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Hänt i media

Studiecirkel – mobbning på jobbet

Årsmöte

Bli medlem och värva en vän!

Ordföranden har ordet
Nu är det hög tid för ännu ett
medlemsblad från Steg för steg, såhär
när julen precis har passerat och ett
nytt år närmar sig med stormsteg. Ett
2017 som jag hoppas att det kan gå
och få lite rullning på vår fråga om att
det ska bli en heltäckande
mobbningslagstiftning.

studieförbund. Det du behöver ha är en
grupp människor som vill lära sig mer.
Jag hoppas också att du vill fortsätta
som medlem även under 2017 och att
vi ses eller hörs i något sammanhang.

Det är dags att samla all form av
mobbning under ett och samma tak, ett
tak som gör det möjligt för alla de
människor som blir mobbade i skola,
på nätet och i arbetslivet. Istället för att
dessa ska vara separerade från
varandra så anser vi att de ska ligga
under samma lagstiftning. Mobbning är
mobbning oavsett var den sker – och
den som blir mobbad far illa och får ärr
i själen oavsett var någonstans man är.
Hjälp gärna till att skriva på och sprida
denna namninsamling som tids nog
ska lämnas vidare för att påverka:
http://namninsamling.se/index.php?Na
mn=Namn&sida=2&nid=9801&fnvisa=
namn
Jag har fått önskemål om en
skrivarkurs där man får lära att skriva
till exempel insändare, debattartiklar
men också att skriva sin historia. Jag
tar med mig önskemålet och ser om vi
kan göra någon form av e-kurs där
man får verktyg och redskap hur man
ska skriva.
Skulle du vilja delta i en e-kurs hur
man skriver? Skulle du vilja skriva din
egna historia?
2017 kommer vi också att köra en
studiecirkel på boken Mobbning på
jobbet av Stefan Blomberg. Läs mer
om start längre fram och hur du
anmäler dig om du är intresserad.
Vad skulle du vilja att Steg för steg gör
nästa år? Skulle du vilja starta en
studiecirkel på din ort? Vi kan hjälpa
dig med upplägg och kontakt med

Till sist hoppas jag ni haft en härlig
jul och får ett riktigt fint slut på
2016!
Linda Mathiasson
ordförande

Medlemsavgift 2017
Bli medlem i Steg för steg nu
och var med hela 2017.
Vuxen: 100 kronor
Ungdom 50 kronor (under 30 år)
Beloppet sätts in på plusgiro:
66 20 28-0
Skriv namn, e-post och ort på
inbetalningen.

Välkommen!

Hänt i media
Lite har det hänt i media på mobbningsfronten även denna gång.
Föräldraalienation, ett dolt problem
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/hjarntvattad-av-enaforaldern
Om du har sett något i media som inte finns med här så får du väldigt gärna
höra av dig och tala om det till oss på info@stegforsteg.net

Studiecirkel
Under sex träffar (varannan vecka) ses vi och diskuterar boken Mobbning
på jobbet av Stefan Blomberg, under sex träffar med start den 7 februari.
Tid:

17.30 -19.45

Plats:

Studieförbundet Vuxenskolan, Partille

Är du intresserad av att vara med i studiecirkeln, anmäl dig senast den 3
februari till lena-boj@hotmail.se
Bor du på annan ort och är intresserad? Kolla om du har några fler som du
känner eller så försöker vi genom inlägg på FB och hemsida få fler som är
intresserade där du är. Vill du köra på annan ort, maila
linda@stegforsteg.net

Kallelse till årsmöte
2017 års årsmöte är lördagen den 18 februari, klockan 12.0015.30 på café Andrum (2:a våningen) i centrala Göteborg. Var
och en betalar för sin fika/lunch.
Under årsmötet avslutas föregående år och verksamheten för
2017 beslutas. Dessutom väljs en ny styrelse.
Om du vill motionera om något du vill att föreningen ska jobba
med så vill vi ha dessa snarast info@stegforsteg.net.
Din anmälan vill ha till Linda på linda@stegforsteg.net.
Väl mött på årsmötet
Styrelsen

Följ oss på sociala medier

Hjälp oss sprida att vi finns!
Vi behöver hjälp att få ut
material om att vi finns. Hör av
dig om du kan hjälpa oss att
sprida information om
föreningen, för att få fil att dela.
Maila till linda@stegforsteg.net

Vi finns på Facebook, Twitter
och Instagram. Sök på Steg
för steg.
Hjälp till att sprida att vi finns
genom att använda någon av
våra Hashtags när du delar
inlägg
#mobbning, #kränkning,
#vuxenmobbning,
#skolmobbning,
#nätmobbning,
#psykosocialarbetsmiljö
#nolltoleransmotmobbning
#arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö motverkas enbart genom att ta tag i det som är
problemet
Med anledning av att Röhsska
museet stänger på grund av
arbetsmiljörelaterade problem så
blir det rätt uppenbart för en
utomstående att ledningen har
misslyckats och missförstått vad
man borde ha gjort. När ett
psykosocialt problem uppstår så
finns det alltid något som ligger
bakom att det har uppstått.
Psykosociala problem på en
arbetsplats kan bero på en
mängd olika faktorer som till
exempel dåligt ledarskap eller att
en arbetsgrupp behöver splittras.
Ibland skulle jag säga att det är
en fördel med en delning av en
arbetsgrupp, speciellt om de
psykosociala problemen också
innefattar kränkande
särbehandling, alltså mobbning
på jobbet. För om någon
upplever sig mobbad så hjälper
sällan något annat än att dela på
arbetsgruppen eller att någon
eller några får lämna.
Det har framgått av det jag
kunnat läsa mig till i detta att
facket varit emot att man ska
splittra personalgruppen, vilket
såklart inte alltid är ett alternativ.
Men som jag skrev nyss, så finns
det ibland inga andra alternativ
och framförallt inte om det finns
mobbning i gruppen. Om det nu
är så att det finns mobbning
inblandat så undrar jag också om
de som ska jobba med
personalgruppen har tillräcklig
kunskap när det gäller just
mobbning på jobbet? För utan
kunskap och rätt verktyg vid

mobbning så blir sällan den
psykosociala miljön bättre.
Att sedan stänga en
kulturinstitution beroende på
psykosociala problem med
motivationen att man ska
rekrytera en ny chef och arbeta
med gruppen gör mig frågande.
Visst en stängning kanske är bra
för att inte visa problematiken
utåt, om den nu har synts men en
stängning kan också skapa en
oro bland personalen. Denna oro
för vad som ska hända, får jag
vara kvar, kan jag vara kvar och
vad händer kan i sin tur skapa
ännu större problem och inte
minst så kan den också skapa
mobbning genom att det börjar
tisslas och tasslas och prata skit
bakom någons rygg.
Jag hoppas att man har tänkt på
detta redan innan beslutet togs
och jag hoppas att man är
medveten om att psykosociala
problem sällan löser sig utan att
någon får gå. Sen hoppas jag
också att det finns kunskap om
kränkande särbehandling och att
om det visar sig att det finns inom
gruppen, att man också vågar
lyfta detta och faktiskt ta tag i
källan till problemet – och då
menar jag inte genom att ta bort
den som är utsatt.
Linda Mathiasson
Ordförande Steg för steg, för en bra
psykosocial miljö och socionomstudent

_______________________________

Vem tar ansvar för vuxenmobbningen?
tillbaka - mobbning på jobbet tar inte
För några år sedan uppsteg
kränkande särbehandling
antalet som mobbas på jobbet till
användes sällan och vad tror
420 000 personer. Nu vet man att
man ska hända med den nya –
vuxenmobbningen ökar, hur
att den ska användas flitigare i
mycket är osäkert. Mobbning på
dessa frågor på arbetsplatserna?
jobbet eller kränkande
särbehandling som det heter i
Som det ser ut nu så kommer väl
föreskrifter, är ett stort samhällsvuxenmobbningen öka ännu mer
och folkhälsoproblem som
om ingen faktiskt tar sitt ansvar
beräknas kosta runt 40 miljarder
och sätter ner foten. Vi tror att det
årligen.
behövs en heltäckande
mobbningslagstiftning som gör
Om vi tittar på antalet som blir
det möjligt för människor att ta
sjukskrivna på grund av
sig ur, utan att fara allt för illa. En
mobbning för exempelvis
mobbningslagstiftning som sätter
depression, ångest och stress så
ner foten en gång för alla, så att
står enligt en nyligen gjord
mobbning på jobbet blir ett brott
undersökning från SCB, hela fem
och där det är den som mobbar
procent av den totala
som ska komma med bevis för
sjukvårdskostnaden i Sverige för
att mobbningen inte har skett.
kostnader, cirka 174 miljarder
kronor, som rör mobbning på
Vår uppmaningen är till er
jobbet. Det är sjukt mycket
beslutsfattare som kan påverka i
pengar som skulle kunnat läggas
denna fråga, tar sitt ansvar och
på betydligt bättre saker.
faktiskt gör något åt den verkliga
problematiken och att ni slutar
Varför får detta fortsätta, varför är
blunda för det hjälper ingen, inte
det ingen som riktigt tar i
minst de som faktiskt är utsatta
problemet med mobbning på
för vuxenmobbning!
jobbet? Vem förväntar vi oss ska
ta tag i detta gigantiska problem
om inte beslutshavare i riksdag
och regering inser att det
behöver till något drastiskt för att
motverka vuxenmobbningen?
Visst, det har gjorts försök med
att skapa en ny föreskrift för
psykosocial arbetsmiljö men våra
erfarenheter av den tidigare
föreskriften som enbart behandla

Var med och påverka
Vi söker dig som vill vara med
och påverka vårt samhälle men
också hjälpa till i föreningens
arbete på något sätt, hör av dig
till info@stegforsteg.net om du är
intresserad av att engagera dig i
mobbningsfrågan.

Medlemsavgift 2017
Bli medlem i Steg för steg nu
och var med hela 20167
Vuxen: 100 kronor
Ungdom 50 kronor (under 30 år)

Följ oss på sociala medier
Vi finns på Facebook, Twitter
och Instagram. Sök på Steg
för steg.
Hjälp till att sprida att vi finns
genom att använda någon av
våra Hashtags
#mobbning, #kränkning,
#vuxenmobbning,
#skolmobbning,
#nätmobbning,
#psykosocialarbetsmiljö
#nolltoleransmotmobbning
#arbetsmiljö

Beloppet sätts in på plusgiro:
66 20 28-0
Skriv namn, e-post och ort på
inbetalningen.

Välkommen!

Var med och påverka!
Var med och skriv en insändare eller debattartikel,
ordna en informationskväll om mobbning.
Var skulle du vilja att vårt informationsblad fanns att
hitta? Arbetsförmedlingen, biblioteket, vårdcentralen
eller ett café?
Hjälp oss sprida att vi finns!
Många röster gör tillsammans skillnad!

Kontakta oss
info@stegforsteg.net

031 - 353 17 51
måndag och torsdag – hela dagar

www.stegforsteg.net

Bli medlem!
Medlemsavgiften är 100 kronor för vuxen
och 50 kronor för ungdom (under 30 år)
Plusgiro: 66 20 28 - 0
Bankgiro: 145 - 7340
Skriv din e-postadress och ort!

För en sund psykosocial
arbetsmiljö och för civilkurage i
arbetslivet

