
Möta människor med 
rättshaveristiskt beteende 

• Jakob Carlander 
• leg psykoterapeut

• NUAK
• 2022-10-27



Viktigast av allt:
1. Alla människor vi möter i arbetet ska hanteras 

rä5vist och med respekt för deras person och 
integritet.

2. Varje person har rä5 a5 få del av verksamheten 
och a5 mötas med saklighet, korrekthet, god ton 
utan a5 bli godtyckligt behandlade.

3. E5 rä5shaverisDskt beteende utesluter inte a5 en 
person kan ha rä5 i sin sakfråga.

4. E5 krav från en person ska bemötas uDfrån den 
lagsDFning som gäller och de övriga 
arbetsuppgiFer som föreligger. Våra beslut och 
åtgärder får inte styras av den andres krav, 
påstridighet, missnöje eller övriga beteenden.

5. Rä5shaverisDskt beteende har alltmer blivit en 
arbetsmiljöfråga i offentlig förvaltning



Nyutkommen bok





Hotar med det som är lagligt



En socialsekreterare berä7ar:

• NN hotar aldrig om våld men hotar istället 
med a3 genomföra polisanmälningar u8från 
begå3 tjänstefel. NN spelar in alla samtal, 
både fysiska samtal och telefonsamtal för a3 
under kommande samtal, hänvisa 8ll de 
inspelade samtalen. NN skapar emellanåt en 
känsla hos socialsekreterarna e@er samtalen, 
a3 de har blivit utsa3 för psykiskt våld. 



Den lilla människans kamp mot den 
stora myndigheten



Kriterier på ett rättshaveristiskt beteende
• Lång och omständlig berä3else, som o5a följer e3 bestämt ritual och ska delas av så 

många som möjligt. Återkommande långa telefonsamtal. Vill ha sista ordet.
• O5a förekommande felakAgt bruk av juridiskt språk som visar en bristande 

förståelse för rä3s- och samhällssystemet. Har själv allAd rä3
• Ställer krav som o5a inte är förenliga med regler, lagsA5ning, vetenskap, beprövad 

erfarenhet eller evidens. Kräver a3 få instruera eller utbilda personal
• Begär ut alla tänkbara handlingar, o5a för a3 avslöja, ibland som bestraffning. 

Ställer många och detaljerade frågor på materialet. 
• Spelar in samtal – gör bildupptagningar – samlar på dokumentaAon
• Skickar brev, mejl och sms i stor mängd All handläggare, enhetschefer och andra 

myndighetspersoner; o5a med liktydigt innehåll och med kopior All alla tänkbara 
adressater. Skriver på e3 speciellt sä3: VERSALER, ???? !!!!!! Färgad text

• Hög benägenhet a3 anmäla eller hota anmäla, lämnar klagomål och överklagar All 
många instanser och myndigheter.  ”Egna domstolar”.

• Vill gärna agera ombud för andra och föra deras talan med den egna erfarenheten 
som grund.

• Gör bruk av metaforer och bilder som förstärker den egna upplevelsen på e3 
överdrivet och absurt sä3.

• En krävande och oempaAsk ton i kommunikaAonen, där inget svar som ges är go3 
nog



En studie från Australien
• ….visar på a+ 1 % av de 

som kom i kontakt med 
kommunala förvaltning 
och service eller annan 
myndighet uppvisade e+ 
rä+shaveris>skt 
beteende.

• Men a+ dessa tog 30 % av 
arbetets resurser i 
anspråk.



En studievägledare berä7ar
• En student berättar om hur ingen har lyssnat på henne 

tidigare och berömmer mig för att hon äntligen känner sig 
lyssnad på.

• Ett tag senare hör de av sig från vuxenhabiliteringen för att 
höra hur det kan komma sig att studenten inte har fått 
någon hjälp av oss. Jag har verkligen tagit hennes situation 
på allvar, funderat över hur jag bäst ska kunna hjälpa henne 
och gett henne adekvat stöd. Senare får jag höra att hon 
har gjort likadant på andra ställen och på något sätt försökt 
sätta upp folk mot varandra. En hel institution var i våras i 
uppror på grund av den här studenten. Nu har hon hoppat 
av och börjat på en ny fakultet och en ny utbildning och jag 
funderar på hur och om jag kan agera på något sätt för att 
undvika det här. 



Jus$ce Obsession Syndrome
(Chris$an Diesen)



PTED
Posttraumatisk bitterhetssyndrom

(Michael Linden)



MISP
Medborgare som inte sä>er punkt

(Jonas S2er)



Le persécuté persécutés – De förföljda förföljarna



• NN… har nu slutat sin färd. Hans sista år 
förmörkades av svår cancer. Som tung 
stenbörda på hans sjukdom trakasserades han 
som andra sky3e och vapenintresserade av 
Göteborgs Vapen8llståndspoliser…. 

• NN själv, som visste a3 han resterande 8d var 
kort, har själv skrivit ovanstående dödsannons 
som han ansvarar helt för. Poliserna som 
nämns lär inte kunna förfölja honom på andra 
sidan gränsen



Narcissis>sk 
aggressivitet

Tvångsmässig 
ihärdighet

Paranoid 
misstänksamhet



”På Ekobro:smyndigheten, 
åklagarmyndigheten och Jus22ekanslern 
anger flest tjänstemän a: rä:shaverister
ligger bakom trakasserierna. 

Rä:shaverister beskrivs som krävande, 
hänsynslösa och omständliga. De trö:ar ut 
tjänstemännen och gör dem osäkra genom 
upprepade trakasserier. 

[Denna] gruppen baserar sin påverkan på 
systema2k. Det är rä:shaverister som 
använder trakasserier för a: få rä: i sak, och 
som sällan väcker sympa2er hos 
tjänstemännen.”

Alltmer officiellt begrepp?



Tidiga tecken på RH-beteende

En första kontakt, 
brev/mejl eller telefon 

med saklig ton som 
blir allt mer frustrerad. 

Krav på svar.

Snar återkommande 
kontakt, nu mer 

aggressiv med fler 
frågor och 

kommentarer. 
Ordmassan ökar

Lagliga hot som 
framställs med ironiska 

och insinuanta 
kommentarer om 

myndighet/förvaltning.



Aggressivitet som växer
• Den kategori samtal jag har svårast för är de som 

börjar hyfsat normalt, personen frågar om något 
som jag besvarar och sen kommer det mer 
detaljerade följdfrågor. Det som skiljer de3a från e3 
”vanligt” samtal är a3 jag upplever personen som 
lä3 passivt aggressiv. Ju längre samtalet går desto 
mer framträdande blir de3a. Dessa personer 
förekommer en dock med en ny fråga. All8d lite 
annorlunda än föregående (så en inte kan hävda a3 
man redan besvarat deras frågor) och jag upplever 
a3 det görs för a3 hålla konversa8onen igång, inte 
för a3 de egentligen vill veta mer.



En person blir alltmer aggressiv i si; tonläge 
och ställer konfronta?va frågor.

• Jag hör a( du blir alltmer missnöjd och upprörd med de svar jag ger 
dig. Jag kommer a( avsluta samtalet här. Du får gärna skicka in dina 
frågor skri>ligt ?ll mig så ska jag besvara de frågor som är kopplade 
?ll mi( uppdrag.

• Jag märker a( dina frågor nu har ändrat karaktär. Då jag utgår ifrån 
a( du ställt de vik?gaste frågorna först, som jag också besvarat, 
kommer jag a( avsluta samtalet här e>ersom jag också har andra 
arbetsuppgi>er jag måste ta mig an.

• Vårt samtal har ändrat innehåll och jag upplever a( du mer vill föra 
en deba( med mig. Det ger mi( uppdrag inte ?dsmässigt utrymme 
för, jag kommer därför a( avsluta vårt samtal nu.

• E>ersom vårt samtal dragit ut på ?den måste jag avsluta här och ber 
dig lämna övriga frågor skri>ligt ?ll mig så ska jag besvara det jag 
kan.



• Från: XXXXX@icloud.com>
• Skickat: den 14 februari 2019 17:00
• Till: XXXXX@uadm.XX.se>
• Ämne: Re: SV: New York Times/Conversion Therapy
•

• Toppen
•

• Tack XXX. Jag vet aO jag har varit mindre trevlig i min 
kommunikaQon, men, det är rena barnleken jämfört med 
det jag utsaOs för av företrädare för XX under två år.

•

• /XXXX

mailto:amorph50@icloud.com
mailto:sara.lilja_visen@uadm.uu.se


• Från: XXXXX@icloud.com>
Skickat: den 14 februari 2019 18:29
Till: XXXXXX@xxdm.XX.se>
Ämne: Häller en hink med bajs över dig

•
• AS du inte skäms ihjäl!!!

mailto:amorph50@icloud.com
mailto:sara.lilja_visen@uadm.uu.se


Övergripande regel

• Hitta en ton och en 
språkdräkt som passar för 
alla sammanhang –
positiva som negativa. 
Särskilt när tonläget hos 
den andre växlar fort och 
känslorna är ombytliga

• Var inte godtycklig i 
språket



Mönster i kommunikaJon

Påminner 
sig om aS 

vara kränkt
USalar hot



Kan inte hantera situaJoner med 
mentala processer

…. utan söker istället lösa dem med 
juridiska förlopp



• Från: XX
Skickat: den 26 februari 2017 20:12
Till: Registrator <registrator@xxxx.xx>
Ämne: Begäran om allmän uppgiA (SISTA PÅMINNELSEN) 

• Hej,
jag har nu två gånger kontaktat xxxxxxxx med förfrågan om 
dokumentaVon över hur många Vmmar jag har arbetat hos er. 
Jag har ännu inte fåX något svar. Därmed bryter xxxxxxxx mot 
sina ålägganden som myndighet. Min förfrågan är aX se som en 
begäran om allmän handling. Tryckfrihetsförordningen (2 kap. 
13 §) föreskriver aX sådan begäran skall handläggas skyndsamt 
och JusVVeombudsmannen har i en rad avgöranden tydliggjort 
vad deXa innebär för myndigheternas del. AX jag for^arande 
inte fåX svar är mycket anmärkningsvärt. EAer denna 
påminnelse räknar jag med aX få svar innan 1 mars. Annars 
kommer jag tyvärr bli tvungen aX anmäla xx Vll JO.

• med vänliga hälsningar,
XX
f.d. anställd vid xxxxxxxxxxxxxx universitet



Mentalisering

Se sig själv utifrån
Och förstå andra inifrån



Krav från JO:

• Saklighet

• Korrekthet

• God ton

• Inte vara godtycklig



Även när den enskilde uppträder på ett sätt som 
upplevs som besvärligt måste en tjänsteman 
kunna hantera situationen professionellt och 
hålla en god samtalston. Krav på saklighet i 1 
kap. 9 § RF.

JO beslut 2016-06-01, dnr 678-2015



Vad händer med oss…

• …när vi lägger mål och 
mening för arbetet hos 
den andres känsla och 
upplevelse 

• och inte i vårt 
professionella 
kunnande och handlag?



“Du är korkad som inte fa2ar det här. 
Jag hade gjort e2 bä2re jobb själv”

• Det kan jag inte kommentera eller bedöma. När 
jag handlagt di6 ärende har jag följt de ru9ner 
och den lags9<ning som gäller här.

• Den åsikten får du naturligtvis själv ha, ska vi gå 
9llbaka 9ll di6 ärende…

• A6 du är missnöjd med min handläggning betyder 
inte a6 jag är korkad.

• Det faktum a6 du är missnöjd med mi6 beslut är 
inte 9llräckligt för a6 jag ska lämna de6a ärende 
vidare eller ändra beslut.



”Det har hänt a+ folk har slutat på 
universitetet bara för a+ slippa 
”brevhelvetet”. Det tar ju aldrig slut, utan 
eskalerar lä+ =ll en personlig fejd där 
även universitetsanställdas familjer kan 
sugas in”

Per Gustavsson

Sydsvenskan 20 juli 2018:



Vi kan inte med vårt arbete ta bort 
rättshaveristiskt beteende 

• Göra mera

• Göra bättre

• Fler löften, 
möten och 
samtal



Våra vanligaste misstag

• Bristande kunskap och självförtroende
• Lägger ned för mycket arbete på a= uppnå 

samförstånd
• All?ör tålmodiga – lyssnar för länge
• Går i svaromål – argumenterar
• Blir själva raljerande och nedlåtande, u=rycker 

oss olämpligt
• För mycket tålamod i början och för lite tålamod 

senare



Överklaganden
–

Handlägg/avvakta med 
svar 2lls överklagandet är 

klart

Frågor i brev
-

Svara på det adekvata men 
vänta en dag

Hot om anmälan
-

Bekräfta hens rätt anmäla

Begär ut handlingar
-

Lämna ut skyndsamt, ev
maska

Känslomässiga 
beskyllningar och 

påståenden
-

Lämna utan åtgärd

Kräver svar på ny>
-

Hänvisa *ll *digare 
svar

Inte adekvata 
frågor

-
Lämna utan åtgärd

Olagliga hot
-

Polisanmäl

Återkommande brev i 
samma ärende

-
Avsluta kommunika*on

Byrålåda för rättshaverism
Motverkar lusten att undvika det vi ska göra 

och ta på oss sådant vi inte bör göra



Avbryt istället ett samtal som spårat ur.



Avsluta samtal

• JO (3912-2007):

• ”Om en befaSningshavare avslutar eS samtal 
med en person som är oförskämd eller arg 
eller som för en diskussion som inte leder 
vidare behöver deSa givetvis inte innebära aS 
denne inte uppträder korrekt”. 

• Avsluta på eS ”lämpligt säS” JO (1977-2016)



Undvik fastna i detaljer
Hjälp till helhetsbilder

”Det faktum att du är missnöjd med vårt beslut 
är inte tillräckligt för att jag…”



Grundläggande frågeställning

• Hur kommunicerar jag med den person som 
långvarigt och tvångsmässigt framställer krav 
och insisterar på åtgärder som jag inte kan, vill 
eller får gå >ll mötes?



www.carlander.nu

Argumentera inte
Förstärker skillnader



Validera

• Gör tydligt du har förståS den andres krav 
eller begäran och visa om möjligt förståelse för 
varför dessa krav framställs.

• Ge sedan diS tydliga svar u>från profession, 
lagar och regler.

• Stanna därecer upp och bli tyst.
• Undvik argumenta>on, förklaringar och 

försvar.



Validera

• ”Jag hör att du kräver vi ska göra på det här 
sättet. Och jag förstår det är en viktig fråga för 
dig utifrån vad du berättat för mig”.

• ”Det är inte möjligt. Vi kommer att vidare så 
här istället”



Validera

Få den andre aS sluta leta ecer 
lösningen hos dig och istället gå >ll 

sig själv för aS finna svar och lösning



Bra tumregel:

• Lägg förklaringen först och diS besked sist. 
Det skapar bäst förutsäSningar för aS förstå 
och minskar paranoida föreställningar hos den 
andre.



Utspel om egen utsa7het:

• Det är inget jag kan svara dig på. Jag förstår det är 
en svår situa9on a6 hantera. Det jag kan hjälpa 
dig med är de6a. Ska vi fokusera oss på det?

• Nej tyvärr, jag är inte kvalificerad a6 hjälpa dig 
med den frågan. Det jag kan göra är…

• Jag är inte rä6 person a6 tala om dina känslor 
kring de6a, även om jag förstår de är angelägna 
för dig. Jag kan hjälpa dig med di6 klagomål om 
du vill fokusera dig på det.



Var aldrig rädd för din egen brist och 
osäkerhet.

Den frågan kan jag 
inte svara dig på, jag 
ber a4 få återkomma 

med svar.

Det där behöver jag 
först kolla upp för att 

ge dig ett korrekt 
svar.



Våga sä7a korrekta gränser

”Även om 
serviceskyldigheten 
är långtgående så 
innebär det dock 
inte a+ den är 
obegränsad”



KommunikaJon som inte tar slut

”En typ av samtal är de när man pratar med en 
person som inte förstår det jag söker förklara. 

Man försöker på flera sätt men det går inte 
riktigt fram. Knepiga samtal är när en person 
inte vill förstå det jag försöker förklara. Man 

känner sig som en papegoja”.
En handläggare i Stockholm



Var inte en papegoja. Bli en en rondell!



“Jag kräver en förklaring, du kommer 
ju bara med dåliga ursäkter”.

• Det är uppenbart a3 jag inte kan ge dig en för 
dig godtagbar förklaring, jag kommer inte a3 
ge någon mer i de3a samtal. Du får eventuellt 
återkomma vid e3 senare 8llfälle.



Jag kräver svar på allt som står i mi@ brev. Du 
har inte svarat på alla mina frågor!!!

• Jag/Vi har beslutat a0 den centrala frågan i di0 brev var 
denna….. Och det är den frågan vi fokuserat oss på a0 svara i 
di0 brev.

• Jag har tagit del av all informa?on i di0 brev, det innebär inte 
a0 jag kommer a0 besvara alla dina synpunkter och frågor.

• Med tanke på hur många personer vi har a0 besvara, så gör vi 
vårt bästa a0 fördela våra resurser så rä0vist som möjligt. För 
a0 kunna göra det koncentrerar vi oss på det som vi ser är det 
centrala i e0 klagomål/brev. I di0 fall ansåg vi a0 de0a är din 
mest centrala fråga…

• Det är inte vår skyldighet a0 besvara alla frågor och aspekter i 
di0 klagomål

• Vi har hanterat dina frågor på som vi ser e0 rimligt sä0 och 
kommer inte besvara de y0erligare synpunkter och frågor du 
nu ?llskrivit oss.



JO 1977-2016

• Hur och i vilken form kommunika>onen med den 
enskilde ska ske från myndighetens sida, t.ex. 
skricligen eller muntligen, avgör myndigheten 
själv. Myndighetens ställningstagande får dock 
aldrig vara godtyckligt. Vid en avvägning mellan 
intresset av en god arbetsmiljö och den enskildes 
önskemål om säSet för kommunicering kan det 
ibland finnas skäl aS låta arbetsmiljöintresset 
väga över. 



Strukturera och tydliggör
• Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: 
• Hej XXXX, 
• XXXX

den 4 maj 2018 14:31 XXXXXX@icloud.com
• Registrator

Ang. diJ ärende XXX 2018/889 
• Du har nyligen i skrivelse Pll Rektor anmält diskriminering och jag 

har utseJs som handläggare för diJ ärende. Du har framfört 
följande tre punkter, vilka jag kommenterar nedan: 

• 1. Du önskar öppen venPlering av din masteruppsats
• 2. Din masteruppsats har utan din vetskap eller Pllåtelse publicerats 

på Studentportalen, specifikt kurssidan för sommarkursen XXXXX
• 3. Du upplever diskriminering på grund av xxxxxxxxxx



• Den första punkten har du fåJ svar på i miJ Pdigare mail Pll dig, 
skickat den 4:e maj 2018. BeslutsräJen kring vilken form 
uppsatsvenPlering tar ligger hos ansvarig insPtuPon och regleras 
där. Denna punkt är härmed avslutad, och jag kommer inte aJ 
utreda den vidare.

• Vad gäller den andra punkten bad jag dig i miJ mail från 4 maj 
meddela mig vid vilken Pdpunkt du ansåg dig ha seJ din 
masteruppsats på kurssidan, för aJ kunna fortsäJa undersöka 
saken. EXersom jag ännu inte fåJ den informaPonen har jag inte 
kunnat fortsäJa handlägga deJa, utan inväntar forYarande diJ 
svar

• Slutligen, vad gäller din upplevda diskriminering hänvisar jag dig 
återigen Pll den informaPon du fåJ av universitetets 
likavillkorsspecialist XXX XXXX. Jag kommer aJ invänta domen 
från DO. Om du önskar någon aJ rådfråga eller diskutera frågan 
med, hänvisar jag dig Pll XXXXXX som redan erbjudit dig eJ 
möte. 



“Jag kräver a1 universitetet ger mig en skri8lig ursäkt som 
ska publiceras i >dningen”.

• Vi anser a3 vi hanterat di3 ärende korrekt. 
Det faktum a3 du är missnöjd är inte skäl för 
a3 vi ska lämna en ursäkt.

• Jag har tagit mi3 beslut u8från de regler som 
vi följer. Det finns därmed inget skäl a3 jag ska 
ge dig en ursäkt.



“Skulle du vilja bli bemö; på det sä; man hanterat 
mig?” “Hade du tolererat det jag blivit utsa; för?”

• Sådana frågor kan jag inte besvara, min 
uppgift är att hantera ditt ärende på ett 
korrekt och säkert sätt.



Bra och mindre bra affekter och Kllstånd

• Aggressiv – Stridslysten 
Bevekande – Rolig

• Trevlig

• Vänlig – Byråkratiskt 
empatisk

Svalkande likgiltighet



Lågaffek>vt bemötande = ”svalkande likgil>ghet”

En mor kom till mig:
Säg,
vad är det som fattas
i min kärlek?
Mina barn älskar mig ej 
som jag dem.
Jag sade:
likgiltighet.
Lite svalkande likgiltighet
fattas i din kärlek.
- då gick hon bort
seende mot jorden

Henry Parland 1928



Svalkande likgilJghet



Svalkande likgilJghet
• Inte undvika kri>k >ll varje 

pris. Stå ut med a+ kri>k 
kvarstår

• Kunna >llstå egen brist, utan 
a+ lägga skulden på sig själv

• Acceptera a+ vissa personer 
tar mycket >d i anspråk

• Inte visa oro inför lagliga hot
• Bevara empa> och lugn när 

andra ifrågasä+er mig
• Vara en fartkamera istället 

för en stoppskylt



Tänk negativt, stanna kvar i ditt uppdrag,
behåll medkänsla, tyck om dig själv och ditt jobb


