd utredningsprocess kan vara skadligt ur en hälso- och 
arbetsmiljösynpunkt (AFS 2015:4 §14). Einarsen et al. (2016) beskriver att det 
finns ett problem att många externa utredare okritiskt väljer en metod att utgå 
från när de utreder mobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatser, 
utan att reflektera över om den metoden är den mest passande för situationen. 
En del utredningsmetoder kan leda till att de berörda parterna, i efterhand, 
känner sig dåligt bemötta och till och med kränkta på nytt (Einarsen et al., 
2016). I en psykosocial arbetsmiljökartläggning, som kan användas om någon är 
anklagad för att mobba eller trakassera en individ, så får deltagarna möjlighet att 
ge sina svar anonymt (Einarsen et al., 2016). Det kan bli problematiskt att 
använda sig av psykosocial arbetsmiljökartläggning i ett fall då det är en person 
som känner sig utsatt på sin arbetsplats eftersom metoden inte är designad för ett 
sådant uppdrag (Nordrik, 2012). Att inte behöva stå för sitt ord i en 
utredningsprocess kan öka frekvensen av ryktesspridning och det försvårar för 
de berörda parterna att komma med invändningar på olika påståenden, vilket 
kan resultera i bristfälliga slutsatser (Jordan, 2014). Medling är också en vanlig 
metod där ett av antagandena är att båda parter bär ansvar för situationen. 
Medling riskerar att bli mycket problematiskt och ojämnt om det visar sig att en 
part faktiskt utsätter den andra för kränkningar (Einarsen et al., 2016). 
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Blomberg (2016) framhåller att det är viktigt för utredningens trovärdighet att 
personen som utreder låter de inblandade parterna ha insyn i 
utredningsprocessen. En anklagad part rekommenderas inte att hållas ansvarig 
för att utredningsprocessen ska genomföras, eftersom det kan skapa 
misstänksamhet (Blomberg, 2016). Det kan exempelvis röra sig om en chef som 
anklagas av en anställd. Ansvaret för utredningen rekommenderas då att 
förläggas på en person högre upp i hierarkin. Enligt Edvardsson och Vahlne-
Westerhäll (2014) så riskerar en utrednings trovärdighet att brista om en 
utredare inte har en tydlig frågeställning eller om den inte håller sig till 
frågeställningen i sitt utredningsarbete. Att grunda beslutsunderlag på subjektiva 
upplevelser riskerar att leda till att någon part favoriseras, därför beskrivs en 
viktig utgångspunkt i en utredning vara att resultatet är baserat på evidens 
(Edvardsson & Vahlne-Westerhäll, 2014). 
 
Det råder olika åsikter kring om den slutgiltiga utredningsrapporten ska vara 
skriftlig eller återges muntligt. Jordan (2014) påpekar att en kritik mot skriftliga 
rapporter är att ord kan tas ur sitt sammanhang och att i offentlig sektor är 
skriftliga rapporter ofta offentliga handlingar vilket skulle kunna missbrukas. 
Blomberg (2016) framhäver att en muntlig rapport kan feltolkas av de 
inblandade parterna och därför inte är att rekommendera. Sammanfattningsvis 
rekommenderas det att arbetsgivarens val av utredningsprocess ska vara tydlig 
och trovärdig för att alla parter ska uppleva att processen har varit rättvis även 
om det uppstår missnöje med resultatet av processen (Blomberg, 2016). 

Faktaundersökning 

För att kvalitetssäkra utredningsarbete av mobbning och kränkande 
särbehandling föreslås en strukturerad metod för att komma fram till en slutsats 
om det faktiskt har förekommit systematiska och allvarliga kränkningar 
(Blomberg, 2016). Faktaundersökning är en strukturerad utredningsmetod som 
grundar sig i forskning om procedurell rättvisa (Einarsen et al., 2016). Med 
procedurell rättvisa menas olika faktorer som bidrar till att en process ska 
upplevas rättvis (Compranzo, 2011). Faktaundersökning bygger på ett 
systematiskt tillvägagångssätt. Detta för att främja att alla parter ska känna sig 
hörda, att utredaren ska uppfattas som opartisk och att processen ska vara saklig 
och tydlig (Einarsen et al., 2016). Faktaundersökning kan genomföras efter att 
en skriftlig anmälan gjorts om misstanke att mobbning eller kränkande 
särbehandling föreligger på arbetsplatsen. Detta bör göras om problematiken 
eskalerat till en nivå som inte längre kan hanteras på ett verksamt sätt internt 
(Arbeidstilsynet, 2007). Målsättningen med metoden är att med hjälp av en 
objektiv bedömning, ge ett underlag till arbetsgivaren. En utredares bedömning 
kan underlätta för arbetsgivare att fatta beslut rörande åtgärder på arbetsplatsen 
efter en anmälan om kränkande särbehandling eller mobbning (Arbeidstilsynet, 
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2007). För de berörda parterna kan Faktaundersökning innebära en trygghet i att 
få sin sak prövad på ett rättssäkert sätt (Einarsen et al., 2016). 

Förberedelse innan genomförande av Faktaundersökningen 

Policy och rutiner för verksamheten.  En förutsättning för att 
Faktaundersökning ska kunna användas är att organisationen som beställer 
uppdraget har inrättat en tydlig policy och rutiner för hur mobbning och 
kränkande särbehandling ska hanteras (Einarsen et al., 2016). Det är också 
viktigt att tydligt kunna förmedla vad konsekvenserna blir om en utredning visar 
att en eller flera anställda varit utsatta för mobbning eller kränkande 
särbehandling på arbetsplatsen (Arbeidstilsynet, 2007). Enligt Hoel och 
Einarsen (2011) rekommenderas det att policy och rutiner har implementerats 
och förankras bland medarbetare i ”fredstider” då arbetsplatsen inte har en 
pågående konflikt. Detta för att policy och rutiner ska upplevas som neutrala, 
rättvisa och trovärdiga för alla inblandade på arbetsplatsen. Det paradoxala är att 
många organisationer saknar tydlig policy mot mobbning. Kaya-Cicerali och 
Cicerali (2015) fann att detta var ett vanligt tema i svenska organisationer. Ingen 
av de intervjuade i deras studie arbetade i en verksamhet med en konkret policy 
mot mobbning. Att ha en tydlig policy och agera efter den, menar Hoel och 
Einarsen (2011), skapar tydliga signaler till organisationens anställda att 
kränkande särbehandling och mobbning inte är accepterat, att problemet tas på 
allvar och att åtgärder vidtas, vilket fungerar som trygghet för anställda. 

 
Förberedelse för utredaren. Det är viktigt att utredaren inledningsvis får 

mandat från uppdragsgivaren för utredningsuppdraget för att få utrymme och 
resurser för att kunna genomföra processen på ett adekvat sätt. Utredaren läser 
sedan in sig på, och utgår ifrån verksamhetens policy och riktlinjer (Einarsen et 
al., 2016). Inledningsvis är det också viktigt att en tydlig frågeställning har 
utformats som utredaren håller sig till i utredningen (Blomberg, 2016).  

Processen under Faktaundersökningen 

Utredningsprocessen rekommenderas att pågå under så kort tid som är möjligt 
för utredare och de inblandade (Einarsen et al., 2016). Detta för att reducera 
belastningen för de inblandade, för att minska risken att olika parter pratar ihop 
sig om sina historier och för att minska slitage på organisationsnivå (Einarsen et 
al., 2016). Under utredningen fokuserar utredaren på att samla in material från 
inblandade parter, det kan handla om skriftlig såväl som muntlig information. 
Dokumentation kan exempelvis handla om att få fram mötesanteckningar, 
meddelanden, mail, sms eller andra noteringar (Arbeidstilsynet, 2007). 
Underlaget i utredningen ska fokuseras mot synliga och konkreta uppgifter, 
händelser eller beteenden som kan verifieras av fakta eller tredje part. 
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Underlaget ska inte baseras på diffusa utsagor och uppgifter som inte går att 
styrka och finna bevis för (Hoel & Einarsen, 2011).  
 
Intervjuer används vanligen och ofta inleder utredaren med att intervjua 
anmälaren för att fortsätta med den anklagade och därefter vittnen (Hoel & 
Einarsen, 2011). Arbetsgivaren fungerar också som en oberoende 
informationskälla i ärendet och kring åtgärder som genomförts (Arbeidstilsynet, 
2007). Fler än nödvändigt ska inte inkluderas i intervjuprocessen (Einarsen et 
al., 2016). Utredaren informerar inledningsvis intervjupersonerna om sig själv, 
sin kompetens, hur processen kommer att gå till, regelverk, ramar runt 
Faktaundersökning och vilket mandat utredaren arbetar under. Detta för att 
skapa förutsägbarhet och trygghet för den som intervjuas (Einarsen et al., 2016). 
Det kan vara mycket starka känslor inblandade vilket kan påverka parternas 
berättelser under intervjuerna. Exempelvis är ett vanligt fenomen att olika parter 
försvarar sig genom att lyfta upp sina egna handlingar i positiv dager och 
beskriver opponentens handlingar och personkaraktär i negativ mening. 
Ryktesspridning och lösryckta personlighetsbeskrivningar är inte relevant 
information i en utredning (Arbeidstilsynet, 2007). Utredaren uppmanas även 
tänka på att inte ställa ledande frågor eller glida iväg från ämnet utan hålla sig 
till det som faktiskt är uppdraget att undersöka (Hoel & Einarsen, 2011). 
Einarsen et al. (2016) beskriver att fokus under utredningen ska vara på fakta 
och faktiska händelser som skett och varnar för att ställa frågor om orsaker till 
det som har skett. Detta för att utredaren ska kunna hålla sig så neutral som 
möjligt i sin bedömning (Einarsen et al., 2016). 
 

Intervju med de olika parterna. En viktig förutsättning är att alla deltagare 
förstår att de måste kunna stå för det de säger under intervjuerna. Detta eftersom 
i Faktaundersökning är det viktigt att det råder konfidentialitet utåt men att 
uttalandena inte är anonyma mellan deltagarna (Einarsen et al., 2016). I 
intervjun med anmälaren är syftet att få fram dokumentation och namn på 
vittnen som styrker upplevelsen av att vara kränkt (Arbeidstilsynet, 2007). 
Viktigt är att den anklagade sedan på ett tydligt sätt får information om vad 
denne är anklagad för. Detta för att processen ska upplevas som rättvis även 
utifrån den anklagades perspektiv (Hoel & Einarsen, 2011). I intervjun med den 
anklagade är målet att ge möjlighet att bekräfta och besvara påståendena 
alternativt försvara sig med hjälp av vittnen och andra bevis. Att alla parter i 
processen behandlas utifrån samma förutsättningar samt att ingen bedöms 
ansvarig förrän utredningen är klar betonas som viktigt (Hoel & Einarsen, 
2011). Efter intervjuerna med de främst berörda så intervjuas vittnen, personer 
som har sett eller hört något eller har dokumentation kring konflikten. Parternas 
relationer till vittnena kan påverka vittnenas beskrivningar av sina upplevelser, 
vilket utredaren bör ta i beaktande i dessa intervjuer (Arbeidstilsynet, 2007).  
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Att anonymitet inte råder mellan deltagare har tagits upp som en kritik till 
metoden eftersom det kan innebära missad information från de deltagare som 
inte vågar stå för sina uttalanden (Einarsen et al., 2016). Ett försvar mot denna 
kritik är att anonyma uttalanden kan resultera i utsagor som inte blir möjliga att 
försvara och ifrågasätta (Einarsen et al., 2016). En ytterligare kritik är att det 
oavsett utredningsmetod riskerar att inkluderas otillförlitliga utsagor eftersom 
minnen är föränderliga och kan påverkas i interaktion med andra. Därför menar 
Einarsen et al. (2016) att det är viktigt att få fram så konkret fakta som möjligt i 
utredningsprocessen.   

Efter Faktaundersökningen 

Potentiella utfall efter utredningen. Utredarens bedömning ska baseras på 
objektiva bevis och ske utifrån ett objektivt perspektiv (Hoel & Einarsen, 2011). 
Syftet med utredningen är inte att fastslå skuld eller lösa grundproblemet 
(Einarsen et al., 2016), utan att skapa förutsättningar för arbetsgivaren att 
förbättra arbetsmiljön och främja hälsa (Blomberg, 2016). Utifrån detta syfte 
kan en utredare komma fram till tre huvudsakliga utfall. Antingen finner 
utredaren tillräckligt med stöd för att anmälaren har kränkts eller blivit mobbad 
på sin arbetsplats. Med tillräckligt stöd föreslår Einarsen et al. (2016) att 
utredningen bör resultera i att mer än 50 procent av påståendena går att finna i 
konkreta bevis. När ord står mot ord räknas det inte som konkret bevis (Einarsen 
et al., 2016). Det andra potentiella utfallet är att utredaren finner att det inte 
finns stöd för att kränkningar eller mobbning förekommit men att det finns stöd 
för brott mot verksamhetens policy och föreskrifter. I dessa två potentiella utfall 
bör arbetsgivaren införa omedelbara konsekvenser för att förbättra arbetsmiljön 
för anmälaren och de anställda (Einarsen et al., 2016). Det tredje potentiella 
utfallet är att utredaren inte finner stöd för utredningsfrågan och inte heller 
finner stöd för brott mot policy och föreskrifter. Om detta blir slutsatsen så 
frikänns den som har anklagats, från alla anklagelser (Einarsen et al., 2016). 

 
Utredningsrapport. En sammanfattande skriftlig rapport med slutsatser 

lämnas till uppdragsgivaren. Det är viktigt att alla parter får full insyn i 
rapporten och att det ingår en systematisk beskrivning av bedömningen som har 
lett fram till slutsatsen i rapporten. Detta för att parter ska kunna värdera om 
utredningen utförts på ett rättssäkert sätt. Det rekommenderas att ta upp faktorer 
som talar för bägge parters syn för att få en balanserad rapport (Einarsen et al., 
2016). Återkopplingen av slutsatserna sker ofta i två steg enligt Blomberg 
(2016). Först sker återkopplingen på en högre instansnivå än där problemen har 
ägt rum för att därefter presenteras till de berörda parterna. Vittnen får oftast 
ingen skriftlig rapport, men får ta del av resultaten för att förhindra skvaller och 
ryktesspridning om utfallet (Blomberg, 2016). Alla parter har rätt till att bemöta 
det som framkommer vid återgivningstillfället och i rapporten, om de inte anser 
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att deras utsagor blivit sanningsenligt beskrivna. Slutligen är det arbetsgivaren 
som står som ansvarig att fatta beslut om åtgärder och genomföra åtgärderna 
efter utredningen. Faktaundersökning kan enbart fungera som ett underlag till 
arbetsgivarens fortsatta arbete (Einarsen et al., 2016). Hoel och Einarsen (2011) 
menar att när en arbetsplats tar mobbning och kränkande särbehandling på allvar 
och inför adekvata åtgärder, så minskar risken att liknande beteende sker igen 
eftersom organisationen signalerat ut att sådant beteende inte är acceptabelt 
(Hoel & Einarsen, 2011).  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att skapa ökad förståelse för hur utredningsmetoden 
Faktaundersökning kan upplevas av olika parter, och hur de påverkas av att vara 
en del i en utredningsprocess av mobbning och kränkande särbehandling. 
 
Utifrån studiens syfte formulerades frågeställningarna:  

• Hur upplevs processen i utredningsmetoden Faktaundersökning av 
inblandade parter med olika roller i utredningen?  

• Hur påverkas de inblandade parterna av att vara en del av 
utredningsmetoden Faktaundersökning? 

 

Metod 

Val av metod 

Studien som gjorts utformades som en fallstudie. Valet av fallstudie som 
forskningsdesign motiveras utifrån syftet att fånga fenomenet utifrån ett 
helhetsperspektiv där vardera deltagare bidrar med ett unikt perspektiv på 
utredningsförfarandet. Designen är adaptiv för att beskriva processer i sin 
helhet, kring förståelse av socialt komplicerade företeelser samt när frågor som 
ska besvaras handlar om hur och varför (Yin, 2007). Då utredningsprocesser 
kring arbetsplatsmobbning och kränkande särbehandling kan betraktas som ett 
känsligt och komplext ämne att studera har lite forskning gjorts inom området. 
Tillgången till befintliga fall är knapp och det studerade fallet är därav unikt och 
avgränsat. Utifrån dessa resonemang tillsammans med syftet, som handlar om 
att utreda hur detta upplevs anses fallstudie vara en passande design. Valet att 
genomföra en enfallsstudie istället för en flerfallsstudie gjordes utifrån 
sällsyntheten i fallets natur, den begränsade tidsaspekten samt utifrån 
prioriteringen att gå djupt in på ett specifikt fall. 
 
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang ligger intresset således i att skapa 
en fördjupad förståelse för de upplevelser och erfarenheter som uttrycks i 
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individernas olika berättelser. För att kunna undersöka och fånga de olika 
parternas upplevelse av att vara en del av utredningsprocessen valdes en 
kvalitativ metod. Metoden tillåter ett bredare och djupare 
undersökningsförfarande och kan generera ett material som ger utrymme för 
individers olika upplevelser och erfarenheter (Bryman, 2011). Kvalitativ metod 
kan därigenom skapa en mer nyanserad helhetsförståelse och också utrymme att 
fokusera mer på process än utfall (Tjora 2012). 
 
Studien har en i huvudsak induktiv ansats, där insamlad data ligger till grund för 
de slutsatser som dras, som sedan kopplas till teori (Bryman, 2011). Ämnet för 
undersökningen berör dock den teoretiskt underbyggda undersökningsmetoden 
Faktaundersökning, vilket förutsätter viss teoretisk förförståelse kring metoden 
samt kunskap kring ämnet arbetsplatsmobbning och kränkande särbehandling 
hos oss som forskare. Den teoretiska förkunskapen har haft en inverkan på 
undersökningsförfarandet i studien och har påverkat insamlandet och analysen 
av data. Både empiri och teori har därför använts under forskningsprocessens 
gång och ligger till grund för de resultat och slutsatser som dras i studien.  

Deltagare 

Vi fick kännedom om ett fall där en organisationspsykolog som är verksam på 
en annan ort i Sverige hade utrett kränkande särbehandling med 
Faktaundersökning som metod. Urvalet av deltagare till studien styrdes av valet 
av att undersöka det unika fallet. Det rörde sig därav om ett strategiskt urval där 
inklusionskriteriet var att deltagarna skulle ha varit delaktiga i 
utredningsprocessen av det valda fallet. Urvalsgruppen består av 
organisationspsykologen/utredaren som genomförde utredningen, berörda 
parter, anhöriga till berörda parter samt personer som arbetade inom 
arbetsplatsen vid tillfället. Inledningsvis kontaktades beställaren av utredningen 
och organisationspsykologen som genomförde utredningen, via telefon och 
informationsmail för att inventera om studiens genomförbarhet. Efter 
godkännande från dessa parter så förmedlades kontaktuppgifterna till samtliga 
som deltagit i utredningen via den ansvarige utredaren i fallet. Deltagarna 
kontaktades först via telefon där de tillfrågades om de ville ställa upp på en 
intervju kring sina upplevelser av att vara en del av utredningen. De berörda 
parterna i utredningen kontaktades först. Av de 15 personer som kontaktades, 
tackade 13 personer ja till deltagande. Efter godkännande att delta i studien 
skickades en samtyckesblankett (se Bilaga 1) för deltagande i forskningsstudien 
via mail med vidare information om syftet med studien och kring frivillig 
medverkan och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien.  

Datainsamling 
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Insamling av data skedde via intervjuer och skriftlig kompletterande 
information. Vårt val av semistrukturerad intervjuform var fördelaktig då vi 
önskade att ställa öppna frågor och spontana följdfrågor som preciserade 
deltagarnas utsagor (Ryen, 2004). Eftersom deltagarna haft olika roller i det 
ursprungliga fallet så utformade vi fyra anpassade intervjuguider, vilka bifogas i 
Bilaga 2, 3, 4 och 5. Frågorna i intervjuguiderna är inspirerade av litteratur om 
metoden Faktaundersökning. Den skriftliga kompletterande informationen 
bestod av organisationspsykologens slutgiltiga rapport från utredningen som 
användes för att skriva fallbeskrivning i denna rapport. En person skickade 
kompletterande information efter intervjun, via mail, som inkluderades i 
bearbetningsprocessen.  

Genomförande av intervjuer 

Fyra dagar avsattes till intervjuer i den staden där utredningen hade skett och där 
de flesta av deltagarna bodde. Den femte dagen mötte vi upp 
organisationspsykologen i en lokal på ett bibliotek i den stad där han är 
verksam. Totalt genomfördes 13 individuella intervjuer. Vi var båda närvarande 
under intervjuerna med anmälaren, den anklagade och organisationspsykologen. 
De resterande intervjuerna delade vi upp mellan oss och genomförde var för sig. 
Vi bokade och genomförde intervjuerna i lånade lokaler där samtalen kunde 
hållas ostört. Två intervjuer genomfördes via telefon på grund av att det var 
svårt att få till en bestämd träff. Intervjuerna tog mellan 25-124 minuter. I 
genomsnitt pågick intervjuerna i 62 minuter.  
 
Under intervjuerna strävade vi efter att skapa en icke dömande stämning genom 
att aktivt lyssna på alla parters utsagor och bekräftade parterna i deras 
berättelser. Inledningsvis under intervjuerna fokuserade vi på att få deltagarna 
att minnas tillbaka till tillfället/tillfällena då de var delaktiga i 
Faktaundersökningen. Detta var en viktig del eftersom intervjuerna till studien 
genomfördes i februari 2016, vilket var några år efter att utredningen med 
Faktaundersökning hade genomförts. Därefter ställde vi breda övergripande 
frågor där deltagarna själva fick styra berättelserna och ta upp det som de 
associerade med frågan som ställdes. Efter de övergripande frågorna 
kompletterade vi med mer ingående frågor som fokuserade på 
utredningsprocessen och var uppdelade i tre kategorier: innan intervjun, under 
intervjun och efter intervjun. Frågorna ställdes inte ordagrant och inte i samma 
ordning som de stod i intervjuguiden. Det viktiga i intervjuerna var att skapa ett 
så naturligt samtal som möjligt för att få möjlighet att fånga deltagarnas egna 
upplevelser av att vara delaktiga i utredningen med Faktaundersökning som 
metod. Efter att vi hade intervjuat den anklagade och fem vittnen fick vi kontakt 
med professor Ståle Einarsen som arbetar på Universitetet i Bergen i Norge och 
är en av grundarna till metoden Faktaundersökning. Vi hade tjugo minuters 
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handledning via telefon, därefter valde vi att lägga extra betoning på 
upplevelsen av rättvisa som framstod som centralt att undersöka kopplat till 
Faktaundersökning. Vi hade redan följande fråga i vår intervjuguide; upplevde 
du att resultatet gav en rättvis/sanningsenlig bild av verkligheten? I de 
resterande intervjuerna stannade vi lite extra vid den frågan. Samtliga deltagare 
godkände att intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon.  

Bearbetning och analys av intervjuerna 

Ljudupptagningar från intervjuerna transkriberades ordagrant och raderades 
efter transkriberingen. Skratt, pauser och annan icke verbal information 
betraktades inte bidra till ökad förståelse av berättelserna och nedtecknades 
därför inte. Intervjuerna transkriberades av den som inte genomfört intervjun för 
att kontrollera för eventuell bias som kan ha uppstått i intervjusituationen, för att 
öka objektiviteten samt kännedomen kring hela materialet.  
 
Den metod som valts i bearbetningen av data är datanära tematisk analys (Braun 
& Clarke, 2006). I valet av analysmetod diskuterades bland annat Grundad teori 
(GT), Tolkande Fenomenologisk Analys (IPA) och Diskursanalys (DA). GT 
bygger på ett genomförande där datainsamling och analys sker parallellt under 
analysprocessen (Thornberg & Charmaz, 2014). Datainsamlandet styrs och 
avslutas vid teoretisk mättnad, vilket innebär att kvaliteten och kvantiteten på 
den data som samlas in är avgörande för när insamlingen av data ska avslutas. 
Därav är perioden för datainsamling ofta inte förutbestämd (Thornberg & 
Charmaz, 2014). I vårt fall förelåg ett förutbestämt antal intervjuer under en 
bestämd och begränsad tidsperiod, som därav kom att styra datainsamlandet och 
påverkade att vi behövde genomföra analysprocessen efter datainsamlingen. 
Utifrån dessa resonemang valdes därför GT bort i vår studie. Inom IPA 
förespråkas en homogen urvalsgrupp, tolkningen och meningsskapandet kring 
data som samlas in ses som viktig i analysprocessen (Eatough & Smith, 2008). I 
vår studie valde vi att undersöka en heterogen grupp utifrån ett syfte och 
frågeställningar av beskrivande och förklarande karaktär, vilket gjorde att IPA 
inte kunde anses som en passande metod för vårt ändamål. Om vi istället valt att 
undersöka exempelvis ett fåtal deltagare som alla upplevt sig utsatta för 
kränkande särbehandling så hade IPA kunnat vara en mer passande metod. Den 
realistiska utgångspunkten och den beskrivande och förklarande karaktären i 
syftet och frågeställningarna låg också till grund för varför vi valde bort DA som 
analysmetod. Detta då DA fokuserar på att analysera rådande diskurser, som 
representerar särskilda synsätt på världen, i den befintliga kontexten (Willing, 
2008). En analys utifrån DA skulle därav ha fokusera på hur deltagare pratar om 
sina upplevelser, språket skulle vara i fokus i den specifika kontexten, vilket inte 
låg i linje med ändamålet för vår studie.  
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Tematisk analys är en vanlig metod inom psykologisk forskning och anses 
passande som en inledande forskningsmetod för att se övergripande mönster 
inom relativt obeforskade områden där mängden data och forskningsresultat är 
knapp, vilket stämmer i vårt fall (Howitt, 2010). I den datanära tematiska 
analysen utgår vi från en realistisk utgångspunkt vilket förutsätter att förståelse 
och kunskap om verkligheten och det studerade fenomenet kan inhämtas och 
fångas via individernas berättelser (Howitt, 2010). Meningsskapande kring 
upplevelser och erfarenheter anses utifrån förhållningssättet kunna förmedlas via 
språket (Braun & Clarke, 2006). Den datanära tematiska analysen genomfördes 
med inspiration utifrån Braun och Clarkes (2006) sex faser. I analysen 
identifieras vilka teman som kan urskiljas i materialet, vilka fungerar som 
slutsatser i utformandet av teoretiska hypoteser. Analysen av teman utgick från 
studiens frågeställningar. Teman identifierades utifrån en semantisk och explicit 
nivå, vilket innebar att data behandlades utifrån sitt innehåll och vad som sades. 
Ändamålet var att beskriva övergripande mönster och därefter tolka och 
teoretisera dess innebörd. 
 
Efter transkriberingen lästes materialet igenom ett flertal tillfällen för att skapa 
en god kännedom kring innehållet. I det här stadiet noterades även idéer kring 
koder och återkommande mönster som identifierades i data. Noteringarna 
gjordes i marginalerna. Vi gick sedan igenom noteringarna och undersökte 
eventuella övergripande mönster. Efter genomläsningen gjordes en initial 
kodning. De initiala koderna klipptes sedan ut i separata dokument och 
organiserades i meningsfulla grupper. Här användes olika färger för att markera 
koder som vi ansåg hörde ihop i textpartierna. Därefter ritades mindmaps för att 
systematisera och klarlägga koderna och deras relationer till varandra. Koderna 
ordnades sedan under potentiella teman och kategorier med olika arbetsnamn. 
Vi gick därefter igenom dessa för att kontrollera överensstämmelse med de 
initiala kodningarna samt det övergripande datamaterialet i sin helhet. Därefter 
definierades och klargjordes slutgiltiga teman och kategorier som presenteras 
tillsammans med utdrag från datamaterialet. 

Kvalitetsaspekter 

Innan intervjuerna genomfördes, diskuterade vi i enlighet med Larsson (2005) 
om vilka förutfattade meningar vi hade om metoden Faktaundersökning. Detta 
gjorde vi för att medvetandegöra föreställningar som eventuellt kunde komma 
att påverka intervjuerna och analysen av data. Gemensamt för oss båda var att vi 
hade en positiv bild av denna metod. Vi hade efter att ha gått på föreläsningar 
och en konferens där metoden presenterats i positiv dager, fått förutfattade 
meningar om att metoden var verksam och ett viktigt tillägg för 
organisationspsykologer. För att kunna utforska deltagarnas upplevelser på ett 
neutralt, noggrant och objektivt sätt var det ett viktigt steg för oss att tydliggöra 
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syftet kring att förutsättningslöst undersöka själva upplevelserna av 
utredningsprocessen och på så sätt öka trovärdigheten i vår studie. Andra 
åtgärder som vi vidtog var att noggrant skapa en neutral och genomtänkt 
intervjuguide samt att träna på att hålla oss neutrala när vi genomförde varsin 
testintervju. Enligt Larsson (2005) kan man aldrig generalisera resultaten från ett 
fall till ett annat men med hjälp av en fallbeskrivning ger man läsare möjlighet 
att själv bedöma tillämpligheten av ett resultat. Utifrån vår presenterade 
fallbeskrivning önskar vi både ge ett sammanhang utifrån vilken kontext våra 
resultat skapades, samtidigt som vi strävar efter att skydda deltagarnas 
identiteter. I och med detta hoppas vi att studiens resultat kan bli användbart 
utanför sitt sammanhang. Ett annat kvalitetskriterium som anses viktigt enligt 
Larsson (2005) är att de fynd som presenteras tillför kunskapstillskott. Vi har 
aktivt strävat efter att hitta relevanta fynd och eftersom det inte har gjorts en 
liknande studie innan, så har vi förhoppningar om att våra resultat ska bidra med 
nya hypoteser och ny kunskap. 

Etiska överväganden  

Då denna fallstudie berör en individ som upplevt sig kränkt samt en individ som 
blivit anklagad, så riskerade studien att väcka starka känslor hos de inblandade. 
En medveten avgränsning gjordes när vi valde att fokusera på 
utredningsmetoden och inte bakgrunden till utredningen. I enlighet med de 
etiska principerna för svensk forskning som beskrivs av vetenskapsrådet (2011) 
och Bryman (2011), så följde vi informationskravet och upprepade 
informationen att intervjuerna skulle komma att handla om själva processen 
under utredningen. Vi förtydligade att syftet inte var att genomföra en ny 
utredning av själva händelseförloppet för de inblandade. I enlighet med 
samtyckeskravet samlades informerat samtycke in från de som önskade delta 
(Vetenskapsrådet, 2011). I samtyckesblanketten meddelades om frivillig 
medverkan och vi respekterade deltagare som valde att inte delta i studien (se 
Bilaga 1). Innan intervjuernas start meddelades deltagarna om nyttjandekravet, 
att informationen om enskilda personer som framkommer i intervjuerna endast 
används till den presenterade undersökningen (Bryman, 20011). Under 
intervjuerna strävade vi genomgående efter att bemöta deltagarna utan att ta 
parti för någons berättelse, detta i enlighet med de yrkesetiska principerna för 
psykologer (Sveriges psykologförbund, 1998). 
 
I enlighet med konfidentialitetskravet (Bryman, 2011) har vi strävat efter att 
avidentifiera fall- och resultatbeskrivningen till den grad att en utomstående inte 
ska känna igen personerna som ingår i studien, eller platsen där fallet utspelade 
sig. Vi valde att avidentifiera alla utdrag för att öka anonymiteten av deltagarna. 
Detta innebär att vi inte har skrivit ut koder som kan koppla utdragen till 
deltagaren som har uttryckt uttalandet. Utdragen i vår uppsats är spridda från 



 

20 
 

olika deltagare och alla deltagare är representerade i framskrivningen av 
resultatet. Trots dessa åtgärder är det nästan omöjligt att fullständigt skydda 
deras identiteter (Merriam, 1993). Exempelvis skulle en person som är bekant 
med fallet kunna känna igen beskrivningen av fallet. För att värna om 
deltagarnas integritet gjordes valet att låta anmälaren och den anklagade 
godkänna fallbeskrivningen. Dessa två parter samt organisationspsykologen fick 
även läsa igenom utdragen från deras intervjuer som används i resultatdelen. Vi 
gav dem möjlighet att godkänna utdragen som de var, ge förslag på ändringar i 
utdragen alternativt be oss att ta bort utdrag som upplevdes känsliga.  

Fallbeskrivning  

Fallet som vi har baserat vår studie på rörde en utredning som genomfördes för 
några år sedan, i syfte att kartlägga om kränkande särbehandling enligt AFS 
1993:17, hade förekommit eller inte. Utredning gällde incidenter som skett 
under cirka fem års tid och utreddes med Faktaundersökning som metod. Den 
fokuserade på tre processer som var centrala för anmälningen om kränkande 
särbehandling vilka gällde en omorganisation, rehabiliteringsprocess och en 
tjänstetillsättning som skedde under tidsperioden. Utredningen genomfördes av 
en organisationspsykolog med erfarenhet inom området. Fallet rörde 15 
personer varav en anmälare och en anklagad som alla intervjuades som en del i 
utredningen. De övriga personerna var vittnen, personer från ledningen, kollegor 
och familjemedlemmar till de berörda parterna.  
 
Utifrån fakta som organisationspsykologen tagit del av och samlat in gjordes 
bedömningen att kränkande särbehandling, som det definieras i lagstiftningen, 
inte hade förekommit. Däremot konstaterades att felaktigheter har begåtts och 
att anmälaren blivit kränkt av arbetsgivarens sätt att hantera hennes rätt till 
arbetsanpassning samt av sättet omorganisationen genomfördes på. Detta 
bedömdes ha skapat stor stress hos anmälaren och varit henne till men. 
Organisationspsykologen föreslog att en ursäkt från arbetsgivaren för det 
lidande anmälaren har utsatts för kunde vara på sin plats. 
 

Resultat 

Sex teman har identifierats och skrivits fram efter bearbetning av det 
transkriberade intervjumaterialet. Dessa teman som kommer beskrivas nedan är: 
avsikter och förhoppningar med metoden, upplevelser av ramarna i 
Faktaundersökning, känslomässig påverkan, tilltro i utredningen, misstro i 
utredningen och organisationspsykologens perspektiv. 
 
Varje tema beskrivs med hjälp av tillhörande kategorier. Temana illustreras med 
passande kursiverade utdrag från intervjuer med deltagarna. Vi har strävat efter 
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att samtliga deltagare ska vara representerade i texten om resultatet. På grund av 
studiens känslighet har vi valt att anonymisera samtliga utdrag. För att öka 
tydligheten i vissa utdrag, har tillägg gjorts av författarna i hakparentes. Vissa 
utdrag har förfinats genom att exempelvis ta bort dubbla ord, detta för att öka 
läsvänligheten. Följande tecken ”...” står för att text som inte berör temat har 
exkluderats.  
 
Stundtals benämns deltagare vid beteckningar, exempelvis 
organisationspsykologen, anmälaren eller den anklagade. Detta har vi gjort för 
att lyfta fram när parter beskriver olika upplevelser kopplat till det aktuella 
temat. För en utomstående som inte har varit delaktig i fallet har vi strävat efter 
att det ska vara svårt att identifiera deltagares identiteter. Vi har i största möjliga 
mån avidentifierat det som kan gå att kopplas samman med deltagarna. Nedan 
presenteras en tabell över teman och kategorier. Efter tabellen presenteras 
resultatet.  
 
Tabell 1.  
Teman och kategorier som kommer presenteras i resultatet  

Tema Kategorier 
 
Avsikter och förhoppningar med metoden 

 
• Symboliskt verktyg 
• Upprättelse och bekräftelse 

 
Upplevelser av ramarna i Faktaundersökning 

 
• Tolkningsbart begrepp 
• Uppgivenhet över att bli bortviftad 
• Utredningstid 

 
Känslomässig påverkan 

 
• Konsekvenser för måendet 
• Konsekvenser för bidrag 
• Konsekvenser för engagemang 

 
Tilltro i utredningen 

 
• En opartisk utredare  
• En kompetent utredare med fokus på 

fakta 
 
Misstro i utredningen 

 
• Upplevelse av orättvisa 
• Förutsägbarhet 

 
Organisationspsykologens perspektiv 

 
• Avsikter och förhoppningar med 

metoden 
• Upplevelser av ramarna i 

Faktaundersökning 
• Känslomässig påverkan  
• Tilltro och misstro i utredningen  
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Avsikter och förhoppningar med metoden 

Avsikter och förhoppningar med metoden skildrar Faktaundersökningens 
tilltänkta och upplevda användningsområden och vad man vill att utredningen 
ska åstadkomma utifrån olika perspektiv i utredningen. Metoden framställs 
fungera som ett viktigt symboliskt verktyg, som sänder signaler till olika 
målgrupper inom företaget med avsikt att påverka och åstadkomma olika 
förändringar inom företaget. En tydlig förhoppning som framkommer är att 
utredningen ska leda till upprättelse och bekräftelse hos inblandade parter och 
hur metoden förväntas används som ett verktyg för att uppnå detta. Avsikter och 
förhoppningar med metoden beskrivs nedan via kategorierna symboliskt verktyg 
och upprättelse och bekräftelse.  

Symboliskt verktyg 

Utifrån olika perspektiv framkommer föreställningar kring vad genomförandet 
av en Faktaundersökning innebär och vad den åstadkommer. Gemensamt är att 
Faktaundersökningen upplevs fungera som ett sätt att sända ut signaler till olika 
målgrupper som får olika önskade och oönskade effekter. Utredningen används 
på så sätt som ett verktyg med ett symboliskt ändamål. 
 
Utifrån ett ledningsperspektiv ser man på utredningen som ett sätt att signalera 
att de tar personalärendet på allvar. Det beskrivs som ett sätt för företaget att 
visa vad de representerar och står för i personalfrågor och i relationen till sin 
personal. Att ta in och genomföra utredningen signalerar och uppmärksammar 
allvaret samt visa på att de agerar handlingskraftigt vid anmälningar. Företaget 
vill genom detta skapa en trygghet för sin personal och signalera att de hyser 
respekt gentemot individen i dessa frågor. 
 

Vår ambition är att försöka sprida att vi tar sådana här frågor på allvar. 
Att alla ska känna sig trygga att våga rapportera, meddela att man känner 
sig kränkt eller utsatt på något sätt utifrån liksom alla 
diskrimineringsgrunder. Och att den tryggheten ska göra att vi faktiskt får 
upp frågorna på bordet tidigare. Det är liksom vår ambition. Att man 
faktiskt då kan minska sådana här konflikter och känslor av utsatthet … 
Därför har ju vi idag skrivit in i vår plan, förkortat lika behandling. Att vi 
använder Faktaundersökningsmetoden. 

 
Utifrån ett ledningsperspektiv fungerar utredningen som en grund till att 
genomföra en förändring, där bedömningen är ett viktigt avslut där företaget tar 
vid efter organisationspsykologen. Den fakta och information som togs fram via 
utredningen kan skapa en större förståelse bland deltagare och kan därigenom 
ligga till grund för ett gott samtal. Utifrån perspektiv från deltagare i 
utredningen, så beskrivs utredningsprocessen fungera som ett sätt att granska 
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och sätta press på företaget och ledningen genom sitt inträde. Här framställs 
utredningen och de facto att en extern utredare tillträder, fungera som en 
utomstående granskare. Det beskrivs också som ett symboliskt viktigt medel 
med en förhoppning om att ändra inställning hos ledningen och få saker att 
hända i personalfrågan och inom företaget. 
 

Men det kändes skönt när de äntligen tog ett beslut. Jag fick reda på att 
man gör en extern utredning så att man inte bara liksom har nöjt sig med 
att ha det här interna så är det inget mer med det. Så att, på något sätt 
satte det press på företaget. 

 
En avvikande syn som framkom berör vad utredningen sänder för signaler till 
företagets övriga anställda och vilka konsekvenser det kan få inom företaget. 
Här uttrycktes farhågor kring att användningen av Faktaundersökning kan 
komma att leda till ett överskott av anmälningar som berör kränkningar, att 
många anställda kommer förvänta sig att få en Faktaundersökning tilldelad sig 
och att det kommer leda till ett överskott av utredningar. Det här beskrivs i en 
kontext av vilka konsekvenser det kan få för företagets ekonomi, vilka 
konsekvenser det kan få för ledningen och att det kan resultera i bakbundna 
chefer som inte vågar agera och ta ledningsbeslut.  
 

Då får man massvis med grejer som gör det alltså [skickas till utredning], 
får jag inte som jag vill så blir det en utredning. Om man kommer i fokus så 
får jag, för att de inte ska kränka mig igen så får jag ju som jag vill, ja lite 
grann va. Det liksom, även om det nu framgår med Faktaundersökning nr 1 
att personen inte är kränkt. Hur mycket vågar arbetsgivaren och den som är 
chef säga åt den här personen då, framledes? Då blir det så att, nästa gång 
som det inte blir som det var tänkt då blir det en Faktaundersökning igen 
och igen och igen. 

Upprättelse och bekräftelse 

Många förväntningar och förhoppningar är kopplade till utredningen och kring 
vad Faktaundersökning skulle innebära och vad den skulle åstadkomma. Ett 
begrepp som framställs som mycket centralt är en önskan om att få upprättelse i 
och med utredningen. Upprättelsen beskrivs i termer av att den anmälan som 
gjorts erkänns, får uppmärksamhet och tas på allvar inom företaget. Det unika 
som beskrivs i relation till upprättelse är betoningen på den personliga 
bekräftelsen och upprättelsen på ett personrelaterat plan. Här framkommer en 
ambition och en önskan om att få känna sig lyssnade till, respekterade och bli 
tagna på allvar. Upprättelsen är också kopplad till en önskan om att bli friad från 
anklagelser om kränkande särbehandling. Bedömningen kring huruvida 
handlingar som granskas i utredningen kan värderas som fel enligt lagen eller 
inte blir avgörande för denna upprättelse. 
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Det var väl skönt att det inte var brottsligt. Nej, men alltså att inte ha gjort 
fel enligt lagen. Det är väl klart att det är bra, men grundproblemet var att 
det finns en konflikt mellan den anklagade och anmälaren. Det blir ju inte 
bättre av det, det är ju den stora frågan. 

 
Bedömningen och avgörandet i sig är dock inte tillräcklig, utan ärendet behöver 
följas upp. Bekräftelsen framställs som en faktor som kan bidra till en viss 
upprättelse oavsett bedömningen och utfallet i utredningen. Betydelsefullt i 
upplevelsen av att få upprättelse är dock vetskapen om att utredningen följs av 
sanktioner och konsekvenser till följd av den anmälan som gjorts. 
 

Min bild är att metoden håller. Det betyder att när det inte är frågan om 
kränkande särbehandling som i det här exemplet som ni tittar på nu så 
blev det ju konsekvenser. Är min bild i alla fall, att trots att personen inte 
fick rätt i att det var en kränkande särbehandling, utifrån lagens 
definitioner och föreskrifter så var det ju händelser som inte var okej, som 
hade hänt. Det gjorde att personen kunde lägga historien bakom sig. Den 
kunde få ursäkter som den behövde och kunde känna sig bekräftad, tror 
jag, av att ändå bli lyssnad på och tagen på allvar. Det tycker jag är en 
viktig aspekt i det här därför att personer, där man aldrig reder ut eller 
kommer till punkt bär ju med sig en bitterhet och en otillfredsställelse tror 
jag. 

 
Många förväntningar kring utredningen relateras till fördelar och vinster som 
tillönskas anmälaren. Dessa handlar om att utredningen ska leda till 
konsekvenser som fler ursäkter, kompensationer och ett erkännande kring fel 
som begåtts inom företaget. Upprättelsen kan vara viktig för upplevelsen av 
rättvisa, i den bemärkelsen att fel som begås korrigeras och att konsekvenser 
inrättas till fördel för anmälaren. 
 

Ja jag hade större förväntningar och förhoppningar på själva utredningen. 
Jag tänkte att, ja men nu äntligen kommer det någon utifrån som kan se på 
det här liksom objektivt och bilda sig sin egen uppfattning. Ja men nu är 
det liksom, nu är det klart. Nu ska rättvisa skipas i det här ärendet. Men så 
var det ju inte. 

 
Höga förväntningar och förhoppningar om upprättelse, bekräftelse och rättvisa 
som inledningsvis kopplas till utredningen sjunker om dessa inte upplevs infrias 
i den utsträckning som förväntas. Som en konsekvens av detta kan det medföra 
en stor besvikelse. 
 

Jag trodde att anmälaren var en viktig person under den där utredningen. 
Det var väl anmälaren också men när man summerar alltihopa så känner 
jag att det, ja, det förändrades nog. Företaget var nog mer viktigt på något 
sätt än vad anmälaren var i slutändan. Så det förändrade mitt synsätt till 
utredningen. 
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Upplevelser av ramarna i Faktaundersökning 

Nedan beskrivs upplevelser av hur man påverkas av Faktaundersökningens 
ramar. Ramarna utgörs dels av definitionen för kränkande särbehandling, 
inramningen som sker utifrån frågeställningarna samt den tidsmässiga aspekten. 
De tydliga ramarna i Faktaundersökning kan väcka känslor av frustration, 
uppgivenhet men även lättnad. Dessa upplevelser beskrivs genom kategorierna 
tolkningsbart begrepp, uppgivenhet över att bli bortviftad och utredningstid.  

Tolkningsbart begrepp 

Begreppet kränkande särbehandling upplevdes vara tolkningsbart och kan av 
vissa upplevas som snäv. Det beskrivs finnas ett stort utrymme att göra 
subjektiva bedömningar av vad som ska ingå för att det ska räknas som 
kränkande särbehandling. Denna tolkningsmöjlighet kan skapa osäkerhet kring 
vad som egentligen avgör vad som kan läggas i begreppet. Anmälaren och 
personer runt om anmälaren hade upplevelser om att det enligt dem hade utförts 
kränkningar riktat mot anmälaren. Kränkningar som enligt den objektiva 
definitionen av vad kränkningar är, inte räknades in. Det uppfattades som att 
anmälarens upplevelser avfärdades i och med att de inte sammanföll med den 
objektiva definitionen. 
 

Det var så fyrkantigt det här med kränkningar, att det skulle ske på ett 
visst sätt … Och det är som att den ramen de tittar på efter kränkningar i, 
inte stämde med de sätt som anmälaren blev kränkt på. 
 

Det beskrivs inte bara en frustration över att begreppet är för snävt, begreppet 
kränkt beskrivs även som ett ord som ligger i tiden och florerar flitigt i media. 
Det kan förknippas med en rädsla för att för mycket kan inkluderas i begreppet 
och att många beteenden kan definieras som kränkande.  
 

Det händer ju dagligen situationer där folk så att säga blir lite osams och 
gnissel hit och dit. Just det här med ordens valör, ja så starka ord det här 
med kränkt. 

Uppgivenhet över att bli bortviftad 

Uppgivenhet kan skapas då det finns förväntningar på att kunna påverka sin 
situation men inte upplever sig kunna göra det. Vissa parter lade ner mycket 
energi på att ta fram ett gediget material för att ge till organisationspsykologen, 
men de upplevde att en stor del av det materialet inte påverkade resultatet i 
utredningen. Detta skapade upplevelser av att bli bortviftad. I en upplevelse av 
att den information som man bidrar med viftas bort, kan det bli svårt att förstå 
vilket material som är relevant för sammanställningen av resultatet.  
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Han bemötte allt man sa, så det spelade liksom ingen roll om man la fram 
konkreta saker. Det ena skulle man inte ta någon hänsyn till, det där 
behöver man inte. Det bara viftades bort liksom. Så då vet jag inte riktigt 
vad han ville egentligen … Alltså till och med det som går att stärka med 
fakta, kan man inte bara vifta bort tycker jag. Det som är fakta och det som 
inte bara är ord mot ord … Han började ju utredningen med att säga att 
metoden bygger på fakta och ändå får man ingen rätt eller respons eller 
någonting. 

Utredningstid 

Utredningstiden upplevs av vissa parter som kort och komprimerad. Detta kan 
också skapa känslor av uppgivenhet och upplevelser av att bli avfärdad. Det 
finns en rädsla för att personen som utreder ska missa information när 
utredningen går fort fram, vilket kan upplevas ha negativ påverkan på kvalitén i 
utredningsprocessen. Flera parter från anmälarens sida beskriver att de inte 
förstod varför utredningen gick så snabbt. Att utredningen genomfördes under 
kort tid beskrivs även ha haft en inverkan på upplevelsen av att kunna påverka 
slutresultatet och bemöta slutrapporten.  
 

Nej, jag känner att man gick liksom inte till botten på något sätt utan det var 
en forcerande utredning. Man skummade av lite av lagarna, så drog man 
det till en slutsats.  

En positiv aspekt som uttrycks med den komprimerade utredningstiden är att 
återkopplingen sker tätt inpå vilket underlättar för de inblandade och kan leda 
till att företaget kan agera snabbare.  

Känslomässig påverkan 

Den känslomässiga påverkan som följs av att vara en del av utredningen kan 
vara beroende av hur hög den personliga inblandningen är i fallet, relationerna 
till de berörda i utredningen samt vilken roll och grad av delaktigheten som en 
har i utredningen. Beroende på dessa faktorer varierar konsekvenserna för 
måendet, förmågan att kunna bidra och graden av känslomässigt engagemang 
under utredningen. Känslorna kan kopplas till händelser under 
utredningsprocessen, men också till processer runtomkring fallet och till 
företeelser som skett innan utredningens början. Detta får till följd att vissa 
parter bär med sig en stark känslomässig påverkan in i utredningen. 
Känslomässig påverkan beskrivs nedan via kategorierna konsekvenser för 
måendet, konsekvenser för bidrag och konsekvenser för engagemang.  
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Konsekvenser för måendet 

En hög grad av delaktighet och personlig inblandning kan relateras till en hög 
känslomässig påverkan, som också kan ha fått konsekvenser för måendet efter 
utredningens slut. Här framkommer starka olustkänslor och traumaliknande 
symtom som suttit kvar långt efter tiden för utredningen. 
 

Jag fick ju jättesvårt att åka tillbaka till företaget. Det är först i år som jag 
har varit uppe på anläggningen … Jag var där varje dag i många många 
år. Jag kände en sådan avsky till företaget. Så det var något hemskt. När 
det var mycket uppståndelse kring företaget förra året. Då sa jag till min 
man att jag inte klarar av och bo kvar i stan. Vi måste åka någonstans. 

 
En låg grad av känslomässig påverkan kunde återfinnas bland de som deltagit 
under kortare insatser i utredningen, befann sig längre ifrån utredningens 
centrum eller hade en yrkesmässig koppling till utredningen. Det beskrivs inte 
ha fått några nämnvärda konsekvenser för måendet.  
 

Jag var bara inblandad under halvtimmen med utredaren, så återkom han 
ytterligare en gång. För då hade han pratat med fler. Då hade han väl 
någon kompletterande fråga. Så att, jag upplevde den [utredning] inte 
över huvud taget om du förstår vad jag menar. 

Konsekvenser för bidrag 

Den känslomässiga påverkan får konsekvenser för de bidrag som lämnas för att 
stödja och hjälpa till under utredningen. Att vara kraftig emotionell påverkad 
kan inverka på förmågan att minnas och att uttrycka sig under utredningen. 
Detta försvårar för möjligheten att besvara frågor och att få fram fakta som 
efterfrågas. 
 

Jag tror inte han hade så himla mycket material egentligen, och utgå ifrån, 
mer än att lyssna av mig lite grann när jag satt där … Och då är man inte 
riktigt klar heller. Så man lämnar rätt saker kanske i en sådan situation. 

 
Här framkommer en tveksamhet kring vad deltagaren kunnat bidra med utifrån 
sitt emotionella tillstånd och utifrån svårigheter att minnas och återberätta 
sekvenser i händelseförloppet. Konsekvenserna av en hög känslomässig 
påverkan tar sig uttryck via svårigheter att förhålla sig objektiv i utredningen 
och att kunna bidra på ett objektivt sätt. 
 

Det är väl inte så lätt alla gånger [att förhålla sig objektiv]. När det blir 
så mycket känslor inblandade. Och alltså, det blir ju irritation och. Ja, 
men att de inte har bettet sig korrekt och … Det fallerade på så många 
punkter. Det gjorde ju kanske att jag mer kunde ta parti för anmälaren. 
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En upplevelse av att känna sig lågt insatt och längre ifrån utredningens centrum 
kan också framkalla känslor av obehag kring att delta och bidra. Detta utifrån 
uppfattningen att inte ha tillräcklig kännedom kring vad som skett i fallet och 
samtidigt förväntas kunna bidra med viktig information till utredningen.  
 

Det här känns liksom, ja men jag har inte känt mig riktigt delaktig och då 
har jag tyckt att det har varit svårt att liksom kommentera det 
överhuvudtaget så kan jag säga ... Jag tyckte att det kändes olustigt. Att 
det kändes som att känslan var att jag skulle ha tagit ett större ansvar och 
varit mycket mer delaktig än vad jag själv har uppfattat att jag hade … 
Det här kändes som någonting som hade skett innan och sen möjligen vad 
som har hänt efter. Det är det jag inte vet eftersom jag fortfarande inte har 
liksom en klar bild över hur stort det här har blivit. 

Konsekvenser för engagemang 

En hög känslomässig påverkan skapar ett engagemang att vilja hjälpa och bidra. 
Detta engagemang leder i vissa fall till känslor av otillräcklighet i relation till 
sina individuella bidrag eller möjlighet att bidra. Vilket kan leda till att det egna 
engagemanget sträcker sig utöver bidraget i den avsatta intervjun i 
Faktaundersökningen.  
 

Jag är extremt energisk av mig och liksom. Jag vill ju gärna se resultat 
omgående … Man känner sig maktlös och så blir man väldigt, ja men 
irriterad liksom. 
 
Jag skrev ner allt, hela historien. Bifogade material, bifogade 
mailkonversationer. Alla möjliga saker … Ja alltså vi bifogade allting och 
oftast det som sagts, det fanns vittnen också som vi har skrivit med. Så 
utredaren hade ju hela underlaget. 
 

Utifrån en lägre emotionell inblandning beskrivs också känslor av otillräcklighet 
kring den egna förmågan att bidra i utredningen. Här framkommer dock ett lägre 
engagemang, där otillräckligheten uttrycks via en hjälplöshet/hopplöshet över att 
inte kunna bidra i större utsträckning. 
 

För jag vet att hon inte mådde bra … Sådant är alltid jobbigt att lyssna på 
och ta till sig och veta att jag inte kan påverka över huvud taget då. Det 
ingår lite i jobbet också att ta sådant. 

Tilltro i utredningen 

Upplevelser av att känna tilltro kan vara kopplat till hela processen med en 
Faktaundersökning men också till personen som arbetar med 
Faktaundersökningen, i detta fall organisationspsykologen. Tilltro till 



 

29 
 

utredningsprocessen kan skapas av att det upplevs som att personen som utreder 
förhåller sig opartiskt och agerar professionellt samt baserar sitt resultat i 
utredningen på fakta. Tilltro till personen som arbetar med Faktaunderökningen 
skapas av att utredaren har kunskap och kompetens inom området. Att ha varit 
med och beställt uppdraget och därmed fått möjlighet att skapa relation samt fått 
insyn i hur en Faktaundersökning är uppbyggt kan också skapa tilltro till 
utredningen. Att uppleva tilltro till utredningsprocessen och 
organisationspsykologen kan leda till att förtroende skapas och att man 
accepterar delar i processen utan att ifrågasätta. Tilltro i utredningen beskrivs 
nedan via kategorierna en opartisk utredare och en kompetent utredare med 
fokus på fakta. 

En opartisk utredare 

För att få en positiv upplevelse och känna tilltro till utredningsprocessen så är en 
förutsättning att utredaren upplevs vara opartisk. Det kan upplevas som en 
fördel att personen som ska anta fallet inte har varit en del av företaget innan 
och därför inte har skapat förutfattad uppfattning om olika parter i utredningen. 
Viktigt är att personen uppfattas som en neutral part från början av uppdraget. 
En person inom organisationen kan också utföra en Faktaundersökning om 
personen uppfattas som opartiskt och har skapat förtroende med de berörda 
parterna.  
 

Jag måste ju lita på att den som gör en sådan här sak, i det här fallet att 
organisationspsykologen är professionell och tar hänsyn till all information 
som han har fått. Det har jag ingen anledning att misstro eller tro något 
annat om heller. 

En kompetent utredare med fokus på fakta 

Förtroende för personen som utreder byggs upp genom att den kan visa att den 
är trygg i modellen som den jobbar efter och har den kunskap som behövs för att 
kunna fatta ett rättvist beslut. Tilltro byggs även upp i mötet mellan 
organisationspsykologen och utredningsdeltagaren. Upplevelsen av att relevanta 
frågor ställs samt att man får ett professionellt bemötande från utredaren har 
positiv påverkan på tilltron till personen som utreder fallet. Ett professionellt 
bemötande kan innebära att man som organisationspsykolog är tydlig med sitt 
fokus på fakta och därmed inte har fokus på subjektivt tyckande. Det tydligt 
uttalade faktafokus i Faktaundersökning beskrivs skapa tilltro under 
utredningsprocessen.  
 

Det handlar inte om tyckanden utan det handlar om att få fram fakta, ställa 
olika fakta mot varandra och komma fram till ett ställningstagande ...  Det 
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har ju inte jag sett något liknande någon annanstans. Det tycker jag är 
jättespännande.  

 
Förtroendet till organisationspsykologen kan leda till att man upplever att det 
inte är nödvändigt att granska någon del i processen utan konsekvensen tenderar 
att bli att man mer eller mindre okritiskt accepterar det som 
organisationspsykologen gör.  
 

Alltså vi lade ju allt till den här utredaren. Det tror jag är väldigt viktigt, att 
utredaren får fullt förtroende och måste jobba systematiskt efter modellen. 
Det är superviktigt! Så det behövs ju vara en certifierad person. Och när 
den då redovisar om det är så att det handlar om en systematiskt, en 
kränkande särbehandling eller inte så har ju inte jag någon anledning att 
ifrågasätta det utan här känner jag full tillit till utredaren. 

Misstro i utredningen 

Även om man inledningsvis upplevt tilltro till att det kommer ske en opartisk 
bedömning av en kompetent utredare så behövs det inte mycket för att 
upplevelsen av tilltro ska bytas ut mot misstro. Om det är något i processen som 
upplevs vara orättvist så riskerar förtroendet förbytas mot misstänksamhet, 
vilket kan väckas redan efter första intrycket. Misstro kan skapas om man inte 
upplever att man har insyn i utredningsprocessen, och att den därmed upplevs 
oförutsägbar. Att misstro väcks i utredning kan leda till att man inte vågar 
uttrycka allt under en intervju eller att man börjar ifrågasätta och granska 
processen och personen som utreder. Misstro i utredningen beskrivs via 
kategorierna upplevelse av orättvisa och förutsägbarhet. 

Upplevelse av orättvisa 

Känslan av att en process är orättvis kan skapas om man upplever att man inte 
har lika stor tillgång till utredaren som en motpart har. En upplevelse av att en 
annan part får mer tid och har större möjlighet att nå utredaren, kan kopplas 
samman med antaganden om att de har större möjlighet att påverka 
organisationspsykologen. Detta kan leda till en upplevelse av att vara i 
underläge. Känslan av att vara i underläge kan i vårt fall ha förstärkts av att det 
finns en hierarkisk obalans i maktförhållandet eftersom en chef är anklagad och 
en anställd har anmält. Chefen, som en del av ledningen har köpt in 
utredningstjänsten och beskrivs upplevas ha bättre kontakt med utredaren, vilket 
skapar obalans mellan olika parter. Detta kan upplevas som att ledningen är i ett 
överläge gentemot anmälaren vilket kan väcka misstänksamhet mot 
objektiviteten i utredningen och känslor av orättvisa. Att alla parter i 
utredningen får liknande möjligheter att skapa relation med personen som 
utreder upplevs vara viktigt.  
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Det orättvisa i det egentligen det var väl det att företaget hade mycket större 
deltagande och engagemang … inte engagemang men större möjligheter att 
nå honom på ett annat sätt och jag kände ju att han tydde sig mer till 
företaget också på något sätt. Det var min känsla. Det kan man uppleva som 
orättvist på något sätt. För det var i alla fall företaget som har köpt den här 
tjänsten av honom. På något sätt så har de övertaget i den här utredningen.  

 
Att få möjlighet att bemöta andra parters påståenden framstår som viktigt i 
utredningsprocessen. Det kan upplevas orättvist om personer inkluderas som 
enbart är partiska med en sida i utredningen, och därmed kan komma med 
påståenden som inte kan bemötas. En person beskrivs få svårt att göra 
kommentarer kring händelser kopplat till arbetsplatsen om den inte har haft en 
koppling dit. 
 

Det jag reagerade på som jag tyckte var konstigt, det var att 
organisationspsykologen valde att prata med personer som inte har någon 
yrkesmässig relation … Det blev ju helt oemotsagt av mig eller någon 
arbetsgivare, alltså, det reagerade jag på. Jag hade liksom full förståelse 
för och tanke på att de som skulle ingå i den här utredningen var personer 
som, vad ska man säga? Var yrkesmässigt kopplade till kollegor eller chefer 
… Men jag reagerade just på det, att han valde att intervjua personer som 
inte har någon koppling till företaget. 
 

Förutsägbarhet  

Förutsägbarhet kan skapas av vetskapen av vad som förväntas i 
utredningsprocessen, att få information om vad som kommer hända under 
utredningen och i vilka steg. Det kan också vara viktigt att få reda på varför 
vissa val görs i utredningsprocessen. Utan tillräcklig information kan misstro 
skapas till hela utredningen och riktat mot personen som utreder. Därför 
beskrivs det vara viktigt för förutsägbarhet att vara tydlig med insynen i 
processen.  
 

Ja men det som skulle kunna utveckla den det är ju att jobba, ja men med 
mer transparent eller transparens i utredningen. Att du får ta del av 
beslutsunderlag och vad det har fattats på och att det är inte bara en person 
som sitter och fattar de här besluten. Det är väldigt lätt. Du ser själv. Ja, 
men som enskild individ så har du ju väldigt lätt för att få bilda egna 
uppfattningar och jag kan tycka att utredningen blir väldigt sårbar på så 
vis.  

 
En god insyn handlar om att förse deltagare med information innan en intervju, 
under en intervju och efter att utredningen är klar. Innan en intervju uppskattas 
det att få möjlighet att förbereda sig genom att få ta med sig relevant material 
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som skulle kunna användas som bevis samt att få reda på bakgrundsinformation 
om personen som håller i utredningen. Oavsett om man har en liten roll i 
utredningen och enbart blir intervjuad under en kort stund så upplevs det vara 
viktigt att få återkoppling av resultatet efteråt. Att inte få återkoppling kan leda 
till att processen inte upplevs vara förutsägbar och ökar risken för 
misstänksamhet mot att något döljs i utredningen. Misstänksamheten kan leda 
till att man drar förhastade slutsatser kring delar av utredningsprocessen som det 
inte alltid finns belägg för.   
 

Vi fick ju aldrig något resultat, vi fick aldrig höra någonting. Jag fick ett 
mail utav honom. Nu kommer jag inte ihåg vad det stod i mailet, men det 
var under utredningen fortfarande. Det vet jag, men sen vart det nedtystat. 
Jag vet inte vem det var som tog tag i det där och skulle slutföra det. Det 
kan ju inte ha varit han då eftersom han lovade att han skulle fixa det men 
gjorde det inte. 

 
Konsekvenser av att uppleva misstro i utredningen kan påverka genom att parter 
inte vågar berätta om allt under intervjun av rädsla för att försämra situationen 
för anmälaren. Upplevd misstro av utredarens neutralitet kan skapa en osäkerhet 
inför att uttalanden kan tolkas felaktigt. 
 

Jag ville ju inte försämra något mer eller något sådant. Det blev ju ingen 
riktig utredning. Man kunde ju inte säga ärligt och ta upp alla kränkningar 
som hon varit utsatt för och det var ju det, det skulle utredas om, 
kränkningar. Så kränkningarna blev ju inte utredda för man vågade inte för 
att anmälaren skulle åter igen sopas undan. För man har känt makten, hur 
de kunde göra. Så utredningen var ju ingen utredning egentligen. 

 
Upplevelsen av misstro kan även leda till att parterna närmast de berörda börjar 
granska och ifrågasätta personen som ska utreda. Då ett förtroende har brutits 
kan det bli svårare att lita på att utredaren ska agera opartiskt och man vill då 
gärna ha reda på utredarens tidigare meriter och om personen varit kopplad till 
företaget innan.  
 

Men, jag hade tänkt någon gång under den där perioden när vi höll på att 
jag skulle gå in och forska lite mer kring honom [organisationspsykologen] 
… Man ser liksom inte vad han har gjort för någonting och vilka uppdrag 
han har haft och sådana saker. För det hade varit kul att veta det också då. 
Ja, med tanke på den utredningen han gjorde på mig då. Om det här var 
den första han hade gjort då eller om han hade haft flera och vilket samröre 
han kanske hade haft med kommuner och så vidare.  
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Organisationspsykologens perspektiv 

Organisationspsykologens perspektiv innefattar upplevelser kring att vara en del 
av Faktaundersökningen utifrån rollen som utredare. Här kommer 
organisationspsykologens tankar och upplevelser att presenteras utifrån den 
struktur som redovisats i resultatet ovan, med ett undantag. För läsvänlighetens 
skull presenteras organisationspsykologens perspektiv på tilltro och misstro i 
utredningen under samma kategori. Nedan beskrivs kategorierna avsikter och 
förhoppningar med metoden, upplevelser av ramarna i Faktaundersökning, 
känslomässig påverkan och tilltro och misstro i utredningen.  

Avsikter och förhoppningar med metoden 

Utredningen kan användas som en grund för samtal och till att genomföra en 
förändring. Utifrån organisationspsykologens perspektiv beskrivs 
Faktaundersökningen fungera som ett medel för att bryta ett dödläge. Arbetet 
med Faktaundersökningen beskrivs ibland vara ensamt och det kan vara svårt att 
hålla distansen som ensam utredare. Rollen som utredare innebär att gå in och 
granska, kritisera och blottlägga känsliga ämnen och frågor, vilket gör rollen 
mindre tacksam. Utredningen kan härigenom också framkalla många obehagliga 
känslor bland deltagare vilket en utredare måste vara beredd på att möta. 
 

Den här sortens uppdrag ska man inte gå in i med tankar på att det ska bli 
någon merförsäljning. Utan man får tänka, man måste liksom peppa upp 
sig själv att det här är, ja, de har ingen nytta av mig om jag inte gör det 
här på ett korrekt sätt. Men de kommer inte vilja se mig igen. Det är lite 
samma med konflikthantering att det är både obehagligt och pinsamt och 
allt möjligt negativt kopplat till en sådan här utredning och det får man stå 
ut med. 

 
Att göra en utredning inom ett företag framställs härigenom som ett 
engångsuppdrag för organisationspsykologen, som inte uppmuntrar till vidare 
kontakt och nya uppdrag inom samma företag. Det beskrivs medföra ett tydligt 
och distinkt avslut vilket uppfattades vara gynnsamt både för han själv och för 
inblandade i utredningen. 
 

Det blir ett avslut på en lång och plågsam process som har pågått länge. 
Oavsett hur det blir, så blir det i alla fall ett ganska tydligt slut. Jag tycker 
att den här metoden både är bra för utredaren och för klienterna. 

 
I utredningen framkom förhoppningar om upprättelse och bekräftelse som 
central. Utifrån organisationspsykologens perspektiv betonas vikten av ett 
respektfullt bemötande för att hantera dessa känslor. Ett respektfullt bemötande 
handlar om att visa intresse, lyssna, förse parterna med information och vara 
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tillgänglig. Organisationspsykologen betonar vikten av att samtliga individer i 
utredningen får uppleva sig sedda och hörda. 

 
Det blir en sorts, dels att alla parter blir lyssnade på och att det blir någon 
sorts upprättelse faktiskt för den som känner sig kränkt. Oavsett om det är 
kränkande särbehandling eller inte, att man lyssnar på ett allvarligt och 
seriöst sätt och liksom ja, att man tar det på allvar och att alla blir 
lyssnade. Och det har jag också upplevt med arbetsgrupperna som har 
varit kring kränkta personer, att de också behövt bli lyssnade på. 

Upplevelser av ramarna i Faktaundersökning 

Faktaundersökningen beskrivs ur organisationspsykologens perspektiv som en 
tydlig metod och ett gott stöd för yrkesverksamma. Organisationspsykologen 
beskriver upplevelser av att det är positivt att utgå från de ramar som följer 
metoden. Han berättar att ramarna hjälper en utredare att göra bedömningar 
utifrån fakta och därmed inte påverkas av personbedömningar. Mobbningsfall 
och kränkande särbehandling beskrivs vara svåra att utreda på grund av att ord 
ofta står mot ord och att det i dessa fall kan vara extra viktigt att utgå från ramar 
och föreskrifter.  
 
Vissa parter under utredningen upplevde att deras fakta som de samlat ihop 
viftades bort. I det aktuella fallet berättar organisationspsykologen att han under 
intervjuerna hade fokus på deltagarnas berättelser. Utifrån hans perspektiv tog 
han tillvara på all fakta som var relevant för frågeställningarna. Den skriftliga 
dokumentationen beskrivs ha spelat en avgörande roll för den slutgiltiga 
bedömningen. 
 

Jag hade bestämt mig för att be henne att skriva ner sin berättelse men det 
hade hon redan gjort med 16 bilagor. Alla de här bilagorna var sen 
utgångspunkten för mitt vidare forskande där jag tog ut alla papper som 
fanns … Den skriftliga dokumentationen som jag fick fram blev avgörande 
för min bedömning eftersom många händelser låg långt tillbaka i tiden och 
då blir det svårt att lita på människors minnesbilder. 

 
Organisationspsykologen beskriver att han upplever att en begränsning och 
samtidigt en fördel med metoden är att den är fyrkantig och enbart inkluderar 
fakta som är kopplat till utredningens frågeställning. Om det inte går att utforma 
tydliga frågeställningar att utgå ifrån så menar organisationspsykologen att 
Faktaundersökning inte är den bästa metoden att använda sig av. Detta då 
frågeställningen är en viktig grund i metoden, som underlättar att bibehålla 
fokus på fakta samt förhindrar subjektivitet i bedömningen.  
 

Man känner sig lite fyrkantig helt enkelt. Så det är både, det är kanske 
nackdelen med den här metoden att man inte kan, samtidigt så är det så att 
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det är en så allvarlig anklagelse så det måste vara fakta ändå som är det 
viktigaste. 

 
Att utredningen pågick under en kort tidsperiod beskrivs av vissa deltagare 
skapa en rädsla för att utredaren ska missa information. Ur 
organisationspsykologens perspektiv upplevs det vara en fördel att processen 
pågår under en begränsad tid för att inte dra ut på en plågsam process för de 
inblandade.  

Känslomässig påverkan 

Under Faktaundersökningen uppkommer mycket känslor bland de inblandade 
parterna som måste uppmärksammas och hanteras i utredningen. Här betonas ett 
hänsynstagande till att känslomässigt påverkade personers förmåga att bidra 
med information till utredningen kan vara begränsad. Detta kan vara viktigt att 
uppmärksamma som utredare och kan komma att påverka underlaget till 
bedömningen av utredningen. 
 

Det kan vara en nackdel och att alla kanske inte klarar av att få ihop sin 
historia att göra en anmälan. Det är ju ganska påfrestande och man kan 
vara så illa däran faktiskt att man inte, ja att man inte riktigt kan få ihop 
alla händelserna som man ska utgå ifrån när man utreder. 
 

Vad som också framställs centralt är vikten av att få fram information och att 
fokusera på fakta och diskrepansen det kan frambringa i rollen som utredare och 
psykolog. Diskrepansen i rollerna gör sig tydlig utifrån utredarrollens fokus på 
fakta och psykologrollens behandlande uppgifter. Detta framställs både utifrån 
deltagares förväntningar och organisationspsykologens perspektiv på sina 
arbetsuppgifter, där den behandlande rollen blir mindre framträdande utifrån det 
formulerade uppdraget. Organisationspsykologen beskriver hur det i 
intervjuerna med deltagare i utredningen handlade om att ställa faktafrågor och 
få fram konkret information. Han jämför detta arbete med arbetet som en 
polisutredare. 
 

Då försöker jag också hålla mig ja, liksom bara ta emot alla uppgifter, 
anteckna och fundera och ställa väldigt mycket uppföljande frågor. Alltså 
att folk får berätta lite mer i detalj om de här situationerna och när var det 
och vilket möte sades det på och vem sa vad och vart var ni då? ... Så man 
känner sig nästan som en polisutredare kanske eller något sådant där. 

 
Kopplat till fokuseringen på fakta och uttalanden från deltagare framställs också 
hur organisationspsykologen hamnar i en ny sits som kräver värdering av fakta 
som kommer fram i utredningen. Här framkommer hur det ställs krav på 
värderingen av sanningshalten i uttalanden från deltagare och huruvida de ljuger 
eller inte. Organisationspsykologen beskriver hur rollen som utredare mer 
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handlar om att agera som en objektiv bedömare som värderar information, 
snarare än som en behandlare som har ett större fokus på individens subjektiva 
upplevelser och mående. 
 

Och sedan är det en fråga som vi aldrig annars ställer oss som psykologer. 
Och det är, ljuger folk eller inte? 

Tilltro och misstro i utredningen 

Tilltro beskrivs skapas via att kunna visa sig kompetent och ha kunskap inom 
området för utredningen. Organisationspsykologen samlade på sig kunskap om 
utredningsmetoden, läste in sig på den senaste forskningen och på 
bakgrundsinformation inför att han inledde utredningen. Han beskrev att han såg 
till att vara noga förberedd inför påbörjandet av utredningen, vilket kan ses som 
ett sätt att samla på sig kompetens. Organisationspsykologen menar att det är 
svårt att garantera att han har genomfört en Faktaundersökning efter metodens 
alla regler. Han berättar att han kan se att han har gjort vissa anpassningar för att 
utredningen ska vara anpassad efter svensk lagstiftning. Den huvudsakliga 
anpassningen som beskrivs ha genomförts är att namn har anonymiserats i 
rapporten. Organisationspsykologen menar att han har uppfattat att 
offentlighetsprincipen skiljer sig mellan Norge och Sverige. I offentliga 
organisationer i Sverige så beskrivs huvudprincipen vara att handlingar ska vara 
möjliga att offentliggöra. Detta beskrivs medföra svårigheter med att skriva ut 
namn i rapporter som skulle kunna offentliggöras. Organisationspsykologen 
beskriver att han har uppfattat att en Faktaundersökningsrapport i Norge har 
med deltagares namn.		
 
Misstro beskrivs skapas om misstankar finns mot att personen som utreder tar 
parti för motparten. Organisationspsykologen berättar att han fick bra kontakt 
med ledningen. Han upplevde att han kunde få stöd från ledningen under 
utredningsprocessen för att kunna genomföra en så bra utredning som möjligt. 
Han beskriver att han har lärt sig att det som utredare är bra att anta sitt uppdrag 
så högt upp i ledningen som möjligt för att undvika att uppdragsgivare är 
inblandade i fallet. Organisationspsykologen berättar att han under utredningen 
strävade efter att agera opartiskt, att han inte hade haft någon kontakt med någon 
part innan utredningen och att han ansåg att det var en styrka att han blev inhyrd 
som en oberoende part. Organisationspsykologens inställning var att arbeta efter 
sin yrkesetik och genomföra en så bra, rättvis utredning som möjligt.  
 

Jag ska göra det så bra som möjligt och jag ska göra det, jag ska inte 
bryta mot min egen etik på något sätt och de får tycka vad de vill om det. 

 
En del parter reagerade på att organisationspsykologen fått bra kontakt med 
ledningen och som konsekvens så blev han granskad för sin kompetens. Att bli 
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granskad beskrivs vara jobbigt, speciellt om det går ut över utredningen. I 
sådana lägen berättar organisationspsykologen att ett systematiskt arbete efter 
metoden kunde fungera som ett extra stöd. Han beskriver även att det är viktigt 
att tänka på vad man säger eftersom han upplever att uttalanden lätt misstolkas 
när parter är påverkade av starka känslor.  
 

Men alltså de googlar ju på en och man blir ju uppkollad, det blir man ju. 
På ett sätt som man kanske inte blir i många andra sorters uppdrag och 
sedan är det ju väldigt känsligt det här om man är oberoende eller inte och 
det, det är jag ju eller det var jag. Jag kände ingen här och hade inte haft 
någon tidigare kontakt. 

 
En process som inte upplevs förutsägbar beskrivs skapa misstro. 
Organisationspsykologen beskriver att han i efterhand har lärt sig hur viktigt det 
är att skapa en förutsägbar utredningsprocess, där deltagare får tydlig 
information. I det aktuella fallet beskriver organisationspsykologen att han hade 
lämnat över en stor del av ansvaret att delge information, till ledningen. Han 
beskriver att han upprepade gånger fick repetera syftet med utredningen till de 
berörda parterna, och att det hade varit bättre att tydligt informera alla parter i 
början av utredningen. Han belyser även att han upplever att det är extra viktigt 
att vara tydlig med att alla parter måste stå för det de säger under 
utredningsprocessen och att de berörda parterna förstår vad slutsatserna baseras 
på. 
 

Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis framkommer att Faktaundersökningen som metod, används 
som ett redskap för att sända signaler till olika målgrupper med avsikt att 
påverka och åstadkomma olika förändringar inom företaget. Utredningen är 
också en grund för samtal och ett sätt att skapa en helhetsbild för de inblandade i 
utredningen. En tydlig förhoppning och förväntan som framkommer anknyter 
till bedömningen och resultatet i utredningen och handlar om att få upprättelse 
och bekräftelse. Faktaundersökningens inramade och strukturerade metod 
upplevs både tidseffektivt och fördelaktig för att kunna genomföra en objektiv 
utredning. Strukturen och de tydliga ramarna kan dock medföra att utredningen 
upplevs forcerad, utom ens kontroll och kan väcka känslor av uppgivenhet kring 
det egna bidraget och möjligheten att påverka i utredningen. Begreppet 
kränkande särbehandling uppfattas godtyckligt och tolkningsbart, vilket upplevs 
ge utrymme för subjektiva tolkningar av begreppet. Detta medför vissa 
tveksamheter kring trovärdigheten i bedömningen av frågeställningar som berör 
huruvida det rör sig om en kränkande särbehandling eller inte. 
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Beroende på graden av den egna inblandningen i utredningen, relationer till de 
berörda samt vilken roll och grad av delaktighet parter har i fallet så kan det ha 
en inverkan på den känslomässiga påverkan och måendet. Den känslomässiga 
påverkan kan i sin tur få konsekvenser för förmågan att kunna bidra till 
utredningen och känslor kopplade till detta. En viktig grundläggande komponent 
i Faktaundersökningen är att de inblandade måste kunna känna tilltro till 
utredningsprocessen. Tilltron är en färskvara som kan skapas ur ett 
professionellt bemötande, en kompetent utredare eller organisatoriska faktorer 
så som insyn och lättillgänglig information. Tilltron kan dock lätt rubbas genom 
upplevelser av orättvisa mellan parter, ojämna resursfördelningar, olika tillgång 
till utredaren i Faktaundersökning och om processen upplevs oförutsägbar. Detta 
resulterar då i misstro och misstänksamhet vilket kan få som konsekvens att man 
börjar granska delar i processen eller en rädsla för att uttrycka allt under 
utredningen. 
 
Utredaren har en central roll i Faktaundersökningen som handlar om att styra 
processen, samla in fakta och göra den slutgiltig bedömning. Den utmärkande 
rollen kan också leda till att utredaren faller offer för granskning och kritik. 
Utredningen och den slutgiltiga bedömningen kan väcka mycket starka känslor 
hos deltagare i utredningen som utredaren måste vara beredd på att möta. Att 
uppmärksamma, lyssna och visa bekräftelse gentemot deltagarna i utredningen 
beskrivs därigenom som centralt. Att kunna förhålla sig objektiv och göra en 
rättvis bedömning ställer krav på att kunna agera på ett konstruktivt sätt i dessa 
kritiska situationer. Organisationspsykologen nämner att ett sätt att hantera 
dessa situationen kan vara att förhålla sig till sina yrkesetiska principer, hålla sig 
till metodens ramar samt att betrakta utredningen som ett engångsuppdrag. I 
rollen som utredare framkommer också att det ställs delvis andra krav än vad 
som förväntas i rollen som psykolog, vilket uttrycks av både psykologen själv 
och hos deltagare i utredningen. Rollen som utredare fokuserar mycket på att 
samla in fakta samt att utifrån detta värdera sanningshalten i informationen, 
vilket beskrivs som ett nytt förhållningssätt till individers berättelser. Även fast 
organisationspsykologen strävar efter att vidta åtgärder för att utredningen ska 
upplevas som rättvis, så framkommer att tilliten lätt tippar över till misstro och 
misstänksamhet gentemot utredningen och utredaren.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte har varit att beskriva olika parters upplevelser och hur de har 
påverkats av att vara en del av en utredningsprocess med Faktaundersökning 
som metod. Vi har inte varit intresserade av att göra en bedömning av kvalitén 
av utredningen i det specifika fall som genomförts. Vi utgår från att 
organisationspsykologen har gjort sitt yttersta för att genomföra en så etisk 
korrekt utredning som möjligt. De bedömningar som görs av kvalitén av 
utredningen får stå för deltagarna. Det finns många faktorer som kan påverka en 
persons upplevelser, exempelvis kan det ha påverkat att anmälaren i detta fall 
inte fick den upprättelse som hon hade förväntat sig. Vi kommer nedan att föra 
en diskussion av vårt resultat utifrån de teman som framkommit i studiens 
resultat. Diskussionen sker utifrån studiens syfte, relevant forskning samt utifrån 
teori och metodbeskrivning av Faktaundersökning.  

Avsikter och förhoppningar med metoden 

Vad som framkommit i resultatet är att Faktaundersökningen betraktades som 
ett symboliskt verktyg för att sända ut signaler till olika målgrupper med 
förhoppningar om att påverka och åstadkomma olika förändringar inom 
företaget. Symboler beskrivs som ett sätt att skapa samsyn i organisationer, att 
öka förutsägbarhet och minska förvirring i organisationers annars komplexa och 
mångtydiga miljö (Bolman & Deal, 2012). Symboler kan anta olika former och 
utgöras av exempelvis företagets gemensamma visioner, berättandet av 
framgångshistorier eller användandet av metaforer inom ett företag. Det 
gemensamma är att symbolerna används som ett sätt att kommunicera vad en 
organisation står för, en gemensam uppsättning värderingar, där betydelsen av 
symbolerna och vad de representerar är det centrala (Bolman & Deal, 2012). 
 
Utifrån ledningens perspektiv handlar det symboliska värdet om att signalera att 
dessa frågor tas på allvar, att visa att de agerar handlingskraftigt med en 
förhoppning om att skapa trygghet och visa respekt gentemot sin personal. Detta 
stämmer väl överens med Hoel och Einarsens (2011) grundtanke kring att tydlig 
policy och att agera i samstämmighet mot mobbningshandlingar kan skicka 
viktiga signaler om vad som är acceptabelt och inte inom organisationer. Detta 
anses i sin tur kunna minska risken för att liknande beteenden sker igen. 
Faktaundersökningen kan härigenom betraktas som en symbol för att förmedla 
och förankra en gemensam värdegrund kring hur man behandlar varandra inom 
organisationen till de anställda. Detta kan också vara en skyddsfaktor för att 
värja sig mot risken för att skapa en tillåtande och normaliserande kultur kring 
kränkande och fientliga beteenden inom organisationer, då detta annars riskerar 
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att öka förekomsten av dessa beteenden (Samnani & Singh, 2012). Utifrån 
deltagarnas synvinkel som deltagit i utredningen framkommer att 
Faktaundersökningen har ett symboliskt värde av en annan karaktär. De 
framhäver att utredningens inträde signalerade viktiga budskap gentemot 
ledningen. De önskade påverka ledningens sätt att agera och önskade 
åstadkomma en förändring i hanteringen av personalfrågan inom företaget. Här 
betonas utredaren som en extern granskare vara ett viktigt medel för att uppnå 
förändringen. Faktaundersökningen blev därigenom en symbol för ett nytt sätt 
att hantera frågan som påverkade ledningens agerande. 
 
I ett större perspektiv kan Faktaundersökningen härigenom ses som en symbol 
för förändring där frågor som var viktiga för deltagare uppmärksammades. Detta 
kan i sin tur kopplas samman med deltagares behov av upprättelse som 
uttrycktes via en önskan om att ärendet som utreds erkänns och tas på allvar. Ett 
viktigt fynd som framkommer i studien är också de förväntningar och 
förhoppningar om att utredningen skulle leda till personlig upprättelse och 
bekräftelse genom att få känna sig lyssnade till, respekterade och bli tagna på 
allvar. Det utgår ifrån ett grundläggande behov av att få känna sig förstådd och 
att något som är viktigt och meningsfullt för individen uppmärksammas (Kåver, 
2006). Upprättelse handlar utifrån detta om förväntningar om att få känna sig 
sedda och bekräftade i sin subjektiva upplevelse av situationen och i vad som 
hänt. Detta gör att bedömningen och resultatet av utredningen har en stor 
inverkan på upplevelsen av den förväntade upprättelsen. Det kan handla om att 
bli friad från anklagelser om kränkande särbehandling. Utifrån deltagares 
beskrivningar framkommer tydligt att bekräftelsen och uppmärksammandet av 
ärendet i sig, inte utifrån allas perspektiv upplevdes som tillräcklig för 
upplevelsen av upprättelse. Här betonades förväntningar och förhoppningar om 
påföljder och att utredningen skulle leda till ytterligare konsekvenser som 
ursäkter och erkännande av fel inom företaget. Då de subjektiva uppfattningarna 
och upplevelserna ofta skiljer sig åt (Einarsen et al., 2011) kan många 
förväntningar och förhoppningar kring upprättelse vara svåra att uppfylla. Den 
stora besvikelse som uttrycks kring utfallet av utredningen kan härigenom visa 
sig som en effekt av höga inledande förväntningar som inte uppfylldes på grund 
av att just den subjektiva uppfattningen och det objektiva perspektivet skiljde sig 
åt. Faktaundersökningen har en ambition om att utreda utifrån ett objektivt 
perspektiv och objektiva bevis (Hoel & Einarsen, 2011). 

Upplevelser av ramarna i Faktaundersökning 

Resultatet visade att upplevelsen av att utredningen pågick under kort tid kunde 
skapa negativa känslor. Utredningen beskrevs som en forcerad process som 
skapade rädsla för att kvalitén i utredningen skulle missgynnas av att 
utredningen pågick under en kort tid. Det är alltså inte tiden i sig som beskrivs 
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som problemet, utan rädslan för att all information och alla perspektiv inte ska 
få utrymme under utredningen. I metodbeskrivningen av Faktaundersökning 
rekommenderas det att processen sker under kort tid för att reducera 
belastningen för de inblandade och organisationen (Einarsen et al., 2016). I 
resultatet fann vi även att begreppet kränkande särbehandling kunde uppfattas 
godtyckligt och tolkningsbart, vilket upplevdes ge utrymme för egna tolkningar 
av begreppet. Tolkningsutrymmet i begreppet medförde i sin tur en rädsla för att 
missgynnas i utredningen beroende av den tolkning som utredaren gjorde av 
begreppet. Det beskrivs vara viktigt att i utredningsarbete förtydliga begrepp 
som kan anses vara vaga för att så långt som möjligt minska möjlighet till 
tolkningsutrymme (Edvardsson, 2003).  
 
Att uppleva att man inte kan påverka utredningsprocessen i den grad som man 
förväntar sig kan skapa känslor av uppgivenhet. Deltagare som samlade in 
material i förhoppning att materialet skulle påverka, blev besvikna om de 
upplevde att materialet inte användes. De upplever att de blev bortviftade vilket 
skapade frustration. Faktaundersökningens fokus på objektiv data samt att 
utgångspunkten är ur en frågeställning som är koppat till problemet som behöver 
kartläggas, är ett exempel på ett tilltag i utredningsmetodiken som har som syfte 
att hålla fokus på det väsentliga och fakta (Einarsen et al., 2016). Om fokus inte 
ligger kring frågeställningen så finns det risk att tappa bort kärnan i utredningen 
och därmed utreda mer allmänna arbetsmiljöfrågor. Många andra 
utredningsmetoder saknar denna tydliga fokusering kring en frågeställning 
(Blomberg, 2016). En konsekvens av att utgå från en tydligt avgränsad 
frågeställning kan bli att information som upplevs relevant men inte är relevant 
för den givna frågeställningen upplevs viftas bort. Det kan då vara viktigt att 
tydligt motivera vilken information som är relevant i den givna utredningen 
samt förklara varför just denna information är relevant.   

Känslomässig påverkan 

Att vara en del av en Faktaundersökning rör oundvikligen upp mycket känslor 
hos deltagarna som deltar i utredningen då den behandlar ämnen som ofta kan 
upplevas svåra och känsliga att beröra. Det kan röra sig om känslor som 
deltagarna tar med sig in i utredningen, det som skapas under utredningen och 
det som orsakas efter bedömningen och utfallet av utredningen. Graden av den 
känslomässiga påverkan relateras dels till den personliga inblandningen i fallet, 
relationerna till de berörda samt vilken roll och grad av delaktighet som 
deltagarna har i utredningen. Beroende av den känslomässiga påverkan och 
måendet varierar i sin tur det emotionella engagemanget i utredningen och kan 
få konsekvenser på förmågan att kunna bidra. 
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Att ha blivit utsatt för mobbning och kränkande särbehandling kan upplevas som 
en stor påfrestning och har kopplats samman med bland annat en högre grad av 
stress och depression (Mikkelsen & Einarsen, 2002; Nielsen & Einarsen, 2012) 
och traumarelaterade symtom (Nielsen & Einarsen, 2012). Stressymtomen kan 
komma av en känsla av maktlöshet inför en avsaknad av kontroll och 
oförutsägbarhet kopplat till situationer och händelser som sker på arbetsplatsen 
samt en rädsla över att exkluderas (Hogh et al., 2011). Symtomen av sådana 
svåra upplevelser kan ge konsekvenser långt efter själva händelserna, vilket i 
studien också visade sig genom olustkänslor kopplat till företaget och 
svårigheter att åka tillbaka. Vad som också framkommer är att personer som har 
blivit anklagade för att ha utsatt någon annan för kränkande särbehandling eller 
mobbning också kan uppleva en högre nivå av stress, ångest och 
depressionssymtom (Jenkins et al., 2011). Detta gör att personer med en hög 
personlig inblandning i fallet kan uppleva en hög känslomässig påverkan som de 
kan ta med sig in i utredningen. I våra resultat visar sig också att personer med 
nära relationer till de berörda parterna kan uppleva en hög känslomässig 
påverkan. Det här kan kopplas till forskning som visar att vara närstående till 
personer med psykisk ohälsa och som är i behov av ett stort socialt stöd också 
kan upplevas som en stressfull situation att hantera för en anhörig (Pinquart & 
Sörensen, 2007). Forskning som gjorts på föräldrar till barn som utsatts för 
mobbning, visar också att anhöriga kan uppleva en stor frustration utifrån en 
oförmåga att kunna skydda och hjälpa individen som blivit utsatt (Appleyard & 
Osofsky, 2003). 
 
Att inledningsvis känna stress och ha en hög känslomässig påverkan kan få 
konsekvenser för deltagarnas förmåga att bidra under utredningen. Detta 
eftersom en hög känslomässig påverkan kan inverka på förmågan att minnas 
känsloladdade händelser och förmågan att få ihop en sammanhållen berättelse 
(Herlihy et al., 2012), vilket framkommer som ett fynd i våra resultat. 
Faktaundersökningen ställer höga krav på den här förmågan då bidraget handlar 
om att kunna redovisa fakta samt återberätta händelser som är av vikt för att 
kunna göra den slutgiltiga bedömningen. Detta framkommer också i resultatet 
då vissa deltagare uttrycker en tveksamhet kring vad de faktiskt kunnat bidra 
med under intervjun med utredaren. Det känslomässiga engagemanget som 
skapades hos deltagare med en hög grad av inblandning beskrivs också ha 
medverkat till frustration och svårigheter att kunna förhålla sig objektiva i 
utredningen och att kunna bidra på ett objektivt sätt. Detta kan leda till 
svårigheter i bedömningen och värderingen av den information som levereras. 
Personer med en lägre grad av inblandning i fallet och som hade en mer 
distanserad roll i utredningen uppvisade en lägre grad av känslomässig 
påverkan. Ett intressant resultat i studien var att en låg grad av inblandning i 
fallet kunde skapa upplevelser av obehag kopplade till att bidra i utredningen. 
Det här skulle kunna förstås utifrån upplevelsen av att det fanns yttre 
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förväntningar på förmågan att bidra och kunna besvara de frågor som ställdes 
under intervjun. Yttre förväntningar och krav kan lätt leda till en känsla av stress 
(Karasek & Theorell, 1990) och när deltagaren inte upplevde sig kunna besvara 
dessa frågor skapades en känsla av otillräcklighet i relation till sitt bidrag. 

Tilltro i utredningen 

För att skapa tilltro så beskrevs det vara viktigt att personen som utreder upplevs 
vara opartisk samt bedöms vara kompetent. Relationen till utredaren som person 
beskrevs som en central faktor för att skapa tilltro till utredaren men också till 
hela utredningsprocessen. Kåver (2006) beskriver att en relation kan byggas upp 
av upplevelsen att det finns ett ömsesidigt samarbete genom den verbala 
kommunikationen och de interaktiva handlingarna mellan två personer. Det kan 
tänkas att de parter som under utredningsprocessen beskrev tilltro till 
utredningsprocessen upplevde att de hade just ett öppet samarbete och en positiv 
relation med utredaren. I tillitsfulla relationer har man mindre benägenhet att 
reflektera kring meningen med ord och handlingar (Blomberg, 2016). Detta kan 
förklara varför de som upplevde tillit till utredningen och processen som sådan, 
visade mönster på att mer eller mindre okritiskt acceptera utredningsprocessen. 
Edvardsson och Vahlne-Westerhäll (2014) menar att tillit till regler byggs upp 
genom att systemet runt omkring uppfattas som rättssäkert, rättvist och rimligt. 

Misstro i utredningen 

Det finns mönster i vårt material som tyder på att det inte krävs så mycket för att 
en upplevelse av tilltro tippar över och skapar en upplevelse av misstro. Med en 
upplevelse av misstro så kommer det som sker tolkas genom denna upplevda 
misstro (Blomberg, 2016). Även vänskapliga gärningar kan komma att 
misstänkliggöras eftersom personer som känner misstro lätt ifrågasätter olika 
handlingar (Blomberg, 2016). Resultatet visade även att individer som 
påverkades av att de upplevde misstro kopplat till något steg i 
utredningsprocessen resulterade i att de tenderade att dra sig undan. De blev 
därmed inte lika benägna att dela med sig av information. Resultatet är 
intressant att diskutera eftersom metoden Faktaundersökning är utformad så att 
processen ska upplevas som rättvis och rättssäker oavsett vad resultatet i 
utredningen blir (Einarsen et al., 2016). Uppfattningen av vad som upplevs som 
orättvist och inte, bygger på en subjektiv värdering vilket innebär att man inte 
kan förvänta sig att parter ska uppleva en process som rättvis bara för att det 
finns en grund för det (Einarsen et al., 2016). 
 
I det presenterade fallet fann vi två faktorer som visade spela extra stor roll för 
upplevelsen av orättvisa i utredningsprocessen. Det första handlade om en 
upplevelse av att motparten hade större tillgång till organisationspsykologen och 
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den andra faktorn var när man upplevde att det var svårt att bemöta andra parters 
uttalanden. Det beskrevs i bakgrunden om begreppet ”knäsittningens praktik”, 
upplevelsen av att en utredare psykologiskt upplevs sätta sig i knät på en 
motpart (Edvardsson & Vahlne-Westerhäll, 2014). Upplevelsen av orättvisan av 
tillgång till organisationspsykologen, i det undersökta fallet var kopplat just till 
en misstänksamhet om att det innebar att utredaren tog parti för motparten. 
Känslor av orättvisa väcktes utav att inte vara den som hade mest kontakt med 
organisationspsykologen. Med tillgången till organisationspsykologen menas 
kontakt via ett fysiskt möte, telefon eller mailkontakt. Frekvensen av kontakt 
med personen som utreder kan alltså spela roll för upplevelse av tilltro 
alternativt misstro. I metodbeskrivningen till Faktaundersökning lyfts det upp att 
en viktig insats för att skapa en rättvis process är att alla parter ska bli hörda 
(Einarsen et al., 2016). Parterna ska bli hörda av en objektiv person, som saknar 
bindningar som skulle kunna leda till fördelar för någon part (Copranzano et al., 
2011). Det som har uppmärksammats är att det i metodbeskrivningen till 
Faktaundersökning inte står klart uttryckt hur personen som utreder 
rekommenderas att fördela sin kontakt mellan olika parter. Den andra faktorn 
som beskrevs väcka känslor av orättvisa och därmed misstro, var upplevelsen av 
att inte kunna bemöta alla parters uttalanden i utredningen på grund av att parter 
inkluderades som hade privat koppling och inte yrkesmässig koppling till fallet. 
I metodbeskrivningen till Faktaundersökning så beskrivs det tydligt att en 
utgångspunkt ska vara att de berörda ska ges möjlighet att försvara sig mot 
uttalanden och anklagelser (Einarsen et al., 2016). Det finns även 
rekommendationer om att personer som inte är direkt berörda inte ska höras 
under utredningsprocessen. Detta för att det kan öka risken att uttalanden 
baseras på rykten och hörsägnen (Blomberg, 2016).  
 
Under temat misstro i utredningen, fann vi även att en upplevelse av en 
oförutsägbar process kunde leda till misstro. Att inte få insyn och därmed 
uppleva avsaknad av kontroll över en situation kan skapa stor stress. Det kan 
leda till känslor av maktlöshet (Hogg et al., 2011), en maktlöshet som kan 
skapas om en process upplevs oförutsägbar och otrygg. I resultatet beskrivs en 
önskan att få insyn i processens olika steg, organisationspsykologens bakgrund 
samt få reda på vilka konsekvenserna blev efter utredningens slut. Detta kan 
förstås som önskan att få vara delaktig i processen och få stöd genom processens 
gång. I litteraturen beskrivs det vikten av att erbjuda insyn i 
utredningsprocessen. Einarsen et al. (2016) har i metodbeskrivningen till 
Faktaundersökning beskrivit att det är viktigt att lägga ner tid på inledningen i 
en intervju. Det beskrivs att personen som utreder rekommenderas att tala om 
vilken professionell bakgrund och kompetens den har. Personen borde även vara 
tydlig med ramarna i utredningen alltså syftet med att genomföra intervjuerna, 
hur processen kommer gå till, Faktaundersökningens ramar samt vilket mandat 
man arbetar under. Detta betonas vara viktigt för att skapa trygghet och 
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förutsägbarhet (Edvardsson, 2003: Einarsen et al., 2016). I det valda fallet 
beskrev organisationspsykologen att han hade överlåtit mycket av 
informationsgivningen till ledningen. Att inte själv ha haft kontroll över vilken 
information som de berörda fick, kan ha påverkat efterfrågan på just 
förutsägbarhet i detta resultat.  
 
En avslutande reflektion handlar om att även om metodikens grund är utifrån 
forskning om rättvisa och att utredaren upplever sig ha arbetat utan att ta parti, 
så kan inblandade parter uppfatta orättvisa. Detta resultat visar på vikten av att 
tänka utifrån de inblandades perspektiv under utredningen. Kanske behöver det 
som är självklart för en person som är insatt i metoden, tydligt förklaras för den 
som inte vet något om utredningsprocessen. För dem som dessutom är 
känslomässigt påverkade behövs det extra mycket fokus på tydlighet, stöd och 
förutsägbarhet eftersom de personerna kan ha svårare att minnas eller 
uppmärksamma information.  

Organisationspsykologen 

Utredaren är en central person i utredningsprocessen och därför läggs extra 
mycket fokus på denna roll. Organisationspsykologen är den som styr 
utredningen vilket innebär att de val som han väljer är med och påverkar 
resultatet i stort. Samtidigt ska det finnas medvetenhet om att flera faktorer än 
organisationspsykologens agerande har påverkat resultaten. Nedan diskuteras 
anpassningar som gjorts i genomförandet av utredningen. Vi fortsätter 
diskussionen med rollen som utredare beskriven i en större kontext. 
 
Organisationspsykologen beskrev att han valde att anonymisera namn i 
utredningsrapporten och att detta var en anpassning till att den svenska 
lagstiftningen skiljer sig från den norska. Anonymisering är inte något som 
generellt rekommenderas i metodbeskrivningen till Faktaundersökning. Däremot 
kan det göras om en rapport ska lämnas ut till alla anställda på en arbetsplats 
(Einarsen et al., 2016). Enligt 1 § i 2 kap. av Tryckfrihetsförordningen Lag 
(1976:954) har varje svensk medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar. 
Detta kan innebära att personuppgifter kan röjas om de inte är anonymiserade i 
en offentlig rapport. Att organisationspsykologen reflekterar över att han hade 
kunnat ge tydligare information till deltagarna under processen gång, visar på 
beteende som är eftersträvansvärt hos en utredare (Edvardsson, 2003). Kritisk 
reflektion över det egna tänkandet och agerandet är centralt för att utvecklas 
som utredare och för att sträva efter att uppnå en så rättssäker utredning som 
möjligt (Edvardsson, 2003).  
 
Rollen som utredare handlar om att gå in och granska, utreda och blottlägga 
information kring händelser och upplevelser som kan väcka mycket obehagliga 
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känslor hos personer som är delaktiga i utredningen. Det handlar dels om att 
kunna hantera och bemöta dessa individer, värdera den information som 
framkommer samt att kunna göra en objektiv bedömning utifrån detta. 
Resultatet och bedömningen i Faktaundersökningen har sedan en central 
betydelse och en stor inverkan för de åtgärder som vidtas efter utredningen. Att 
vara utredare i en Faktaundersökning kan därigenom upplevas som en utsatt och 
mindre tacksam roll och det ställer krav på att kunna hantera emotionellt svåra 
situationer på ett konstruktivt sätt (Hoel & Einarsen, 2011). 
Organisationspsykologens framställning av utredningen som ett 
engångsuppdrag, med ett tydligt och distinkt avslut skulle kunna ses som ett 
förhållningssätt för att kunna hantera dessa situationer. Utifrån detta resonemang 
betonas vikten av att agera på ett riktigt och korrekt sätt enligt metodens ramar, 
oavsett vilka känslor det kan väcka hos deltagarna i utredningen och gentemot 
organisationspsykologen. Den tydliga strukturen och de ramar som finns 
upprättade i Faktaundersökningen beskrivs här fungera som ett gott stöd i 
sådana kritiska situationer, göra det lättare att bryta ett dödläge samt kan 
underlätta för att kunna göra en objektiv bedömning. Viktigt betonas också vara 
att kunna bemöta de känslor som uppkommer hos deltagarna och hantera 
behovet av bekräftelse och upprättelse som framkommer som viktigt hos 
deltagarna i utredningen. Organisationspsykologen framhåller vikten av att 
deltagare i utredningen ska få ett respektfullt bemötande genom att känna sig 
sedda, lyssnade till och bli tagna på allvar. 
 
I litteraturen beskrivs hur bekräftelse kan förmedlas via det vi visar, säger och 
gör och att det handlar om sätt att kommunicera förståelse för individen (Kåver, 
2006). Ett uppmärksammande och aktivt lyssnade för det individer uttrycker kan 
därför ses som ett adaptivt sätt att visa bekräftelse, vilket kan vara särskilt 
viktiga i emotionellt känsloladdade situationer (Kåver, 2006). Att behålla fokus 
på uppdraget, få fram fakta och information samt att värdera denna är en central 
del i uppdraget som utredare i en Faktaundersökning (Einarsen et al., 2016). Ett 
intressant resultat som framkommer är diskrepansen som kan uppstå i rollen 
som utredare och rollen som psykolog, både utifrån förväntningar som uttrycks 
från deltagare i utredningen och psykologens egen syn på sina arbetsuppgifter. 
Den mindre framträdande psykologrollen beskrivs förknippas med mer 
behandlande uppgifter och en garanti om tystnadsplikt, vilka är mindre aktuella i 
rollen som utredare. Detta kan innebära en svår omställning och att inte 
tydliggöra dessa skillnader kan därigenom innebära en risk för missförstånd. 
Värderingen av sanningshalt i fakta och information beskrivs som en utmanande 
och ovan uppgift för organisationspsykologen. Fakta som efterfrågas baseras 
dels på information som kommer från våra egna sinnesintryck och uppgifter som 
tas in från andra, vilket kan ge utrymme för vissa felmöjligheter (Edvardsson, 
2003). Uppgiften kan därigenom kräva en kritisk reflektion kring härkomsten 
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och felmöjligheterna som kan förknippas med informationen (Edvardsson, 
2003) vilket också framkommer i organisationspsykologens uttalanden. 
 
Organisationspsykologen beskriver att uppdraget som utredare ibland kan 
upplevas som ensamt och att det kan vara svårt att hålla distansen utifrån dessa 
aspekter. I litteraturen nämns att användandet av två eller flera utredare kan 
underlätta för att effektivisera utredningsprocessen, göra det lättare att reflektera 
kring informationen som kommer fram i utredningen för att kunna förhålla sig 
objektiv i sina bedömningar (Hoel & Einarsen, 2011). Det beskrivs också kunna 
underlätta för att reflektera kring sina egna attityder och fördomar mot de 
inblandade för att det ska bli så rättvist som möjligt (Hoel & Einarsen, 2011). 
Organisationspsykologen i valt fall beskriver att han upplevde att hans styrka för 
att förhålla sig opartisk var att han antog en extern roll och att han hade sin 
psykologiska yrkesetik att arbeta efter. Även om en utredare anser att insatser 
görs för att de inblandade ska uppleva processen som rättvis, så visade det sig i 
resultaten att balansgången mellan tilltro till utredaren och processen lätt kan 
tippas över och övergå i en upplevelse av misstro. Detta kan leda till att en 
utredare blir ifrågasatt och granskad. Som utredare kan det vara viktigt att ha en 
medvetenhet om hur man själv reagerar om man blir granskad samt vilka 
beteenden man kan göra för att skapa en så rättvis, förtroendefull och trygg 
situation som möjligt under utredningsprocessen. 

Metoddiskussion 

Utredningar av kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning kan vara ett 
komplext område att studera på grund av att ämnet kan upplevas känsligt och att 
människan inte alltid kan redogöra fullt ut för sina upplevelser (Polkinghorne, 
2005). Nedan har vi reflekterat kring aspekter som eventuellt kan ha haft 
inverkan på resultatet. 

Studiens ansats 

Den realistiska utgångspunkten förutsätter att kunskap kan inhämtas via 
deltagarnas verbala beskrivningar av sina upplevelser, vilket ställer krav på 
deras förmåga att kunna redogöra för och verbalisera kring sina upplevelser. 
Förutsatt att den här förmågan kan variera bland deltagarna i studien kan detta 
ha resulterat i att viss information kan ha fallit bort och inte kunnat fångas under 
intervjun (Polkinghorne, 2005). Utifrån ändamålet att beskriva individernas 
upplevelser snarare än att tolka dem anser vi dock att den här utgångspunkten 
har varit bäst lämpad för att fånga vårt syfte med studien. Vårt val av att 
genomföra en fallstudie har gynnat oss i den utsträckningen att vi har kunnat 
uppnå vårt syfte att fånga upp olika parters upplevelser i ett fall. Begränsningar i 
tidsaspekten samt urvalet av svenska fall där Faktaundersökning har genomförts 
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gjorde det försvarbart att genomföra en enfallsstudie istället för en flerfallsstudie 
(Yin, 2007). Vi valde att studera en utredning som inspirerats av metoden 
Faktaundersökning och som inte följt metodens alla steg in i minsta detalj. 
Prioriteringen gjordes utifrån fallets sällsynthet och den unika anpassningen till 
svenska förhållanden. Anpassningarna kan ha påverkat olika parters upplevelser 
av metoden, vilket ska tas i beaktande om man önskar finna teoretiska hypoteser 
utifrån studiens resultat. Vi vill dock argumentera för att våra resultat är 
betydelsefulla eftersom det än så länge inte finns en liknande studie. 

Minne 

Studien baseras på retrospektiva intervjuer kring ett fall som utreddes några år 
tillbaka, vilket gör att det har gått en period sedan utredningen ägde rum. Det 
här kan ha påverkat deltagarnas förmåga att minnas och redogöra för viktiga 
upplevelser och detaljer som skedde under utredningen. Det kan dock 
argumenteras för att tiden gett utrymme för de mer minnesvärda intrycken att 
träda fram samt att deltagarna har fått tid att reflektera och skapa en större 
distans och helhetsuppfattning kring utredningen. En medvetenhet kring att 
förmågan att minnas också kan påverkas av graden av känslomässig påverkan 
under tiden för utredningen är också viktigt att ta i beaktande (Dew, Ritchey, 
LaBar & Cabeza, 2014). Vissa deltagare beskrev svårigheter att minnas utifrån 
en hög känslomässig påverkan. Känsloladdade händelser kan i för hög 
utsträckning minska förmågan att minnas, men forskning visar även att 
förmågan i vissa fall kan öka (Herlihy et al., 2012), vilket dock inte var fallet i 
vår studie. Deltagare med en lägre grad av inblandning och känslomässig 
påverkan kan därför också tänkas ha mindre detaljerade minnen till följd av att 
utredningen hade mindre emotionell betydelse för dessa deltagare. Det kan 
därför tänkas att deltagarnas minnen och vad de betonar i sina berättelser har 
påverkats av deras emotionella upplevelser. Känslor kring utfallet av 
utredningen och hur de har mått tiden efter utredningen kan också ha haft en 
inverkan i deras berättelser. Då vi som forskare sökte beskrivningar på konkreta 
erfarenheter och upplevelser från tiden då utredningen ägde rum vidtog vi vissa 
åtgärder för att öka möjligheten att komma åt dessa beskrivningar. Däribland 
gav vi deltagarna bekräftelse kring att det kunde vara svårt att komma ihåg 
detaljer kring utredningen samt gav dem tid till att återkalla sina minnen 
(Thomsen & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden anpassades också med 
inledande frågor som skulle ge konkreta ledtrådar för att föra minnena tillbaka 
till tiden för utredningen (Thomsen & Brinkmann, 2009). Dessa frågor berörde 
detaljer kring intervjun som exempelvis var intervjun med utredaren skedde och 
hur lång tid intervjun tog samt frågor kring vilken anställning deltagaren hade 
vid tiden för utredningen. 
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Genomförandet 

Användandet av empiri och teori under forskningsprocessens gång har varit 
viktigt i förberedelser för inhämtning av data och i utformandet av 
intervjuguiden. Under intervjuerna förhöll vi oss flexibla till intervjuguiden och 
hade flera öppna inledande frågor som gav deltagarna möjlighet att berätta fritt 
om deras erfarenheter och upplevelser kring utredningen. Intervjuguiden 
fungerade som ett stöd för att ställa kompletterande frågor kring teoretiska 
aspekter utifrån inläsning av Faktaundersökning. 
 
För intervjuerna lånade vi lokaler som var neutrala för deltagarna för att skapa 
en trygg atmosfär och för att ge dem möjlighet att prata ostört. De intervjuerna 
vi båda närvarade under, med de berörda och organisationspsykologen, gjorde 
att vi tillsammans kunde hjälpas åt att ställa följdfrågor och kontrollera för att vi 
fångade viktiga aspekter utifrån intervjuguiden. Att vi delade upp de resterande 
intervjuerna kan ha påverkat genom att vi inte hade samma övergripande uppsikt 
över innehållet och information i intervjuerna. Detta kan samtidigt ha underlättat 
för samspelet i samtalen då deltagarna kunde fokusera på endast en intervjuare. 
Två av intervjuerna genomfördes också via telefon vilket kan ha haft en 
inverkan på dynamiken i samtalen och kan ha påverkat hur mycket deltagarna 
valde att öppna sig. Telefonintervjuerna underlättade samtidigt för att 
kontrollera för att viktiga frågor från intervjuguiden ställdes i intervjun. 
 
Något som vi observerade var att genomförandet av intervjuerna medförde en 
träningseffekt, där vi blev bättre och bättre på att genomföra intervjuerna. 
Inledningsvis hade vi vissa svårigheter att sätta gränser och ramar i samtalen. 
Detta gjorde att vissa intervjuer blev långa och att vi inte kunde använda en del 
av materialet då det inte berörde ämnet för studien. Vi lärde oss med tiden vad 
som var mest relevant att fokusera på i intervjuerna utifrån vårt studiesyfte. En 
reflektion kring detta var också att det skulle underlättat att planera in 
intervjuerna med de främst berörda i slutet av intervjuprocessen då vi hade 
tränat upp vår förmåga samt att ytterligare träning innan intervjuerna skulle 
genomföras kunde ha underlättat. 
 
En ytterligare reflektion berör hur deltagarnas berättelser kan ha påverkats av 
vad vi som intervjuare var intresserade av och valde att bekräfta och ställa 
följdfrågor kring i intervjusituationerna. Vi försökte dock medvetandegöra detta 
genom kontinuerlig reflektion och diskussion mellan oss som intervjuare. Efter 
genomförandet av hälften av intervjuerna fick vi också input från en av 
grundarna till Faktaundersökning vilket gjorde att vi riktade ett större fokus mot 
rättvisa i de resterande intervjuerna. Detta gjorde att vi ställde fler följdfrågor 
kring detta. Att vi ställde fler följdfrågor om rättvisa samt vår förförståelse om 
teorin bakom Faktaundersökning kan även ha påverkat analysen av 
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datamaterialet. Förförståelsen kan ha färgat oss att se mönster som vi förväntat 
oss och därmed missat mönster som vi skulle kunnat se om vi inte hade haft 
förkunskap om metoden. Samtidigt tänker vi att vår förkunskap möjliggjorde en 
mer fördjupad bild av fenomenet. Detta eftersom vi hade en föraning om vad 
som skulle kunna vara viktigt att fråga om, vilket vi tänker kan ha haft en positiv 
inverkan på resultatet. Vi gav också deltagarna möjlighet att bidra med 
information efter genomförd intervju. Tilläggen gav ytterligare information till 
resultatet och möjliggjorde för deltagarna att reflektera och ge en mer utvecklad 
beskrivning av sina utsagor. En ytterligare reflektion berör att vi upplevt att de 
parter som befann sig i ledande positioner kanske inte uttryckte lika mycket av 
sina personliga upplevelser som de övriga parterna. Det kan finnas en risk att 
vissa deltagare inte har varit så öppna som vi har önskat. Utifrån en 
professionell position kan ämnet upplevas som känsligt att öppna sig om. De 
parter som vi upplevde var mer missnöjda med utredningen fick mer utrymme i 
resultatet än de som var nöjda. Detta eftersom vi bedömde att de missnöjdas 
upplevelser tillförde mer till nya hypoteser utifrån studiens syfte.  
 
Något oförutsett som hände var att två deltagare hoppade av studien vilket 
innebar att 13 av de ursprungliga 15 deltagarna intervjuades. En av dessa två 
bedömdes ha en relativt viktig roll i fallet, dennes avhopp kan ha påverkat att 
vissa perspektiv uteblivit. Avhoppen kan ha berott på att dessa deltagare inte 
kände sig bekväma att prata om ämnet men detta vet vi inte säkert. Vi har utgått 
från allas rätt att när som helst avsluta sitt deltagande i studien utan att behöva 
meddela varför. I transkriberingsprocessen valde vi att transkribera varandras 
intervjuer för att båda skulle få en god kännedom kring materialet vilket 
underlättade för vår analys. 

Det specifika fallet 

I den teoretiska bakgrunden har vi motiverat att vi beskriver teori både om 
mobbning och kränkande särbehandling på grund av att metoden 
Faktaundersökning riktar sig mot utredning av båda fenomenen. Det undersökta 
fallets frågeställning berörde enbart utredning av kränkande särbehandling. Att 
fallet inte berörde mobbning kan ha haft en inverkan på deltagarnas upplevelser 
och i sin tur en påverkan på våra resultat. Upplevelser är aldrig densamma i 
olika fall, men det kan tänkas att upplevelserna skulle kunna tagit en annan 
karaktär om det hade skett en mobbningsutredning. Återigen blir det viktigt att 
lyfta att det är upp till läsaren att med hjälp av fallbeskrivningen bedöma 
tillämpbarhet av studiens resultat.  
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Intern validitet 

För att öka den interna validiteten och trovärdigheten i våra tolkningar så har vi 
vidtagit vissa åtgärder. Vi har valt att förankra våra resultat med utdrag från de 
transkriberade intervjuerna, för att göra det möjligt för läsaren att följa våra 
resonemang samt göra egna bedömningar av samstämmighet mellan data och 
vår förståelse av data. Larsson (2005) beskriver att forskare i kvalitativa studier 
gör en selektion av verkligheten när enbart vissa upplevelser i resultatet 
redovisas. Dessa val kan ha påverkats av vår teoretiska förkunskap. Under 
analysprocessen har vi haft detta med oss och därför kontinuerligt återgått till 
rådata samt diskuterat med varandra och forskare för att få ett så datanära 
resultat som möjligt. För att balansera våra teman har vi genomfört 
avvikandeanalys för att fånga upp mönster som avviker. Det innebär att vi har 
lagt till beskrivningar om upplevelser som avvikit från det övergripande 
perspektivet i den beskrivna kategorin. Detta var också till hjälp för att hålla oss 
neutrala inför vår förförståelse av metoden Faktaundersökning. 
Organisationspsykologen, anmälaren och den anklagade är tydligare utskrivna 
än de andra deltagarna. För att skydda deras integritet så fick dessa tre deltagare 
läsa igenom de utdrag som var tagna ur deras intervjuer. Vi genomförde därefter 
de ändringar i utdragen som önskades av deltagarna. De övriga deltagarnas 
uttalanden har vi skyddat genom att anonymisera deras uttalanden. För att vårt 
tillvägagångssätt ska vara så enkel som möjligt för läsaren att följa har vi strävat 
efter att noggrant beskriva det i metodavsnittet. 
 
Vi har varit väl medvetna om att intervjuerna endast har tagit upp en begränsad 
bild av våra deltagares upplevelser. De upplevelser som har beskrivits under 
intervjuerna har sedan tolkats av oss som författare genom vårt sätt att förstå och 
tolka vår omgivning på. Denna fallstudie står i sitt eget sammanhang vilket 
innebär att vi inte har haft för avsikt att generalisera resultatet. Det vi kan 
hoppas och tro, är att de mönster som vi har funnit ska kunna fungera 
inspirerande till fortsatt forskning inom området samt nyttjas som grund till 
reflektion kring upplevelsen hos olika parter som deltar i utredning av 
kränkande särbehandling med Faktaundersökning som metod. 
  



 

52 
 

Slutsatser 

Syftet med denna studie var att fånga olika upplevelser kring utredningsmetoden 
Faktaundersökning och hur olika parter påverkades av att vara en del i en 
utredningsprocess av mobbning och kränkande särbehandling. Nedan 
presenteras slutsatser som vi särskilt vill lyfta fram. 
 
En slutsats är att utredningsmetoden upplevs vara ett redskap för att sända ut 
signaler till olika målgrupper med förhoppningar om att påverka och 
åstadkomma olika förändringar inom företaget. Utredningen kan härigenom ses 
som ett medel för att skapa samsyn och kommunicera vad organisationen står 
för. 
 
En till slutsats är deltagarnas behov av att få känna upprättelse och bekräftelse i 
utredningen och besvikelsen som kan uppstå som en konsekvens av att inte få 
dessa behov uppfyllda. En känslomässig påverkan hos deltagare i utredningen 
kan också ha en inverkan på förmågan att kunna bidra i utredningen och att 
kunna förhålla sig objektiv. 
 
En ytterligare slutsats är att när en utredningsprocess upplevs som oförutsägbar 
eller om någon del i processen upplevs som orättvis så skapar det otrygghet. Det 
skapar även en känsla av att vara i ett underläge. Detta leder till misstro både 
kopplat till utredaren och till hela utredningsprocessen. Det är inte svårt för en 
inledande upplevelse av tilltro att tippa över och skapa en upplevelse av misstro. 
Det påverkar inblandade parter genom att det skapas misstänksamhet där ord 
och handlingar värderas. 
 
Slutligen har utredaren en framstående roll i Faktaundersökningen som 
bedömare och beslutsfattare och är central för deltagarnas upplevelser kring att 
vara en del av utredningen. Det kan betraktas som en utsatt roll som kan leda till 
både granskningar och kritik. Huruvida utredaren uppfattas som kompetent, 
opartisk och hur utredaren agerar gentemot deltagare i utredningen har betydelse 
för upplevelsen av rättvisa, tilltro och känslan av att kunna påverka 
utredningsprocessen.  
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Praktiska implikationer 

Dessa praktiska implikationer är riktade till organisationspsykologer/utredare 
som genomför en Faktaundersökning. Studiens resultat tyder på att det är viktigt 
för en praktiker att arbeta för att utforma en så öppen utredningsprocess som 
möjligt. Det som kan upplevas som självklart för en part som är insatt i 
utredningsprocessen behöver inte alls vara självklart för en person som inte är 
insatt. Följande punkter kan hjälpa en utredare att utforma en förutsägbar 
utredningsprocess: 

• Innan intervjuerna: ge information om syfte, mål med utredningen och 
vilka ramar som metoden är utformad efter samt anledning till denna 
utformning. 

• Under intervjuerna: avsätta tid för att informera om sin professionella 
bakgrund och koppling till företaget, tydliggöra vilket mandat man 
tilldelats från ledningen, klargöra vilken information som är relevant och 
varför utgångspunkten är ur en begränsad frågeställning, förtydliga 
begrepp som kan anses vaga, förklara anledningen till att utredningen 
pågår under så kort tid som möjligt. 

• Efter intervjuerna: Låta alla deltagare få återkoppling, tydliggöra för de 
berörda om vad resultatet av utredningen baseras på och innebär. 

• Information kan med fördel utformas i både muntlig och skriftlig form. 
Skriftlig information kan vara ett bra stöd för de individer som under 
utredningen i hög grad är känslomässigt påverkade och kan ha svårt att 
minnas information. 

 
Det kan vara viktigt att kontinuerligt reflektera över det egna agerande så att 
bemötandet blir så bra som möjligt. Att tänka på med känslomässigt påverkade 
personer kan vara att de kan ha svårt att bidra och få ihop sina historier. Det 
krävs ett så tryggt bemötande som möjligt så att fokus kan riktas mot att få fram 
objektiv fakta. En psykolog kan dock behöva vara extra tydlig med att rollen 
som utredare inte är behandlade utan syftet är att värdera fakta. Det kan även 
vara viktigt att poängtera att tystnadsplikt inte råder mellan de parter som deltar 
i utredningen men att konfidentialitet gäller gentemot personer som står utanför 
utredningen. 

Studiens resultat tyder även på att en praktiker kan gynnas av att göra medvetna 
handlingar för att reducera eventuell upplevd maktobalans. Exempelvis kan man 
tänka på att någorlunda jämnt fördela intervjutid mellan olika parter. Som 
praktiker kan man tjäna på att aktivt arbeta på att bygga upp en relation till 
samtliga parter och jämnt fördela sin tid som man har kontakt med de olika 
parterna. Kanske är det extra viktigt med relationen till de parter som i hög grad 
är känslomässigt påverkade. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Med tanke på den kunskapslucka som finns om utredningsmetodik av mobbning 
och kränkande särbehandling, så är vår första rekommendation att helt enkelt 
genomföra fler studier med utredningsfokus. Det vore av intresse om det 
genomfördes studier som kompletterade för vår studies begränsningar. Då vår 
studie baserade sig på ett enstaka fall rekommenderar vi att genomföra 
flerfallstudier, där utredningarna gärna får ligga närmare i tid än vad 
utredningen gjorde i vår studie. Det hade varit intressant att undersöka fall där 
anmälaren haft olika anledningar till att anmäla samt där resultaten av 
utredningarna skiljt sig åt. I vår studie riktade vi fokus mot alla parter i 
utredningsprocessen. Att rikta fokus mot enbart anmälaren och den anklagade 
skulle kunna tillföra kunskap om faktorer som krävs för att de mest berörda 
parterna ska uppleva utredningsprocessen på ett så rättvist sätt som möjligt. 
Eftersom metoden Faktaundersökning har utformats efter ett norskt regelverk 
tänker vi att det skulle tillföra ny kunskap om det genomfördes studier där fokus 
var riktat mot hur metoden bäst anpassas efter svenska förhållanden. Då det 
finns begränsningar i generaliseringsmöjligheten av våra resultat, så är ett 
ytterligare förslag på vidare forskning att genomföra en kvantitativ studie. Detta 
ligger eventuellt längre fram i tid eftersom det i dagsläget inte genomförts 
tillräckligt många svenska utredningar med Faktaundersökning som metod för 
att samla ihop till kvantifierbara resultat. 
 
  



 

55 
 

Referenser 

AFS 2015:4. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Stockholm: 
Arbetsmiljöverket.  

 
AFS 1993:17. Kränkande särbehandling i arbetslivet. Stockholm: 

Arbetsmiljöverket.  
 
Appleyard, K. & Osofsky, J. D. (2003). Parenting after trauma: Supporting 

parents and caregivers in the treatment of children impacted by violence. 
Infant Mental Health Journal, 24, 111-125. 

 
Arbeidstilsynet (2007). Faktaundersøkelse – Når påstand står mot påstand. 

Hämtad från: 
http://faktaundersökning.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=9701
5 

 
Arbeidstilsynet. (2012). Forebygging og håndtering av konflikter på 

arbeidsplassen. En veileder for små virksomheter. Hämtad från: 
http://faktaundersökning.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=2404
99  

 
Arbetsmiljöverket (2006).  Mobbning och relationsproblem. Korta sifferfakta 

2006:13. Hämtad från: 
http://faktaundersökning.visacivilkurage.se/system/files/Arbetsmiljoverket.
pdf  

 
Arbetsmiljöverket (2014a). Arbetsmiljö 2013. Arbetsmiljöstatistisk Rapport 

2014:3. Stockholm: Sveriges officiella statistisk. 
 
Arbetsmiljöverket (2014b). Arbetsorsakade besvär 2014. Arbetsmiljöstatistik 

Rapport 2014:4. Stockholm. Sveriges officiella statistik.  
 
Arbetsmiljöverket (2015). Arbetsskador 2014. Arbetsmiljöstatistisk Rapport 

2015:1. Stockholm: Sveriges officiella statistisk. 
 
Barlett, J. E: & Barlett, M. E. (2011). Workplace bullying: An integrative 

literature review. Advances in Developing Human Resources, 13, 68-84. 
 

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

 



 

56 
 

Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2012). Nya perspektiv på organisationer och 
ledarskap. Lund: Studentlitteratur.  

 
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. 

Qualitative Research in Psychology, 3, 77-10. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
 
Caponecchia, C. & Wyatt, A. (2011). Preventing Workplace Bullying: An 

Evidence-Based Guide for Managers and Employees. Sydney: Allen & 
Unwin.  

 
Copranzano, R., Stein, J. H. & Nadisic, T (2011). Social justice and the 

experience of emotion. London: Routledge, Taylor and Francis. 
 
Dew, I. T.Z., Ritchey, M., LaBar, K. & Cabeza, R. (2014). Prior perceptual 

processing enhances the effect of the neutral correlates of memory 
retrieval. Neurobiology of Learning and Memory, 112, 104-113.  

 
Djurkovic, N., McCormack, D., & Casimir, G. (2008). Workplace bullying and 

intention to leave: The moderating effect of perceived organizational 
support. Human Resource Management Journal, 18, 405–422. 

 
Eatough, V. & Smith, J. (2008). Interpretative Phenomenological Analysis. I C. 

Willig & W. Stainton-Rogers (Red.) The SAGE Handbook of Qualitative 
Research in Psychology. London: SAGE Publications. 

 
Edvardsson, B. (2003). Kritisk utredningsmetodik: begrepp, principer och 

felkällor. Stockholm: Liber. 
 
Edvardsson, B. & Vahlne-Westerhäll, L. (2014). På saklig grund: 

utredningsarbete inom socialtjänsten. Malmö: Gleerup. 
 
Einarsen, S. (1999). The nature and causes of bullying at work. International 

Journal of Manpower, 20, 16-27.  
 
Einarsen, S. (2000) Harassment and bullying at work: A review of the 

Scandinavian approach. Aggression and Violent Behavior, 4, 371–401. 
 
Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D., & Cooper, C. L. (Red.) (2003). Bullying and 

emotional abuse in the workplace. International perspectives in research 
and practice. London: Taylor & Francis.  

 



 

57 
 

Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D. & Cooper, C. L. (2011). The concept of 
bullying and harassment at work: The European tradition. I S. Einarsen, H. 
Hoel., D. Zapf., & C. L. Cooper. (Red.), Bullying and harassment in the 
workplace: Developments in theory, research, and practice (s. 3-41). 
(Second Edition). Boca Raton: CRC Press. 

 
Einarsen, S., Pedersen, H. & Hoel. H. (2016). Faktaundersøkelse. 

Arbeidsmetodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker. Oslo; Gyldendal 
arbeidsliv.  

 
Einarsen, S & Skogstad, A. (1996). Bullying at work: Epistemiological 

findings in public and private organizations. European Journal of Work 
and Organizational Psychology, 5, 185-201.  

 
Glambek, M., Skogstad, A. & Einarsen, S. (2015) Take it or leave: a five-year 

prospective study of workplace bullying and indicators of expulsion in 
working life. Industrial Health, 53, 160–170. 

 
Herlihy, J., Jobson, L., & Turner, S. (2012). Just tell us what happened to you: 

autobiographical memory and seeking asylum. Applied Cognitive 
Psychology, 26, 661–676. 

 
Hoel, H. & Einarsen, S. (2010). Shortcomings of antibullying regulations: The 

case of Sweden. European Journal of Work and Organizational 
Psychology, 19, 30-50.  

 
Hoel, H. & Einarsen, S. (2011). Investigating complaints of bullying and 

harassment. I S. Einarsen, H. Hoel., D. Zapf., & C. L. Cooper. (Red.), 
Bullying and harassment in the workplace: Developments in theory, 
research, and practice (s. 341-355). (Second Edition). Boca Raton: CRC 
Press. 

 
Hoel, H., & Cooper, C. L. (2000). Destructive conflict and bullying at work. 

Manchester: University of Manchester Institute of Science and Psychology 
(UMIST). 

 
Hoel, H., Glasø, L., Hetland, J., Cooper, C. L., & Einarsen, S. (2010). 

Leadership styles as predictors of self-reported and observed workplace 
bullying. British Journal of Management, 21, 453–468.  

 
Hoel, H., Lewis, D., & Einarsdottir, A. (2014). The ups and downs of LGBs’ 

workplace experiences. Discrimination, bullying and harassment of lesbian, 



 

58 
 

gay and bisexual employees in Britain. ESRC Economic & Social Research 
Council. Manchester: Manchester Buisness School. 

 
Hogh, A., Mikkelsen, E. G., & Hansen, Å. M. (2011). Individual consequenses 

of workplace bullying/mobbing. I S Einarsen, H. Hoel, D. Zapf & C. L. 
Cooper (red.), Bullying and harassment in the workplace (andra utgåvan), 
s. 107-128. Boca Raton: CRC Press.  

 
Howitt, D. (2010). Introduction to qualitative methods in psychology. Harlow, 

England: Financial Times Prentice Hall. 
 
Jenkins, M., Winefield, H., & Sarris, A. (2011). Consequences of being 

accused of workplace bullying: An exploratory study. International 
Journal of Workplace Health Management, 4(1), 33-47.  

 
Jordan, T. (2014). Handbok i konflikthantering: för organisationskonsulter och 

personalspecialister. Sävedalen: Perspectus Kommunikation. 
 
Kaya Cicerali, L., & Cicerali, E. E. (2015). A qualitative study on how swedish 

organizations deal with workplace bullying. Nordic Psychology, 1-13. 
 
Karasek R, Theorell T (1990) Healthy work: Stress, productivity, and the 

Reconstruction of working life. New York: Basic books. 
 
Keashly, L., & Jagatic, K. (2003). By another name: American perspectives on 

workplace bullying. I S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, & C. L. Cooper 
(Red.), Bullying and emotional abuse in the workplace. International 
perspectives in research and practice (s. 31-61). London: Taylor & 
Francis. 

 
Kåver, A. (2006). KBT i utveckling: En introduktion till kognitiv 

beteendeterapi. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogik. 25, 

16-35. 
 
Lewis, D., & Gunn, R. (2007). Workplace bullying in the public sector: 

Understanding the racial dimension. Public Administration, 85, 641–665. 
 
Leymann, H. (1996) The content and development of mobbing at work. 

European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 165–184. 
 



 

59 
 

Lutgen-Sandvik, P., Tracy, S. J., & Alberts, J. K. (2007). Burned by bullying in 
the American workplace: Prevalence, perception, degree, and impact. 
Journal of Management Studies, 44, 837–862. 

 
Merriam, S.B. (1993). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: 

Studentlitteratur. 
 
Mikkelsen, E. G., & Einarsen, S. (2002). Basic assumptions and post-traumatic 

stress among victims of workplace bullying. European Journal of Work 
and Organizational Psychology, 11, 87–111. 

 
Moayed, F. A., Daraiseh, N., Shell, R. & Salem, S. (2006). Workplace 

bullying: a systematic review of risk factors and outcomes. Theoretical 
Issues in Ergonomics Science, 7, 311-327. 

 
Niedhammer, I., Sultan-Taieb, H., Chastang, J-F., Vermeylen, G. & Parent-

Thirion, A. (2012) Exposure to psychosocial work factors in 31 European 
countries. Occupational Medicin, 62, 196–202. 

 
Nielsen, M.B. & Einarsen, S. (2012) Outcomes of exposure to workplace 

bullying: A meta-analytic review. Work and Stress, 26, 309–332. 
 
Nordrik, B. (2012). Psykososiale arbeidsmiljøkartlegginger – en trojansk hest? 

Oslo: Gyldendal Akademisk. 
 
Pinquart, M. & Sörensen, S. (2007). Correlates of physical health of informal 

caregivers: A meta-analysis. Journal of Gerentology, 62B, 126-137. 
 
Polkhorne, D. E. (2005). Language and meaning: data collection in qualitative 

research. Journal of Counseling Psychology. 52, 137-145. 
 
Pompili, M., Lester, D., Innamorati, M., De Pisa, E., Iliceto, P., Puccinno, M., 

Fiori Nastro, P., Tartelli, R. & Girardi, P. (2008). Suicide risk and exposure 
to mobbing. Work, 31, 237–243. 

 
Rayner, C., Hoel, H., & Cooper, C. L. (2002). Workplace bullying: What we 

know, who is to blame, and what can we do? London: Taylor and Francis. 
 
Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. 

Malmö: Liber ekonomi. 
 
Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 



 

60 
 

Widmark, M., Oxenstierna, G., Westerlund, H., & Theorell, T. (2005). 
Vuxenmobbing och sjukskrivning. I S. Marklund, M. Bjurvald, C. 
Hogstedt, E. Palmer, & T. Theorell (Red.), Den höga sjukfrånvaron: 
Problem och Lösningar (s. 115–140). Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

 
Samnani, A-K. & Singh, P. (2012). 20 years of workplace bullying research: A 

review of the antecendents and consequences of bullying in the workplace. 
Aggression and Violent Behavior, 17, 581-589. 

 
SBU. (2014). Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och 

utmattningssyndrom. En systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport nr 
223. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.  

 
Skogstad, A., Einarsen, S., Torsheim, T., Aasland, M. S., & Hetland, H. 

(2007). The destructiveness of laissez-faire leadership behavior. Journal of 
Occupational Health Psychology, 8, 110–122. 

 
Strandmark, M. K., & Hallberg, L. R. M. (2007). The origin of workplace 

bullying: Experiences from the perspective of bully victims in the public 
service sector. Journal of Nursing Management, 14, 1–10. 

 
Sveriges Psykologförbund (1998). Yrkesetiska principer för psykologer i 

Norden. 
http://faktaundersökning.psykologforbundet.se/Documents/OmForbundet/
Yrkesetiska-principer-f%C3%B6r-psykologer-i-Norden.pdf  

 
Thomsen, D.K. & Brinkmann, S. (2009). An interviewer’s guide to 

autobiographical memory: Ways to elicit concrete experiences and to avoid 
pitfalls in interpreting them. Qualitative Research in Psychology, 6, 294-
312. 

 
Thornberg, R., & Charmaz, K. (2014). Grounded theory and theoretical coding. 

In U. Flick (Ed.), The SAGE handbook of qualitative analysis (pp. 153-.-
169). London: Sage. 

 
Tjora, A. (2012). Från nyfikenhet till systematisk kunskap: kvalitativ forskning 

i praktiken. Lund: Studentlitteratur.  
 
Willing, C. (2008). Discourse analysis. I J. A. Smith (Red.), Qualitative 

psychology: a practical guide to research methods (s. 160 -). (Second 
Edition). London: Sage. 



 

61 
 

Yin, R.K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. (1. uppl.) Malmö: 
Liber. 

 
Zapf, D., Escartín, J., Einarsen, S., Hoel, H. & Varita, M. (2011). Empirical 

findings on prevalence and riskgroups of bullying in the workplace. H. 
Hoel., D. Zapf., & C. L. Cooper. (Red.), Bullying and harassment in the 
workplace: Developments in theory, research, and practice (s. 359-376). 
(Second Edition). New York: CRC Press. 

 
Zapf, D. & Gross, C. (2001) Conflict escalation and coping with workplace 

bullying: A replication and extension. European Journal of Work and 
Organizational Psychology, 10, 497–522. 

  



 

62 
 

Bilagor 

Bilaga 1: Samtycke till deltagande i forskningsstudie  

 
Syftet med studien är att fånga upplevelser av att vara del av en 
utredningsprocess med s.k. Faktaundersökning som metod. Det som kommer 
fram i studien kommer att vara relevant för framtida organisationspsykologer 
när de utför liknande utredningar i framtiden. Samtliga som var delaktiga i den 
aktuella utredningsprocessen har blivit tillfrågade om att delta i studien. Ditt 
deltagande i denna studie är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din 
medverkan. Deltagare, utsagor och presentationer kommer att anonymiseras i 
uppsatsen. Insamlad data kommer endast att användas för den aktuella 
uppsatsen.  
 
Ditt deltagande innebär att du kommer att bli intervjuad utifrån ovanstående 
syfte.  
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av informationen om studien som givits till mig muntligen 
och/eller skriftligen. Jag deltar frivilligt och kan när som helst välja att avbryta 
min medverkan. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Ort och datum 
 
______________________________________ 
Namnteckning 
 
______________________________________ 
Namnförtydligande 
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Bilaga 2: Intervjuguide - berörda 

Presentera oss 
 
Syfte 
Under den utredning som genomfördes av organisationspsykologen XXX så 
användes en metod som forskats fram i Norge. Syftet med vår studie är att 
undersöka hur ni som deltog i utredningen upplevde denna specifika metod och 
hur ni påverkades av att vara en del av utredningen. 
 
Etiska aspekter 
Vi vill påminna om att: 

• Intervjun är frivillig och du får när som helst avbryta om du vill. 
• Informationen som kommer fram under intervjuerna kommer endast 

användas till denna studie. 
• Vi kommer att behandla allt som sägs strikt konfidentiellt och 

avidentifiera allt i uppsatsen, dvs. ta bort namn och inte skriva ut ort eller 
annat som kan koppla era berättelser tillbaka till er. 

• Däremot kommer information som framkommer i intervjun med dig och 
de andra deltagarna vara basen till våra resultat i uppsatsen. Uppsatsen 
kommer när den är klar finnas tillgänglig på Linköpings Universitets 
hemsida. 

• Intervjuerna kommer att spelas in för att vi ska kunna transkribera dem 
efteråt. När transkriberingen är klar kommer inspelningen raderas. Vi gör 
detta för att kunna fånga upp det du berättar om på ett så korrekt sätt som 
möjligt.  

• Innan vi startar intervjun så vill vi säga att vi kommer utgå från 
intervjufrågor. Om vi glider för långt bort från ämnet så kan vi behöva 
styra tillbaka till ämnet, detta för att hålla vår tidsram. I intervjun kommer 
vi fokusera på dina upplevelser före, under och efter att utredningen med 
Faktaundersökning genomfördes.  

 
BAKGRUNDSFRÅGOR  

A. Öppningsfrågor 
• Vad jobbar du med idag? 
• Under 201X när utredningen skedde, vad hade du för arbetsuppgifter då? 

 
B. Minnas själva intervjun… 

• Om vi tar oss tillbaka till utredningen år 201X som gjordes av XXX.  
• Blev du intervjuad? 

o Var skedde intervjun? 
o Hur lång tid tog intervjun? 
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• Vill du berätta med dina ord hur det kom det sig att du blev en del av 
utredningen som skedde?  

 
ÖVERGRIPANDE FRÅGOR 

C. Upplevelsen 
• Hur upplevde du det att vara en del av utredningen? 
• Beskriv dina tankar när du fick veta att det skulle bli en utredning? 

 
D. Påverkan 

• Hur påverkades du av att vara del av utredningen? 
• Förändrades detta under tiden utredningen pågick? 

 
E. Centralt för individen 

• Vad upplevde du var viktigast för dig i processen? 
• Vad var svårt/jobbigt under tiden undersökningen pågick? 

 
UTREDNINGSPROCESSEN 

 
Innan intervjun 
 
F. Information/transparens innan utredningen 

• Vad fick du för info om utredningsprocessen innan intervjun drog igång? 
• Vilken information fick du om syftet med intervjun innan du träffade 

organisationspsykologen? 
 
G. Förberedelse  

• Hur förberedde du dig innan du blev intervjuad? 
o Ex: samlade ihop material eller pratade med kollegor.  

 
Under intervjun 
 
H. Struktur under intervjun 

• Hur upplevde du intervjusituationen? 
o Fri/styrande? 
o Möjlighet till påverkan av innehållet? 
o Fick du uttrycka det du tyckte var viktigt i intervjun? 

 
I. Transparens  

• Vad fick du för info om vad det du sa skulle användas till? 
o Hur anonym kunde du vara kring dina uttalanden? 
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• En av utgångspunkterna i Faktaundersökning är att det som sagts under 
intervjuerna är konfidentiellt gentemot omvärlden, men inte gentemot de 
inblandade.  

o Hur var det? 
o Påverkade detta din berättelse? 

 
J. Fakta 
“Fokus i utredningen ska ligga på synliga handlingar, utsagor och händelser 
som går att bevisa.” 

• Hur upplevde du detta? 
• Hur upplevde du att det var att hitta bevis för din sak?  
• Hade du upplevelser/uppgifter som inte kunde bevisas? 

o Hur upplevde du att man bemötte dessa bevis? 
 

K. Bemötande  
• Hur upplevde du att du blev bemött under utredningen? 

o Blev du lyssnad på? 
o Togs dina erfarenheter och din berättelse på allvar? 

 
L. Förslag till förändring i intervjusituationen 

• Vilka fördelar fanns med sättet som intervjun genomfördes på?  
• Kunde något gjorts annorlunda? 

 
Efter intervjun 
 
M. Efter intervjun 

• Hur upplevde du att det var efter att du blev intervjuad? 
 
N. Resultatet 

• Hur fick du information om resultatet av utredningen? 
o Chef/psykolog/rapport?  

§ → Hur var återkopplingen av resultatet? 
• Vilka var dina upplevelser av utfallet/resultatet i utredningen?  

o Tankar/känslor? 
• Upplevde du att resultatet gav en rättvis/sanningsenlig bild av 

verkligheten? 
o Saknade du något? 

§ Fanns möjlighet att uttrycka det? 
• Var du nöjd med resultatet? 
• Upplevde du att informationen du lämnade i utredningen bidrog till 

resultatet? 
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O. Utredningen 
• Berätta om dina upplevelser av utredningen som helhet? 

o Hur tyckte du att utredningen sköttes? 
• Hade du förtroende för processen? Även om du inte känner dig nöjd med 

utfallet av utredningen? 
 

Åsikter om utredningen 
§ Bra/mindre bra med utredningen? 
§ Finns det delar av processen som borde skötas på annorlunda 

sätt? 
P. Påföljder 

• Vad hände på arbetsplatsen efter att resultatet hade presenterats? 
o Stämningen?  
o Skvaller/ ryktesspridning? 

• Upplever du någon skillnad i din arbetssituation/på din arbetsplats före 
och efter utredningen? 

 
Q. Tidigare erfarenhet 

• Har du varit delaktig i någon liknande utredning innan? 
o Hur skilde sig den från den här utredningen? 

 
R. Reflektioner 

• Vilka faktorer är viktiga i en utredning enligt dig? 
• Om du upplever dig kränkt på din nuvarande arbetsplats, hade du då velat 

att en liknande process genomfördes?  
o Varför/ varför inte? 

 
AVSLUTNING 

 
Är det något mer du skulle vilja berätta/tillägga kring din upplevelse av att ha 
varit en del av den här utredningen? 
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Bilaga 3: Intervjuguide - chefer 

Presentera oss 
 
Syfte 
Under den utredning som genomfördes av organisationspsykologen XXX så 
användes en metod som forskats fram i Norge. Syftet med vår studie är att 
undersöka hur ni som deltog i utredningen upplevde denna specifika metod och 
hur ni påverkades av att vara en del av utredningen. 
 
Etiska aspekter 
Vi vill påminna om att: 

• Intervjun är frivillig och du får när som helst avbryta om du vill. 
• Informationen som kommer fram under intervjuerna kommer endast 

användas till denna studie. 
• Vi kommer att behandla allt som sägs strikt konfidentiellt och 

avidentifiera allt i uppsatsen, dvs. ta bort namn och inte skriva ut ort eller 
annat som kan koppla era berättelser tillbaka till er. 

• Däremot kommer information som framkommer i intervjun med dig och 
de andra deltagarna vara basen till våra resultat i uppsatsen. Uppsatsen 
kommer när den är klar finnas tillgänglig på Linköpings Universitets 
hemsida. 

• Intervjuerna kommer att spelas in för att vi ska kunna transkribera dem 
efteråt. När transkriberingen är klar kommer inspelningen raderas. Vi gör 
detta för att kunna fånga upp det du berättar om på ett så korrekt sätt som 
möjligt.  

• Innan vi startar intervjun så vill vi säga att vi kommer utgå från 
intervjufrågor. Om vi glider för långt bort från ämnet så kan vi behöva 
styra tillbaka till ämnet, detta för att hålla vår tidsram. I intervjun kommer 
vi fokusera på dina upplevelser före, under och efter att utredningen med 
Faktaundersökning genomfördes.  

 
BAKGRUNDSFRÅGOR 

A. Öppningsfrågor 
• Vad jobbar du med idag? 
• Under 201X när utredningen skedde, vart var du anställd då? 
• Vilka arbetsuppgifter hade du då? 
 

B. Minnas själva intervjun… 
• Om vi tar oss tillbaka till utredningen år 201X som gjordes av XXX.  
• Hur kom det sig att du blev en del av utredningen som skedde?  

o Hur skulle du beskriva din roll i utredningen? 
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o Relationer till de berörda parterna? 
o Minns du vart intervjun ägde rum? 
o Hur lång tid tog intervjun? 

 
ÖVERGRIPANDE FRÅGOR 

C. Upplevelsen 
• Hur upplevde du det att vara en del av utredningen? 
• Beskriv dina tankar när du fick veta att det skulle bli en utredning? 

 
D. Påverkan 

• Hur påverkades du av att vara del av utredningen? 
• Förändrades detta under tiden utredningen pågick? 

 
E. Centralt för individen 

• Vad upplevde du var viktigast för dig i processen? 
• Vad var svårt/jobbigt under tiden undersökningen pågick? 

 
UTREDNINGSPROCESSEN 

Innan intervjun 
 
F. Chefens roll 

• Hur ser du på din roll i utredningsprocessen? 
• Vad var viktigt i din roll innan Faktaundersökningen drog igång? 

o Forma uppdrag? 
o Informera om syfte till deltagarna? 

 
G. Förberedelse  

• Hur förberedde du dig innan du blev intervjuad? 
o Ex: samlade ihop material eller pratade med kollegor.  

 
Under intervjun 
 
H. Struktur under intervjun 

• Hur upplevde du intervjusituationen? 
o Fri/styrande? 
o Möjlighet till påverkan av innehållet? 
o Fick du uttrycka det du tyckte var viktigt i intervjun? 

 
I. Transparens  

• Hur upplevde du, i din roll som chef, att det var att vara en del av 
utredningen? 
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• En av utgångspunkterna i Faktaundersökning är att det som sagts under 
intervjuerna är konfidentiellt gentemot omvärlden, men inte gentemot de 
inblandade.  

o Hur var det? 
o Påverkade detta din berättelse? 

 
J. Fakta 
“Fokus i utredningen ska ligga på synliga handlingar, utsagor och händelser 
som går att bevisa.” 

• Hur upplevde du detta? 
 

K. Bemötande  
• Hur upplever du att du blev bemött under utredningen? 

 
L. Förslag till förändring i intervjusituationen 

• Vilka fördelar fanns med sättet som intervjun genomfördes på?  
• Kunde något gjorts annorlunda under intervjun? 

 
Efter intervjun 
 
M. Efter intervjun 

• Vad hände efter att alla blivit intervjuade? 
 
N. Resultatet 

• Vilken roll hade du vid återkopplingen av resultatet? 
o Hur upplevde du det? 

• Vilka var dina upplevelser av utfallet/resultatet i utredningen?  
o Tankar/känslor? 

• Upplevde du att resultatet gav en rättvis/sanningsenlig bild av 
verkligheten? 

o Saknade du något? 
 
O. Utredningen 

• Hur upplevde du ditt ansvar efter att utredningen var klar? 
• Berätta om dina upplevelser av utredningen som helhet? 
• Hade du förtroende för processen oavsett vilka känslor du hade till 

resultatet?  
 

Åsikter om utredningen 
§ Bra/mindre bra med utredningen? 
§ Finns det delar av processen som borde skötas på annorlunda 

sätt? 
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P. Påföljder 
• Vad hände efter att resultatet hade presenterats? 
• Hur blev det på arbetsplatsen? 

o Stämningen?  
o Skvaller/ ryktesspridning? 

 
Q. Tidigare erfarenhet 

• Har du varit delaktig i någon liknande utredning innan? 
o Hur skilde sig den från den här utredningen? 

 
R. Reflektioner 

• Vilka faktorer är viktiga i en utredning enligt dig? 
• Om du upplever dig kränkt på din arbetsplats eller att någon anställd gör 

en sådan anmälan, hade du då velat att en liknande process genomfördes?  
o Varför/ varför inte? 

 
AVSLUTNING 

 
Är det något mer du skulle vilja berätta/tillägga kring din upplevelse av att ha 
varit en del av den här utredningen? 
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Bilaga 4: Intervjuguide – utredare 

Presentera oss 
 
Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur ni som deltog i utredningen upplevde 
denna specifika metod och hur ni påverkades av att vara en del av utredningen. 
 
Etiska aspekter 
Vi vill påminna om att: 

• Intervjun är frivillig och du får när som helst avbryta om du vill. 
• Informationen som kommer fram under intervjuerna kommer endast 

användas till denna studie. 
• Vi kommer att behandla allt som sägs strikt konfidentiellt och 

avidentifiera allt i uppsatsen, dvs. ta bort namn och inte skriva ut ort eller 
annat som kan koppla era berättelser tillbaka till er. 

• Däremot kommer information som framkommer i intervjun med dig och 
de andra deltagarna vara basen till våra resultat i uppsatsen. Uppsatsen 
kommer när den är klar finnas tillgänglig på Linköpings Universitets 
hemsida. 

• Intervjuerna kommer att spelas in för att vi ska kunna transkribera dem 
efteråt. När transkriberingen är klar kommer inspelningen raderas. Vi gör 
detta för att kunna fånga upp det du berättar om på ett så korrekt sätt som 
möjligt.  

• Innan vi startar intervjun så vill vi säga att vi kommer utgå från 
intervjufrågor. Om vi glider för långt bort från ämnet så kan vi behöva 
styra tillbaka till ämnet, detta för att hålla vår tidsram. I intervjun kommer 
vi fokusera på dina upplevelser före, under och efter att utredningen med 
Faktaundersökning genomfördes.  

 
BAKGRUNDSFRÅGOR  

A. Öppningsfrågor 
• Hur länge har du arbetat som psykolog? 
• Hur mycket har du jobbat med utredningsärenden av kränkande 

särbehandling och mobbning innan? 
• Faktaundersökning? 
 

B. Minnas intervjuerna… 
• När du tänker tillbaka på utredningen, 201X vad är det som kommer upp 

då? 
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ÖVERGRIPANDE FRÅGOR 
C. Upplevelsen 

• Hur upplevde du det att vara en del av utredningen? 
• Hur upplevde du att du bemöttes av de olika inblandade? 

 
D. Påverkan 

• Hur påverkades du av att vara del av denna process? 
• Vad gjorde processen, att arbeta med Faktaundersökning, med dig? 
• Upplevde du att något förändrades under tiden?  

o För dig, för hur du bemöttes, för hur du bemötte? 
 
E. Centralt för individen 

• Vad upplevde du var viktigast för dig i processen? 
• Vad var svårt/jobbigt under tiden du genomförde utredningen? 

 
UTREDNINGSPROCESSEN 

Innan intervjun 
 
F. Förberedelse   

• Hur upplevde du att förberedelserna innan intervjun var? 
• Förberedde du dig på något särskilt sätt? 

o Ex: samlade ihop material eller pratade med uppdragsgivare. 
o Intervjuguide? 

 
G. Information/ transparens innan utredningen 

• Hur var det att formulera syftet med utredningen tillsammans med 
uppdragsgivaren?  

• Var syftet tydligt/otydligt? 
o Hur förmedlades och informerades de inblandade om syftet med 

utredningen? 
 
Under intervjun 
 
H. Struktur under intervjun 

• Hur upplevde du att det var att genomföra intervjuerna? 
o Viktiga saker att tänka på som intervjuare?  

I. Transparens  
• En av utgångspunkterna i Faktaundersökning är att det som sagts under 

intervjuerna är konfidentiellt gentemot omvärlden, men inte gentemot de 
inblandade.  

o Vad tänker du om det? 
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J. Fakta 
“Fokus i utredningen ska ligga på synliga handlingar, utsagor och händelser 
som går att bevisa.” 

• Hur var det att fokusera på detta? 
 

K. Bemötande  
• Hur upplevde du att du var att bemöta informanterna under intervjuerna? 
• Hur upplevde du att det var att förhålla dig opartisk? 

 
L. Förslag till förändring i intervjusituationen 

• Vilka fördelar fanns med sättet som intervjuerna genomfördes på?  
• Kunde något gjorts annorlunda? 

 
Efter intervjun 
 
M. Att fatta beslut 

•  Hur upplevde du att det var att sammanväga resultaten?  
• Fatta beslut? 

 
N. Resultatet 

• Upplever du att resultatet gav en rättvis/sanningsenlig bild av 
verkligheten? 

• Fick du med alla delar som du tycker är viktiga i en utredning?  
o Saknade du något i fallet 201X 

• Hur var det att återkoppla resultatet? 
o Hur upplevde du att resultatet togs emot? 

• Hur var det att lämna uppdraget efter återkopplingen av resultatet?  
 
O. Tidigare erfarenhet 

• -Hur skilde sig den här utredningen från andra tidigare utredningar? 
 
P. Reflektioner 

• Vilken hjälp har du av dina psykologiska kunskaper när du genomför 
utredningar? 

• Vad upplever du är de viktiga delarna i Faktaundersökning?  
• Bra/mindre bra med utredningsmetoden? 

 
AVSLUTNING 

 
Är det något mer du skulle vilja berätta/tillägga kring din upplevelse av att ha 
varit en del av den här utredningen? 
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Bilaga 5: Intervjuguide - vittnen 

Presentera oss 
 
Syfte 
Under den utredning som genomfördes av organisationspsykologen XXX så 
användes en metod som forskats fram i Norge. Syftet med vår studie är att 
undersöka hur ni som deltog i utredningen upplevde denna specifika metod och 
hur ni påverkades av att vara en del av utredningen. 
 
Etiska aspekter 
Vi vill påminna om att: 

• Intervjun är frivillig och du får när som helst avbryta om du vill. 
• Informationen som kommer fram under intervjuerna kommer endast 

användas till denna studie. 
• Vi kommer att behandla allt som sägs strikt konfidentiellt och 

avidentifiera allt i uppsatsen, dvs. ta bort namn och inte skriva ut ort eller 
annat som kan koppla era berättelser tillbaka till er. 

• Däremot kommer information som framkommer i intervjun med dig och 
de andra deltagarna vara basen till våra resultat i uppsatsen. Uppsatsen 
kommer när den är klar finnas tillgänglig på Linköpings Universitets 
hemsida. 

• Intervjuerna kommer att spelas in för att vi ska kunna transkribera dem 
efteråt. När transkriberingen är klar kommer inspelningen raderas. Vi gör 
detta för att kunna fånga upp det du berättar om på ett så korrekt sätt som 
möjligt.  

• Innan vi startar intervjun så vill vi säga att vi kommer utgå från 
intervjufrågor. Om vi glider för långt bort från ämnet så kan vi behöva 
styra tillbaka till ämnet, detta för att hålla vår tidsram. I intervjun kommer 
vi fokusera på dina upplevelser före, under och efter att utredningen med 
Faktaundersökning genomfördes.  

 
BAKGRUNDSFRÅGOR 

A. Minnas själva intervjun… 
• Om vi tar oss tillbaka till utredningen år 201X som gjordes av XXX.  
• Hur kom det sig att du blev en del av utredningen som skedde?  

o Hur skulle du beskriva din roll i utredningen? 
o Relationer till de berörda parterna? 
o Minns du var intervjun skedde? 
o Hur lång tid tog intervjun? 

 
 



 

75 
 

ÖVERGRIPANDE FRÅGOR 
B. Upplevelsen 

• Hur upplevde du det att vara en del av utredningen? 
• Beskriv dina tankar när du fick veta att det skulle bli en utredning? 

 
C. Påverkan 

• Hur påverkades du av att vara del av utredningen? 
• Förändrades detta under tiden utredningen pågick? 

 
D. Centralt för individen 

• Vad upplevde du var viktigast för dig i processen? 
• Vad var svårt/jobbigt under tiden undersökningen pågick? 

 
UTREDNINGSPROCESSEN 

Innan intervjun 
 
E. Förberedelse  

• Hur förberedde du dig innan du blev intervjuad? 
o Ex: samlade ihop material eller pratade med kollegor.  

 
F. Information/transparens innan utredningen 

• Hur blev du informerad om att du skulle vara en del av utredningen? 
o Via chef, organisationspsykolog? 

• Vilken information fick du om syftet med intervjun innan du träffade 
organisationspsykologen? 

 
Under intervjun 
 
G. Minne under intervjun 

• Minns du något speciellt som skedde under intervjun? 
 
H. Struktur under intervjun 

• Hur upplevde du intervjusituationen? 
o Fri/styrande? 
o Möjlighet till påverkan av innehållet? 
o Fick du uttrycka det du tyckte var viktigt i intervjun? 

 
I. Transparens  

• Vad fick du för info om vad det du sa skulle användas till? 
o Information om icke-anonymitet? 
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• En av utgångspunkterna i Faktaundersökning är att det som sagts under 
intervjuerna är konfidentiellt gentemot omvärlden, men inte gentemot de 
inblandade.  

o Hur var det? 
o Påverkade detta din berättelse? 

 
J. Fakta 
“Fokus i utredningen ska ligga på synliga handlingar, utsagor och händelser 
som går att bevisa.” 

• Hur upplevde du detta? 
• Bidrog du till några bevis? 
• Hade du upplevelser/uppgifter som inte kunde bevisas? 

o Hur upplevde du att man bemötte dessa bevis? 
 
K. Bemötande  

• Hur upplevde du att du blev bemött under utredningen? 
o Blev du lyssnad på? 
o Togs dina erfarenheter och din berättelse på allvar? 

• Tyckte du att någon person hade mer rätt än någon annan? 
o Tog du parti för någon? 

• Fanns det någon annan person i utredningsprocessen som tog parti för 
någon speciell? 

o Hur märkte du det? 
 
L. Förslag till förändring i intervjusituationen 

• Vilka fördelar fanns med sättet som intervjun genomfördes på?  
• Kunde något gjorts annorlunda? 

 
Efter intervjun 
 
M. Efter intervjun 

• Vad hände efter att du blivit intervjuad? 
 
N. Resultatet 

• Hur fick du information om resultatet av utredningen? 
o chef/psykolog/rapport?  

• Hur upplevde du återkopplingen av resultatet? 
• Vilka var dina upplevelser av utfallet/resultatet i utredningen?  

o Tankar/känslor? 
• Upplevde du att resultatet gav en rättvis/sanningsenlig bild av 

verkligheten? 
o Saknade du något? 
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§ Fanns möjlighet att uttrycka det? 
• Upplevde du att informationen du lämnade i utredningen bidrog till 

resultatet? 
 
O. Utredningen 

• Berätta om dina upplevelser av utredningen som helhet? 
o Hur tyckte du att utredningen sköttes? 

• Hade du förtroende för processen oavsett dina känslor kopplat till utfallet?  
 

Åsikter om utredningen 
§ Bra/mindre bra med utredningen? 
§ Finns det delar av processen som borde genomförts på 

annorlunda sätt? 
P. Påföljder 

• Vad hände efter att resultatet hade presenterats? 
• Hur blev det på arbetsplatsen/umgänget/ hemma efter intervjuerna? 

o Skillnad före och efter utredningen? 
o Stämningen?  
o Skvaller/ ryktesspridning? 

 
Q. Tidigare erfarenhet 

• Har du varit delaktig i någon liknande utredning innan? 
o Hur skilde sig den från den här utredningen? 

 
R. Reflektioner 

• Vilka faktorer är viktiga i en utredning enligt dig? 
• Om du upplever dig kränkt på din arbetsplats, hade du då velat att en 

liknande process genomfördes?  
o Varför/ varför inte? 

 
AVSLUTNING 

 
Är det något mer du skulle vilja berätta/tillägga kring din upplevelse av att ha 
varit en del av den här utredningen? 
 


