
Kränkande behandling av en anställd på 
sjukhus och i dagstidning 
 
Kritisk granskning av dokument från Norrbottens läns landsting 
(NLL) 1996 och av relaterad Internetartikel från Norrbottens-
Kuriren nov 2008   
 
Bo Edvardsson 
Örebro universitet 
Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete 
2010 
 
Sammanfattning. Ett landstings agerande och dokument och en 
tidnings reportage kring en kritisk (och även partipolitiskt aktiv) 
överläkare granskas. Både landstingets agerande och 
tidningsreportaget framstår som i hög grad osakliga och 
förföljande/kränkande. Ett stort antal tankefel föreligger 
i materialen. Saklig problemanalys saknas och har ersatts med 
retorik och fabuleringar. Källkritik  saknas hos tidningen.  
 
 
Bakgrund 
Överläkare dr D har nov 2008 givit mig i uppdrag att granska och avge 
yttrande över en rapport från Norrbottens läns landsting med rubriken  
”Rapport från utvecklingsdagar 6-7 maj 1996 i Kukkolaforsen” (skriven av 
personalkonsulent, leg psykolog Gunilla Embretsen Lindman, odaterad underskrift) 
samt även granska och avge yttrande över på Internet hos Norrbottens-Kuriren nov 2008 
befintlig artikel med titeln ”Konflikter i dr Ds spår” (publicerad 2006-02-21 och  
ändrad 2007-10-02, som författare anges Jackie Bortz). 
 
Jag har tidigare avgivit ett sakkunnigt yttrande över en konsultrapport som  
på ett utredningsmetodiskt undermåligt sätt med kränkande, skvallerartad metodik 
framförde påståenden kring dr D, vilka NLL såg till att göra offentliga. För  
närmare specificering hänvisar jag till detta yttrande, som är inlagt på DiVA.  
Frånsett detta yttrande har jag ingen kännedom om eller relation till de i föreliggande yttrande 
berörda organisationerna och personerna inom NLL 
 
Material och arbetssätt 
Jag har av uppdragsgivaren tillställts ett antal dokument från NLL med  
diarienummer 148/95 och 150/96 samt från Internet erhållit i uppdraget nämnd  
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artikel. Jag har gått igenom mig tillställda dokument och den Internetplacerade artikeln. 
Dokumenten specificeras första gången de nämns i texten. Jag har även kontrollerat att den 
granskade rapporten från utvecklingsdagarna den 6-7 maj 1996 är offentlig genom  
att begära ut den och därvid erhålla en identisk kopia av rapporten som  
jag redan erhållit genom dr D.  Rapporten var inte paginerad och enligt 
faxmaskinens numrering vid faxning från Landstingshälsan till Kalix sjukhus 
den 10 maj 1996, så saknades sid. nr 2 som faxades över. Mina efterforskningar hos 
Landstingsarkivet har dock inte lett fram till att det skulle saknas någon sida i förhållande till 
arkivexemplaret. Att en överfaxad sida ser ut att saknas kan ha ett flertal förklaringar.  
 
Alla dokument jag erhållit från uppdragsgivaren har genomlästs och när jag finner det 
lämpligt hänvisar jag även till andra dokument än de båda fokusdokumenten. Ett antal 
dokument har haft diarienumret 148/95 eller annat nummer påfört och alla dokument har 
saknat anteckning om sekretess. Jag har fått skriftlig bekräftelse att alla dokument inom  
diarienummer 148/95 Kalix sjukhus, inkl. rapporten från utvecklingsdagarna den 6-7 maj 
1996, är offentliga. Angivna namn, platser etc. är korrekta, frånsett att jag valt att ange den 
fokuserade över läkaren som dr D.  
 
Dokument 
1. Planeringsskrivelse 
Rapporten över utvecklingdagarna den 6-7 maj 2006 föregås av en förslagsskrivelse 
1996-04-23 (dnr 148/95) från personalkonsulenten Embretsen till personalchefen Lars  
Rydberg.  
I denna skrivelse framläggs ett förslag till vad arbetet vid utvecklingsdagarna skall 
innehålla och hur arbetsformerna bör vara. Det talas i allmänna ordalag utan att  
dr D ens nämns vid namn om ”konflikten och samarbetssvårigheterna” 
och om att komma fram till ”en gemensam plan för handläggning och möjlig upplösning 
av denna”. Det talas även vagt om att  
”Här torde en analys av rådande svagheter och styrka i strukturen utföras och utmynna i ett 
gemensamt handlingsprogram för ett bra arbetsklimat, där initiativet ligger hos de 
medverkande.”  
Det nämns inget om vilka personer som skall medverka och enligt vilka kriterier. Det framgår 
inte huruvida dr D tänks medverka eller inte. Enligt hans egen uppgift på direkt fråga 
från mig så har han aldrig inbjudits att delta. Skrivelsen avslutas med en förhoppning 
från personalkonsulenten:  
”Min förhoppning är att, trots den djupa och långvariga konflikt och de samarbetssvårigheter 
som finns, vi tillsammans så ärligt och öppet och med professionalism och respekt skall finna 
vägar till lösning så att arbetsmiljön blir acceptabel för alla.” 
Det visar sig senare att uttrycket ”vi tillsammans” inte syftar på dr D, då denne inte  
erbjuds medverka. Detta förfarande är inte särskilt väl förenligt med retoriken om ”respekt”, 
men väl förenligt med definitioner av kränkande särbehandling i arbetarskyddsstyrelsens 
allmänna råd till föreskrifterna om kränkande särbehandling (se bilaga med utdrag i slutet av 
detta yttrande).  Det talas i skrivelsen om ”arbetsorganisatoriska fenomen”,  
”arbetsklimat”, ”arbetsmiljö”, ”arbetsmiljöområdet”, ”arbetsmiljön”. Det talas 
ingenstans om kvaliteten på arbetet med patienter.  
 
Såvitt jag förstår har inte dr D fått ge sin syn på vad som kallas ”konflikten 
och samarbetssvårigheterna” som en av grunderna för planering av utvecklingsdagarna.  
Det finns här anledning ställa sig frågande till personalkonsulentens, tillika leg psykologen 
Embretsens, utgångspunkt, som verkar vara att stryka ena parten (en grupp av personer) 
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medhårs i konflikten. Är det en rimlig grund inför ett par, förvisso tidsmässigt dyrbara,  
utvecklingsdagar att inte låta den ena parten (dr D) komma till tals vid  
planeringen. Det kan mycket väl tänkas att dr D skulle kunna ha både information  
och förslag av stort och kanske avgörande värde för konfliktlösningen.  
Det är trivialt att konstatera att konflikter ofta inte i grunden handlar om det som de ser ut 
att handla om. Vaga uttalanden om ”arbetsmiljö” etc. kan vara avledande från något som är 
allvarligare, nämligen frågor om sjukvårdens kvalitet gentemot patienterna (vilket noga  
undviks i förslagsskrivelsen).  
 
Ett programförslag för utvecklingsdagarna den 6-7 maj har bifogats förslagsskrivelsen. 
Som punkter finns ”Teamutveckling” och ”Fortsatt teamutveckling”.  
Skall man ägna sig åt teamutveckling är det nog en fördel om alla teammedlemmar  
medverkar i utvecklingsarbetet. Det framgår även av programförslaget att  
personalkonsulenten Embretsen skall tala om ”Konflikter – analys av rådande 
samarbetssvårigheter, konsekvenser och möjliga lösningar”. Detta skall hon  såvitt 
jag förstår göra utan att ha hört dr  Ds syn på samarbetssvårigheterna (hon  
bör ju rimligen ha fått höra från motsidan hur de uppfattar svårigheterna för att kunna 
säga något ö.h t.  om ”rådande” svårigheter???). Ingenstans framgår att personalkonsulent 
Embretsen skulle ha haft något utredande samtal med dr  D eller ha någon strävan  
till objektivitet i den rådande konflikten. Ingenstans i planeringsskrivelse och programförslag 
nämns vilka personer som skall kallas och delta. Ingen vanlig sändlista för programförslaget 
finns bifogad. Poängen med att undanhålla sändlistan är möjligen att det inte skall bli så 
tydligt att dr D inte kallats utan manipulerats bort från listan och från utvecklingsdagarna.  
 
Planeringsarbetet utmärks således av allmän retorik, och av att dr Ds version  
mörkläggs i planeringsarbetet och genom att han inte erbjuds delta. Frågan är väl om 
det 1996 finns inskrivet i Landstingshälsans arbetsbeskrivning (eller reglemente) att den 
bör uppträda partiskt vid konflikter.  
 
2. Rapport från utvecklingsdagar 6-7 maj 1996 i Kukkolaforsen 
 (diarienr 148/95, ingen notering om sekretess)  
Rapporten är upprättad av Landstingshälsan, Centralen i Boden och skriven 
av personalkonsulent, leg psykolog Gunilla Embretsen Lindman. Deltagarna uppräknas 
med befattning och namn (2 st chefsöverläkare, 4 st överläkare, personalchefen samt 
rapportförfattaren Embretsen, totalt 8 personer). Överläkare D saknas på 
deltagarlistan och har enligt egen uppgift inte blivit kallad. Det framgår inte heller att 
personalkonsulent eller personalchef skulle införskaffat underlag genom samtal med 
dr D före utvecklingsdagarna. ”Konflikten är sedan tidigare beskriven som  
samarbetssvårigheter mellan narkosläkare D och tre överläkare vid  
Kirurgkliniken.” Det är som framgår enbart dr D som utpekas med namn här. 
Vid ett likställt skrivsätt hade det stått ”mellan en narkosöverläkare och tre andra överläkare”. 
 
I rapporten talas om att ”gemensamt utarbeta förslag” och t.ex. om ”Beskrivning av 
problem”,”Konsekvenser för grupp resp enskild”, ”Förutsättning för lösning” och ”Bidrag 
och krav från enskilda till lösning”.  Dessa moment kräver rimligen medverkan av de berörda 
i konflikten, dvs. även av narkosöverläkaren.   
 
I rapporten beskrivs vad ”bearbetningen av ovan nämnda punkter resulterade i” (utan  
dr Ds medverkan i bearbetningen). Oavkortat står följande som resultat av den  
påstådda bearbetningen: 
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”Konflikten beskrivs idag i former av en personkonflikt mellan narkosläkare D och den 
övriga närvarande läkargruppen. Tillit, förtroende, solidaritet, ömsesidigt behov av 
varandra, gemensamma mål och spelregler finns för närvarande inte.  
  
Gruppen enades om att tidigare struktur och arbetsorganisation, vilken kan beskrivas varit av 
ganska informell natur, ej räckt till för att kanalisera och infånga de samarbetsproblem som  
vuxit fram. Förslag rörande verksamheten som initierades av D hade ofta gehör hos kollegor, 
men mängden av idéer, motiv till förändringar eller metod för genomförande ledde 
ofta till kriser. Skeendena runt beslutsprocessen gavs mer uppmärksamhet än grundidén. Den 
offentliga sjukvårdens organisation är visst rigid och D:s kritik är begriplig. D:s sätt att 
ta olika genvägar för att nå ej förankrade mål accepteras ej av kollegor. Metoden, att försöka 
upplösa gällande normer och gå förbi regler och bestämmelser väcker protester hos kollegor 
och andra grupper inom organisationen.  
 
Gruppen upplever också att D inte själv visat insikt om vilka konsekvenser hans agerande 
har, ej endast för kollegor utan också för övrig personal, patienter och anhöriga. Detta gäller 
speciellt i stressade medicinska situationer, där hans beteende anses ge upphov till att 
patientsäkerheten äventyras. Medicinordinationer, bedömningar av både egna kollegor och 
andra specialistkollegor ifrågasätts, ändras och diskuteras med patienter, anhöriga och övrig 
personal, ej med berörd läkare. En oro och osäkerhet sprids genom avdelningen som ej anses 
vara acceptabel i akuta situationer.  
 
D:s medicinska kompetens ifrågasätts inte och har aldrig varit en orsak till svårigheterna.  
 
Förutsättningar och krav för en lösning av samarbetsproblemen sammanfattas enligt bifogad 
skrivelse av överläkarna inom Kirurgi/Op/IVA/Anestesikliniken.” 
 
I resten av rapporten redogörs för vad som sagts om olika aspekter av arbetsorganisationen 
utan att D nämns ö.h.t., även om det är möjligt att de närvarande någonstans haft honom 
i åtanke, men uppenbarligen föreligger en hel del andra problem i organisationen.   
 
Den citerade texten ovan utgör rapportförfattarens version av vad som diskuterades och har 
såvitt framgår inte bestyrkts av någon annan av de närvarande (för detta dokument hade det 
varit lämpligt att använda minst en justeringsman, särskilt som personalkonsulenten inte var 
verksam på de aktuella arbetsplatserna och lätt kan ha missuppfattat vad som sades). Det är 
alltså möjligt att en del som står inte stämmer med vad som hävdades och det är inte särskilt 
svårt att tänka sig att de närvarande sex läkarna kan ha haft något olika uppfattningar rörande 
D. Sådana variationer försvinner helt här. Det framgår inte heller att D skulle ha informerats 
om texten och erbjudits foga replik eller kommentar till rapporten. D får alltså inte vara med 
och ge sin syn och replikera vid själva diskussionen och får inte heller replikera på eller 
kommentera texten i rapporten och denna sprids sedan (som vi skall se även till Norrbottens-
Kuriren) utan att D fått foga till någon kommentar – ett klart exempel på kränkande 
särbehandling från arbetsgivaren sida.  
 
3. Överläkarnas skrivelse 
Som framgår av slutet av den tidigare citerade texten så får de överläkare som är kritiska till 
kollegan D bifoga en skrivelse till rapporten samtidigt som D inte givits denna möjlighet 
(även det ett exempel på kränkande särbehandling).   
Skrivelsen finns bifogad, daterad den 8 maj (dagen efter utvecklingsdagarna) och är inte 
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undertecknad av någon, dvs. källbefriad – ett papper som ingen/inga står för med sitt namn 
och som påhängts rapporten och som vid en  ytlig läsning av denna lätt kan uppfattas härröra 
från hela deltagargruppen i enighet eller vara skriven av personalkonsulenten. D blir i bilagan 
föremål för ett grovt, närmast vettlöst, verbalt angrepp och har  inte givits möjlighet att 
replikera på detta heller. Detta omdömeslösa resultat av två dagars felaktigt bedrivet (D 
utestängd) utvecklingsarbete är knappast något den skattefinansierade Landstingshälsan, 
Centralen i Boden, har anledning vara stolt över. Skrivelsen följer propagandans 
grundprinciper: skevt urval, vaghet, kategoriska påståenden, upprepningar av angreppsord och 
hävdande av avsaknad av något som antyds med vissa positiva ord. Det saknas helt 
preciseringar och konkretion, trots att författarna har hela bevisbördan. Skrivelsen säger en 
hel del om författarnas bristande omdömesförmåga, men inget om dr Ds. Att författarna inte 
själva sett till att dr D fått möjlighet att replikera säger även det mycket om deras bristande 
omdöme och bristande respekt för saklighet. Det är naturligtvis inte trovärdigt att D skulle 
vara ensam om att ha begått fel i denna långvariga konflikt. Varje form av självkritik och 
ödmjukhet saknas i detta extrema, aggressiva utfall. Ändå ger Landstingshälsan spridning åt 
detta för dr D kränkande papper och utan att ge honom möjlighet att svara varken på 
rapporttexten eller på  bilagetexten. En finess med att inte underteckna bilagan är att alla 
medverkande kan förneka att de medverkat i skrivelsen och skylla på de andra. Det är 
otvivelaktigt en grupp mobbare vi här ser i aktion med arbetsgivarens goda minne.  
 
Skrivelsen återges här oavkortad med sin egen rubrik i stark fetstil. 
 

”Förutsättningar och krav för samarbete 
 
Under en lång tid, och speciellt de senaste tre åren har D förtalat, bidragit till 
ryktesspridning samt desavouerat kollegor och chefer på alla nivåer. 
 
Trots att ett flertal samtal mellan olika chefer och D förevarit och specifika samtal 
samtal mellan D och närmaste chefen i samband med ca ½-års placering i Umeå, har  
beteendet fortsatt och ökat i omfattning till den grad att ett fortsatt samarbete ej varit  
möjligt.  
 
För att D ska kunna återgå till sitt ordinarie arbete inom Op/Iva/An kliniken så krävs 
att nedanstående punkter uppfylles:  
 
1. Visar insikt om sin roll i tidigare problem och sin delaktighet i nuvarande konflikt 
    bestående i olämpligt, illojalt beteende och kränkande förtal. 
 
2. Framledes respekterar kollegors kompetens och kompetensområden. 
 
3. Framledes följer gällande regler, normer, beslutsvägar och samarbetsformer.  
 
Framtida samarbete med D kräver att han visar djup insikt i konflikten och den kränkning 
han utsatt sin omgivning för. ” 
 
Bilagan saknar såväl organisationsbeteckning som namn eller underskrifter av  
författarna/författaren. Det förtjänar att påpekas att ingen av anklagelsepunkterna 
på minsta sätt insinuerar att dr D skulle vara dålig för patienterna – det är inte där 
konflikten utspelar sig.  
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4. Tilltänkt skriftlig varning 
Det finns skrivelser som belyser hetsjakten mot dr D inom organisationen. 
En av dessa kommer från förvaltningschefen Rönnquist som i en skrivelse till dr D 
961016 (dnr 150-1996) rubricerad ”Disciplinpåföljd” säger sig ha för avsikt att utfärda 
en skriftlig varning på grund av att dr D skall ha ”fällt kränkande uttalanden om  
medarbetare”. Ingen som helst precisering av vad som sagts ges trots att arbetsgivaren har 
full bevisbörda. Dr D bereds här möjlighet yttra sig i ärendet innan den tilltänkta åtgärden 
vidtas. Dr D skriver 961028 (dnr 150-1996) oavkortat följande:  
 
”Vid mötet den 8 oktober presenterade arbetsgivaren (förvaltningschef och chöl) ett förslag 
innebärande för undertecknad fortsatt anställning vid Norrbottens läns landstings 
centralsjukhus (Boden-Sunderbyn). Åtgärden motiverades bl.a. i termer av 
kompetensutveckling.  
 
Jag efterlyste då liknande idéer kring fortsatta anställningsformer för de i konflikten 
inblandade kirurgerna, vilket på det sätt förslaget presenterades inte förelåg.  
 
Under diskussionen kom jag därför att redovisa synpunkter kring kirurgklinikens möjligheter 
till framtida kompetensutveckling.  
 
Jag noterar med viss förvåning att arbetsgivaren uppfattat detta som en kränkning.” 
 
Till skillnad från den förföljande arbetsgivaren preciserar dr D i sitt svar något 
vad uttalandena gällde. En egendomlighet med arbetsgivarens förslag synes vara att 
inte ens de tre överläkarna i den citerade skrivelsen beklagar sig över dr Ds kompetens.  
 
Att man inom organisationer diskuterar kompetensbilder hos medarbetare inom 
organisationen torde vara ett ytterst trivialt fenomen, inte minst bland chefer och  
personalansvariga. Det är svårt att se hur t.ex. förvaltningschefen själv skulle kunna  
undgå att göra detta och han verkar själv för övrigt ha startat med att tala om dr Ds 
kompetens. Attacken på dr D framstår som löjlig och omdömeslös och någon varning utfärdas 
aldrig. Självklart måste medarbetare i organisationer kunna diskutera kompetenser utan att det 
anses kränkande. Vi ser här en överanvändning av termen ”kränkning”  som verkar ha blivit 
alltmer utbredd under senare år. Det kan även finnas anledning erinra om 
att det i vårt demokratiska rättsamhälle är grundlagsfäst och vedertaget med en vidsträckt 
yttrandefrihet och man värnar i princip om rätten till att uttala kritiska tankegångar. Denna rätt 
gäller även för dr D.  
 
5. Stödskrivelser för dr D 
Det finns i materialet med skrivelser etc. från Norrbottens läns landstings diarium många fler 
skrivelser som belyser konflikten. En intressant fråga är om det fanns de som gav stöd åt 
dr D frånsett  hans egna fackliga företrädare, som hade detta som sin uppgift.  
 
I en skrivelse 960515 angående läkarkonflikten vid Kalix sjukhus (dnr 148/95; några få dagar 
efter rapporten ovan) ger en företrädare för Vårdförbundet SHSTF denna organisations syn i 
en skrivelse till förvaltningsledningen vid Kalix sjukhus.  
”Ur SHSTF:s synvinkel har motsättningarna sin utgångspunkt i oklarheter kring 
patientansvaret. Oklarheterna kan härledas till bristfälliga skriftliga rutiner vad beträffar 
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läkarspecialists befogenheter och ansvar. Sådant leder oundvikligen till 
meningsskiljaktigheter om vem som skall göra vad, vilka befogenheter och åligganden som 
respektive specialist skall ta ansvar för.” 
SHSTF hänvisar i skrivelsen till en MBL-förhandling 951205 med överenskommelse att 
arbetsgivarparten skulle utarbeta förslag till utvecklingsprogram som bl.a. skall omfatta 
patientansvar, kommunikation och samarbete. Det konstateras att ”det kan ifrågasättas om  
något arbete överhuvudtaget pågår, trots att fem månader förflutit och trots att arbetet 
skulle påbörjas snarast.”  
Företrädaren för SHSTF konstaterar också rörande den aktuella konflikten: 
”Hittillsvarande försök att lösa samarbetsproblemen genom att ställa en av de berörda 
parterna på undantag berör samtlig  personal med obehag. Att ifrågasätta eller vilja 
förbättra verksamheter genom förslag kan aldrig vara något negativt.” 
 
I skrivelsen påtalas tydligt arbetsgivarens ansvar för oklarheter kring patientansvar m.m. samt 
arbetsgivarens olämpliga sätt att hantera konflikten.  
 
I en skrivelse 960923 (dnr 150-1996) från Styrelsen Kommunal Norrbotten sektion 13,  
så påtalas allmänt olägenheter med konflikten och ställs bl.a. den kritiska frågan: 
”Har alla inblandade parter getts möjlighet att delta i hela processen enligt MBL?” 
 
I samband med konflikten har dr D tjänstgjort på Kalix vårdcentral. Vårdcentralschefen 
Otto Wolf skriver den 3 maj 1995 (dnr 148/95), dvs. några dagar före rapporten från 
Lanstingshälsan bl.a. följande: 
”Under tiden har dr D fungerat väl som distriktsläkare. Vissa perioder har han vikarierat 
som narkosläkare i Umeå.” 
 
I diariet med nr 148/95 finns också en skrivelse 951113 från distriktsläkaren och studierektorn 
i öppen vård Stellan Båtsman med följande innehåll och ställt till sjukhusdirektören 
Rönnquist vid Kalix sjukhus. 
 
”Hej 
 
Jag har ofta hört att ett brev betyder så mycket´. Tydligen är det så att det ibland avgör om 
man har något arbete att gå till nästa morgon eller ej.  
 
Med mitt brev vill jag bara säga att jag under de år jag varit studierektor aldrig haft några  
samarbetsproblem med studierektorn inom slutenvård. dr D. Jag har aldrig heller i egenskap 
av distriktsläkare haft några som helst samarbetsproblem kring de smärtpatienter 
vi haft samarbete omkring.” 
Mycket talande är det stöd som dr D får i en skrivelse januari 1997 (dnr 150-1996) 
undertecknad med 19 namn (till skillnad från den tidigare nämnda skrivelsen i rapportbilagan) 
på personal. Den text man undertecknat är mycket rakt på sak.  
 
”Vi som undertecknat denna skrivelse vill visa att vi stödjer dr D. 
Vi har under åren aldrig haft några samarbetsproblem med honom.  
Han ser alltid till patientens bästa och är omtyckt av personalen.  
VI FRÅGAR OSS ?  Vilken människosyn har man när man behandlar en arbetskamrat på 
detta sätt  ?  
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Det finns även en svarsskrivelse 970114 (dnr 150/96) från sjukhusledningen med alla 19 
undertecknare uppsatta på sändlistan.  
 
”Vi har tagit emot den skrivelse i vilken Ni uttalat Ert stöd för dr D. Med anledning av detta 
inbjuder vi Er till information.”  
Som tidpunkt anges fredagen den 17 januari kl. 15.00.  
 
Det kan här observeras att undertecknarna enbart anses värda ”information”, inte  
”diskussion” eller ”dialog”. Åtminstone några undertecknare har rimligen en mycket mer  
ingående och korrekt bild av hur dr D sköter sitt arbete än vad den  
informerande sjukhusledningen har. Vad som sagts från sjukhusledningen framgår inte 
av något papper. Kanske hade dr D haft en del att invända? Det är här frågan om spridande 
av påståenden utan att dr D ges möjlighet till replikering.  
 
Sammanfattande diskussion 
Det kan utifrån materialet i fallet konstateras att fallet dr D inte alls är så enkelt som  
dennes motståndare vill göra det till, dvs. att problemet består i att just dr D  
uppträder felaktigt, brister i insikt etc. Vi kan se vad arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd 
rörande kränkande särbehandling (AFS 1993:17) har för inställning. 
 
Till 5 § Problem i samarbetet beror ytterst sällan på en enda person. Orsakerna bör som 
regel sökas i arbetets organisation och inte hos den enskilde arbetstagaren. Samtidigt är det 
viktigt att varje arbetstagare är medveten om sin egen möjlighet och skyldighet att medverka 
till ett gott klimat på arbetsplatsen. Problemlösning kan i första hand sökas genom utveckling 
av arbetsmetoder, arbetsfördelning, kommunikation o.dyl. Som hjälp kan en analys av hur 
arbetet är organiserat med avseende på t.ex. arbetsuppgifter, krav och befogenheter utgöra 
ett underlag för diskussioner och planering. 
 
Detta perspektiv i de allmänna råden verkar inte ha följts i detta fall utan en person har 
utpekats som problemet med stort P. Det finns i flera dokument tydliga belägg för att det finns 
oklarheter i arbetsorganisationen, som arbetsgivaren, inte dr D, har ansvar för och bör 
klandras för.  
 
Det har också tydligt framgått att de överläkare som anser sig inte kunna samarbeta med  
dr D framställer sig själva som felfria och dessutom agerat sällsynt omdömeslöst i en  
bilageskrivelse till en rapport..  
 
Det har även framgått att alla anklagelser mot Dr D i dokumentmaterialet framställs i 
allmän och vag form, dvs. är oacceptabla ur saklig synpunkt. Detta gör självklart att  
alla anklagelser skall förkastas ur källkritisk synpunkt. De som är kritiska mot dr Ds 
uppträdande har inte fullgjort sin bevisbörda genom att beskriva och analysera uppkomna 
problemsituationer. Det är dessutom så att en vag anklagelse är meningslös då man inte vet 
vad som avses och den går inte att motbevisa/falsifiera. 
 
Det har också tydligt framgått att sjukhusledningen inte låtit dr D lägga fram sin syn och delta 
i utvecklingsdiskussionerna 6-7 maj 1996. Han har inte heller beretts tillfälle att kommentera 
materialet och i synnerhet de grova anklagelserna utan redovisad saklig grund som 
förekommer i rapporten och bilagan. Sjukhusledningen har agerat grovt 
felaktigt och på ett sätt som kan bedömas som kränkande särbehandling i arbetslivet  
(se AFS 1993:17 och tillhörande allmänna råd från arbetarskyddsstyrelsen).  
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Det framgår av rapporten från utvecklingsdagarna den 6-7 maj 1996 att även motståndarna 
till dr D finner en del kritik från honom vara relevant och att dr Ds kompetens  
aldrig ifrågasatts, inte ens i det här  tidigare återgivna vettlösa utfallet i bilagan. Det verkar 
således inte vara så att dr D är en i någon mening medicinskt dålig läkare ens i hans 
motståndares version. Tvärtom sägs uttryckligen i rapporten från 6-7 maj att ”D:s medicinska 
kompetens ifrågasätts inte och har aldrig varit en orsak till svårigheterna”.  
Det framgår av materialet att Dr D har ett omfattande stöd från personal bl.a. därför att  
han uppfattas verka för patienternas bästa.  
 
Det framgår att en del läkare och annan personal inte alls har några samarbetssvårigheter  
rörande dr D, medan åtminstone några få överläkare har sådana svårigheter. 
Vem eller vilka är det då som har samarbetsproblem? (Det  kan förstås röra sig om andra 
slags problem som kamoufleras som ”samarbetsproblem”.) Det ter sig inte ifrån materialet 
belagt varken att Dr D har samarbetssvårigheter eller vari mer konkret dessa skulle bestå  
(inget som helst konkret har anförts, vilket ter sig mycket anmärkningsvärt).  
 
Det befintliga materialet i sin vaga form är väl förenligt med hypotesen att de överläkare som 
inte anser sig kunna samarbeta med Dr D har någon form av samarbetsproblem (särskilt 
bilageskrivelsen som utgör ett konkret evidens på mentaliteten i gruppen talar för detta). Det 
befintliga materialet är mindre väl förenligt med hypotesen att dr D har samarbetsproblem (då 
det klart framgått att många anser sig kunna samarbeta väl med honom).  
Dock kan det anses tydligt ha framgått att arbetsgivaren har en betydande del av ansvaret för  
samarbetsproblemen genom otydlighet etc.   
 
Sannolikt är det så att några få personers ogillande av Dr D helt enkelt handlar om att  
denne inte håller tyst utan ifrågasätter och påtalar sådant som är felaktigt eller olämpligt.  
Därvid kan förstås några känna sig träffade och börja tala om arbetsmiljö och 
samarbetsproblem och att patientsäkerheten är hotad. Att inte en enda konkret situation,  
ännu mindre ett betydande antal situationer, kunnat preciserat beskrivas och analyseras 
tyder starkt på att dr Ds kritiker haft föga att komma med i sak och kanske även velat dölja sin 
egen del i situationerna, t.ex. att få egna diskutabla bedömningar och ageranden synade.  
 
Det är ett i dokumenten genomgående och paradoxalt fenomen att diskussionen kring dr D 
skett på propagandistisk och retorisk nivå i en högprofessionell organisation. Precisering och 
övervägd analys lyser med sin frånvaro. Om man skulle hantera sjukdomar och olyckor på 
samma vaga sätt skulle det bli katastrof. Att dr D upprepat utsatts för 
kränkande särbehandling enligt arbetarskyddsstyrelsens definitioner står helt klart utifrån 
de hårda textdata från löpande verksamhet som dokumenten utgör.   
 
Internetpublicerad artikel i Norrbottens-Kuriren med rubriken ”Konflikter i dr Ds 
spår” (befintlig på Norrbottens-Kurirens webbplats när detta skrivs i slutet av 
december 2008)  
 
Norrbottens-Kuriren publicerar 2006-02-21 en nyhetsartikel om Dr D som det  
verkar med utgångspunkt från att denne för en vecka sedan varslats om uppsägning av 
landstinget. Artikelförfattaren hänvisar till att Dr D för 11 år sedan var inblandad i en 
liknande konflikt vid Kalix sjukhus.  
 
Artikeln framstår ur pressetisk, källkritisk och saklig synvinkel som mycket 
anmärkningsvärd, då den till stor del innehåller anklagelser från dr Ds motståndare och  
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utan att den anklagade dr D givits möjlighet att gå i svaromål. Inget sägs om att reportern 
skulle ens ha försökt att kontakta dr D. Reportern har uppenbarligen fått tillgång till eller 
själv sökt fram landstingets diariematerial kring dr D och refererar bl.a. skrivelser från  
dr Ds motståndare och beslut från sjukhusledningen. En del av vad reportern skriver är 
felaktigt och urvalet av material är tendensiöst i förhållande till det diariematerial som 
föreligger, där även ytterst lite material finns som härrör från dr D själv. Det är i huvudsak 
motståndarna och andra som ägnat sig åt att skriva, något som bör ha varit 
uppenbart för reportern.   
 
Den av mig tidigare kommenterade rapporten från utvecklingsdagarna den 6-7 maj 1996 
refereras delvis felaktigt. Det påstås att ”Psykologen intervjuade de inblandade och kom  
sedan med en rapport”. Det framgår ingenstans i materialet att psykologen skulle ha  
intervjuat de inblandade. Av rapportens text att döma är det frågan om psykologens 
obestyrkta  referat av diskussionen i en liten grupp av överläkare, i vilken dr D inte 
var kallad att delta, något som undanhålls i artikeltexten. I artikeln anges påståenden 
från dr Ds motståndare felaktigt vara konstateranden av psykologen. I artikeln  
påstås felaktigt  bl.a.  ”Hon (psykologen) konstaterade att personalen var mycket missnöjd 
med dr D och hans sätt att vara. ” Psykologen konstaterar inget sådant  
i rapporten som innehåller referat av vad någon/några sagt i den lilla kallade gruppen 
av 2 chefsöverläkare och 4 överläkare. Det står t ex mycket tydligt ”Gruppen upplever…” 
Ingenstans finns något i rapporten om att ”personalen” (en mycket större grupp) skulle vara 
”missnöjd”. Varken dr Ds lilla grupp av motståndare eller psykologen har enligt texten varit 
så omdömeslösa att de uttalat sig för ”personalens” räkning. Dessutom tycks reportern ha 
lyckats undvika de positiva uttalandena i rapporttexten om relevansen av dr Ds kritik och om 
att hans medicinska kompetens inte ifrågasätts. Reportern har även undanhållit 
namninsamlingen med 19 namnunderskrifter till förmån för Dr D trots att även  
denna finns i diariematerialet. Reportern lyfter även ut den första anklagande meningen 
i överläkarnas egenhändigt tillverkade bilageskrivelse riktad mot dr D och fogar in  
den i texten efter ett par felaktigt påstådda ”konstateranden” av psykologen så att läsaren 
kan tro att det är psykologen som hävdat meningen. Reportern återger även i huvudsak 
hela bilageskrivelsen som då framställs som ett resultat av ”konferensen” (det var inte en  
konferens utan tydligt angavs i rapportrubriken att det rörde sig om ”utvecklingsdagar”).  
Reportern nämner inte med ett ord att det är enbart dr Ds antagonister som författat 
den anklagande kravlistan. En misstanke är att reportern inte läst så noga och missat den 
mening i rapporten enligt vilken dr Ds motståndare har skrivit kravlistan och tror att 
psykologen skrivit bilagan som ett resultat av diskussionerna. Att dr D inte fått replikera 
på vare sig rapportinnehållet eller bilageskrivelsen verkar inte källkritiskt bekymra reportern.  
Reportern redovisar inte att förvaltningschefen Rönnquist kort tid efter antagonisternas 
kravlista skickar ut en skrivelse 960704  riktad till de ”berörda” och med den fetade stora 
rubriken KRAV. Denna innehåller tre punkter som börjar med ”Alla måste…”, ”Alla 
respekterar…” respektive ”Alla följer…”. Här knyts således inte enbart dr D till alla punkter 
(som i antagonisternas skrivelse) utan förvaltningschefen skriver uttryckligen att 
punkterna gäller ”berörda i konflikten”, dvs. även dr Ds antagonister. Detta hade  
sakligt sett varit den relevanta skrivelsen att citera för reportern, inte anklagelseskrivelsen 
från antagonisterna. Reportern ger den förfalskade bilden att det  bara var dr D som  
fick krav på sig genom att i stället använda antagonisternas omdömeslösa skrivelse.  
Förvaltningschefen instämde uppenbarligen inte i att det bara var dr D som skapade 
problem, något reportern ignorerar i sin iver att förfölja dr D.  
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Ett par av citaten ur psykologens rapport från ett senare möte 960614 är missvisande och  
felaktiga vid jämförelse med den diarieförda rapporten. Även referat är tveksamma.  
I inledningen till rapporten nämns att det figurerat ”enskilda exempel på olämpligt agerande  
från båda sidor”. Även detta pekar i samma riktning som förvaltningschefens KRAV-
skrivelse. Reportern verkar trots sin flitiga läsning (dock inte minne) av materialet ha undgått 
att reflektera över detta i sin framställning av konflikten. Det är vanligt att båda sidor är 
medansvariga i konflikter. Det finns alltså tydliga tecken på att konflikten borde givits en mer  
nyanserad och allsidig belysning än i reportaget.  
 
Reportern citerar två meningar i en annan av förvaltningschef (den beteckning avsändaren 
själv angivit, av reportern ändrat till ”sjukhusdirektör”) Rönnquists skrivelser. Den handlar 
om möjligheten av disciplinpåföljd för dr D. Endast den andra meningen är 
korrekt återgiven. Den första meningen är förfalskad genom att den formulerats om till att 
rikta sig mot den enskilde anställde dr D, när den helt klart är ett allmänt konstaterande i 
inledningen till skrivelsen. Reportern undanhåller att det är frågan om endast att arbetsgivaren 
meddelar ”en avsikt att utfärda en skriftlig varning” och att Dr D har möjlighet att yttra sig. 
Reportern vet även av diariematerialet vad som sedan hände, dvs. dr Ds svar och det faktum 
att sjukhusledningen gav upp att ge en varning (det bör ha varit problem med den sakliga 
grunden, se MBL-förhandling 961127 §4), men förtiger dessa viktiga omständigheter,  
varför artikeln blir i sak missvisande.  
 
Det enda som finns med av material från den uthängde och anklagade dr Ds penna är att han i 
brev har befriat sin fackliga företrädare från sitt uppdrag, vilket antagligen tagits med för 
att ytterligare belasta dr D. Skrivelserna från vårdcentralchefen Wolff och från dr Båtsman 
med positiv syn på dr D förtigs även i linje med tendensen liksom skrivelsen från 19 personal 
med stöd till dr D. Att dr D inte själv givits tillfälle yttra sig på ett så här grovt angrepp tillhör 
uppenbarligen det förföljande konceptet. Någon dag mer eller mindre i fördröjning, när dr D 
redan varslats för en vecka sedan, kan knappast spela någon roll ur nyhetssynpunkt före ett 
cirka 10 år gammalt material som kopplas till ett varsel om uppsägning refereras.   
 
Det kan förvisso diskuteras om cirka 10 år gamla anklagelser och grova  personangrepp 
mellan medarbetare inom en offentlig organisation har något allmänintresse. Man skulle lätt 
kunna tro att detta är ett från dr Ds idag aktuella antagonister beställt 
smutskastningsreportage, där reportern mycket selektivt med förföljande syfte gör historiska 
bottenskrap (det går ju inte att utifrån materialet utesluta denna möjlighet). Skall det vara 
någon saklig mening och rimlig etik i det  här slaget av rapportering så måste iakttas en 
källkritisk vaksamhet, ett allsidigt (inte partiskt) urval, redovisning även av material som talar 
emot anklagelser, noggrannhet i citering och referat av material samt att den angripne bör få 
möjlighet att gå i svaromål i samband med konstruktionen av artikeln. Det rör sig om en eller 
flera konflikter och detta borde fungera som en källkritisk väckarklocka och stark anmaning 
att se till att  berörda kommer till tals på ett korrekt sätt. Att sätta sig i knät på ena parten i en 
konflikt är undermålig nyhetsjournalistik. Det kan ju dessutom finnas fler än två parter, i detta 
fall förekommer inte bara dr D och cirka 3-4 överläkare som inte vill arbeta med honom utan 
även ett stort antal berörd personal i övrigt, dvs. som det verkar åtminstone tre parter, kanske 
fler såsom patientkollektivet. Det kunde ju här ha varit läge för en artikel med allmänintresse 
utifrån ett perspektiv som vårdkvalitet i stället för att bedriva något slags klappjakt på en 
enskild utpekad (och inte på övriga inblandade) i en konflikt för cirka 10 år sedan. Intressant 
journalistik kunde det blivit genom att ta sig igenom skrivelsernas vaga retorik och undersöka 
vad konflikten i grunden handlade om, t.ex. om sjukvårdens organisation, rutiner, möjlighet 
till kritiskt tänkande i en prestigefylld organisation etc.  
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Att slarvigt agera spelbricka åt ena parten i en konflikt bör inte vara en nyhetstidnings uppgift 
i nyhetsreportagen till läsarna. Att hantera information kring konflikter källkritiskt, sakligt 
och med god etik borde vara ett måste för en tidning som Norrbottens-Kuriren. Det borde 
dessutom  finnas väl inarbetade principer för hur man journalistiskt bör hantera konflikter, då 
det allmänt sett är vanligt med rapportering kring konflikter i media. Det är naturligtvis 
förkastligt när en tidning eller en enskild medarbetare i en tidning ser som sin uppgift  
att bistå en part i en konflikt genom att uppträda osakligt och smutskasta en motpart.  
 
Sammanfattningsvis är det svårt att undgå reflektionen att den kränkande särbehandling 
som arbetsgivaren utsätter dr D för får sin fortsättning i form av ännu mer och vitt spridd 
kränkande behandling i Norrbottens-Kurirens förfalskade framställning, som även sedan den 
21 feb 2006 har varit publicerad på tidningens webbplats. Oseriös och okritisk 
journalistik leder till kränkningar av berörda personer.  
 
Tankefel; en summering 
 I sjukvårdens texter och i det aktuella reportaget förekommer en mängd fenomen som kan 
betecknas som metodfel eller tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003). De antydda tankefelen  
kan överlappa eller utgöra olika beteckningar på samma fenomen.  
 
- alternativa tolkningar ignoreras, t.ex. att dr D:s motståndare begår fel och misstag som  
de söker avleda uppmärksamhet från genom att angrip dr D 
 
- bevisbördan fullgörs inte av vare sig dr D:s kritiker eller av sjukhusledningen 
 
- dokumentationsfel på så sätt att det saknas preciserad dokumentation både vad gäller  
påståenden från dr D och från dennes motståndare. Misstanken ligger förstås nära tillhands  
att det är frågan om mörkläggning av känsliga förhållanden (t.ex. kollegors grova vanskötsel  
av arbete, utförande av operationer av drogade kirurger etc.) som man absolut inte vill skall 
påtalas eller komma ut till allmänhetens kännedom. Skall man lösa problem i en konflikt så 
måste det klargöras mer exakt vad det är frågan om.  
 
- fabuleringar (i förhållande till underlagstexterna) förekommer i tidningsreportaget 
 
- felreferat förekommer 
 
- förhastade påståenden av psykolog som inte ens brytt sig om att tala med dr D 
 
- förtal förekommer i problemanalys och problemlösning och i journalistik 
 
- informationstankefel, t.ex. att ”tala till” personal när man borde ”tala med” personal eller när 
man tror sig ha tillräcklig information utan att ha talat med den ena parten i en konflikt 
 
- kategoriska påståenden används, dvs. osäkerhetsmarkeringar som borde gjorts 
och alternativa möjligheter presenteras inte 
- knäsittningsfel, dvs. både psykologen och journalisten sätter sig okritiskt och naivt i knät 
på dr D:s motståndare eller förföljare 
 
- kränkande behandling sker av dr D genom att denne inte får komma till tals och genom  
att en skrivelse som dr D inte får kommentera sprids. Landstingshälsans psykolog tolereras 
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oetiskt detta.  
 
- kvalitetstankefel, dvs. patientperspektivet undviks och det verkar här som dr D står 
för patientperspektiv mer seriöst än hans motståndare 
 
- källförväxlingsfel begås av journalisten i tidningsreportaget 
 
- källkritiska misstag, dvs. uppgifter skrivs ner i t.ex. psykologens skrivelse och i tidningens 
reportage utan att källkritisk prövning görs 
 
- manipulerad och dold sändlista 
 
- missbruk av termen ”kränkning” sker – denna skall inte förhindra kritiskt tänkande och 
kritisk prövning och i vårt samhälle grundlagsfäst yttrandefrihet. Det är löjeväckande att 
höra människor som får argumentation emot sig tala om hur de blir kränkta.  
 
- motevidens undviks av t.ex. psykologen, av sjukhusledningen och av journalisten 
 
- obestyrkt material  sprids från utvecklingsdagarna, dvs. referaten har inte på något sätt 
granskats och godkänts t.ex. av någon som utsetts till justeringsman 
 
- partiskhet från både psykologen och från journalisten genom att låta dr D:s kritiker komma 
till tals och genom att underlåtenhet att låta dr D komma till tals 
 
- planeringstankefel, dvs. att planerna ett par utvecklingsdagar utan att ens inbjuda eller tala 
med dr D och sedan under dessa dagar diskutera kring dr D utan hans medverkan. Det är rätt 
uppenbart vem/vilka som här inte har rent mjöl i påsen och inte ville få påpekanden om detta. 
 
- problemanalytiska tankefel, dvs. en problemanalys kräver tillgång till allsidig information 
och systematisk replikering vid konflikter. Att söka grunda en problemanalys rörande en 
konflikt på enbart påståenden från den ena sidan är givetvis inte lämpligt. 
 
- replikering undviks av både sjukhusledningen, psykologen och journalisten, dvs.  
en viktig princip i ett demokratiskt rättssamhälle sätts upprepat ur spel i det här fallet  
 
- sidnr på psykologens rapport saknas – det går då inte att säkert veta om någon sida saknas 
 
- skevt och negativt urval av uppgifter tillämpas av både landstingshälsans psykolog och av  
journalisten 
 
- undvikande/undanhållande av information som behövs för problemlösning 
 
- vaghet i påståenden kring dr D, dvs. bristande precisering gör påståendena meningslösa ur  
problemanalytisk synpunkt 
 
Fler tankefel kan tänkas. Bilaga om ”kränkande särbehandling” följer här.  
 
Referens 
Edvardsson, B. (2003). Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor. 
      2:a rev. uppl. Stockholm: Liber förlag. (omtryckt 2008, 2009, 2010) 
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Bilaga: Utdrag ur ”Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av  
                föreskrifterna om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet” 
                (Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1193:17) 
 
Definitioner  
Till 1 §  Kränkande särbehandling i form av olika klandervärda beteenden kan utföras av  
arbetstagare såväl som av arbetsgivaren personligen eller av dennes representanter.  
De företeelser som i dagligt tal brukar kallas för bl a vuxen-mobbning, psykiskt våld, social  
utstötning och trakasserier - även sexuella trakasserier - har alltmer framstått som särskilda  
problem i arbetslivet och kommer här sammanfattande att benämnas kränkande  
särbehandling.  
Dessa problem är svåra och känsliga. De kan dessutom leda till allvarliga och skadliga  
effekter hos enskilda arbetstagare såväl som hos hela arbetsgrupper om de bedöms och  
handläggs på ovarsamt sätt. Skadeverkningar hos utsatta personer kan visa sig i både psykiska  
och fysiska sjukdomstillstånd - ibland av kroniskt slag - såväl som i social utslagning ur 
arbetsliv och gemenskap.  
Några exempel på kränkande särbehandling är:  
- förtal eller nedsvärtningar av en arbetstagare eller dennes familj,  
- medvetet undanhållande av arbetsrelaterad information eller lämnande av felaktig sådan,  
- medvetet saboterande eller försvårande av arbetets utförande,  
- uppenbart förolämpande utfrysning, åsidosättande behandling, negligeringar av  
arbetstagaren,  
- förföljelse i olika former, hot och skapande av rädsla, förnedringar t.ex. sexuella  
trakasserier,  
- medvetna förolämpningar, överkritiskt eller negativt bemötande eller förhållningssätt  
(hån, ovänlighet etc.),  
- kontroll av arbetstagaren utan dennes vetskap och med skadande syfte,  
- kränkande s.k. "administrativa straffsanktioner" som plötsligt riktas mot enskild  
arbetstagare utan sakliga skäl, förklaringar eller försök att gemensamt lösa eventuella  
bakomliggande problem. Sanktionerna kan utgöras av t.ex. omotiverat fråntagande av  
arbetsrum eller arbetsuppgifter, oförklarade omplaceringar eller övertidskrav, tydliga  
försvåranden vid behandling av ansökningar om utbildning, ledigheter o.dyl.  
Med kränkande administrativa sanktioner menas att de medvetet genomförs på sådant sätt att  
de kan uppfattas som djupt personligt förolämpande eller som maktmissbruk och riskerar att  
orsaka hög och långvarig stress eller andra onormala och riskfyllda psykiska påfrestningar på  
individen.  
Förhållningssätten i kränkande handlingar präglas sammanfattande av grov respektlöshet och  
bryter mot allmänna heders- och moralbegrepp om hur människor bör bemötas. Handlingarna  
medför att enskilda personer och även hela arbetsgrupper påverkas negativt såväl på kort som  
lång sikt.  
För tydlighetens skull bör nämnas att tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och problem  
i samarbetsrelationerna i allmänhet bör ses som normala företeelser. Detta förutsätter  
naturligtvis att de ömsesidiga förhållningssätten och handlingarna i samband med problemen  
inte syftar till att skada eller medvetet kränka någon person. Kränkande särbehandling  
föreligger först när personkonflikter förlorar sin prägel av ömsesidighet och  när respekt för  
människors rätt till personlig integritet glider över till icke etiska handlingar av sådant slag  
som nämnts här ovan samt när detta på ett riskfyllt sätt drabbar enskilda arbetstagare. 
--- 
 



 15

 
 
 
  
  
 



 16

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


