
       
________________________________________________________ 

 

Johan Söderström   Sandra Lindström 
leg. psykolog, delägare Faktaundersökning.se leg. psykolog, delägare Faktaundersökning.se 
Söderström Psykologi AB             ACT NOW psykologi & utbildning 
073-053 50 36   070-529 52 14 

Faktaundersökning.se 

 
Tack för visat intresse för Faktaundersökning.se och vårt arbete med kränkningsutredningar. 
 
 
Metoden faktaundersökning brukar av ledande experter beskrivas som ”Golden standard” för 
rättssäkra kränkningsutredningar. Metoden har utarbetats av mobbningsforskare i samarbete 
med arbetsrättsjurist. Vi har gått utbildning i metoden direkt hos upphovsmännen Ståle 
Einarsen och Helge Hoel. 
 
I våra utredningar beskriver vi den aktuella situationen på ett sätt som tydligt förhåller sig till 
svensk arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt. Detta för att arbetsgivaren ska ha bästa möjliga 
underlag för att kunna agera korrekt i situationen. Våra utredningar håller hög kvalitet med 
ett rättssäkert förfarande tack vare… 
 
    …vår utbildning och erfarenhet av utrednings- och arbetsmiljöarbete. 

    …den systematiska metodiken i faktaundersökning. 

    …vår objektiva hållning som externa konsulter. 

    …att vi är två konsulter som samarbetar i varje uppdrag. Att använda två utredare är ett   
       förfarande som tillhör faktaundersökningens metodik och som ger utredningen tyngd   
       och trovärdighet. 
 
 
Procedur i uppdrag 
Vi kan bistå med konsultativt stöd i den första bedömning som arbetsgivaren behöver göra 
vid anmälningar om kränkningar innan en faktaundersökning påbörjas. Genom vår kunskap 
om faktaundersökning och andra alternativa konflikthanteringsinsatser kan vi ge vägledning i 
lämpligt metodval. 
 
Om en kränkningsutredning därefter inleds kommer berörda personer – anmälare, den 
utpekade och eventuella vittnet - att intervjuas. Uppgifter dokumenteras och den som 
utpekas får ta del av och kommentera anklagelser vilket är ett viktigt förfarande för 
rättssäkerheten. Efter faktainsamlingen bedömer vi om det kan styrkas att de anmälda 
kränkningarna ägt rum. I en utredning kan det även framkomma andra kränkningar än vad 
som framgår i den skriftliga anmälan. Det kan även framkomma organisatoriska faktorer som 
bidragit till att kränkande beteenden uppstått och vi kommer i sådana fall att föreslå åtgärder 
riktade mot dessa faktorer.  
 
Det är svårt att lämna en totaloffert på faktaundersökningar då det under intervjuerna kan 
framkomma sådant som gör att ytterligare personer/vittnen behöver intervjuas. Vi lämnar 
gärna en preliminär offert på förfrågan. 
 
 
 


