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Kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och
repressalier - övergripande rutin
Inledning
Den övergripande rutinen utgår från Landstinget Sörmlands gemensamma värdegrund för
personalfrågor. Landstingets medarbetare ska uppleva en god arbetsmiljö som bidrar till
personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Det ska ges förutsättningar för ett hållbart
arbetsliv genom att arbetsplatserna ska vara säkra och trygga samt präglas av ett öppet och
tillåtande arbetsklimat.
Landstinget Sörmland fördömer alla former av kränkande särbehandling, trakasserier,
sexuella trakasserier och repressalier. Det innebär nolltolerans för alla former av kränkningar i
organisationen. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är god, trygg och
säker och att kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
förebyggs. Det är även arbetsgivarens ansvar att se till att den som upplever sig utsatt tas om
hand.
Arbetsgivaren ska alltid utreda då allvarligt tillbud inträffat eller om en anmälan mot
arbetsgivaren upprättats. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete
regleras att om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa i arbetet eller om allvarligt tillbud
inträffar ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa eller olycksfall kan
förebyggas i fortsättningen. Detta innebär att ansvarig chef ska se till att skriftlig utredning
kommer till stånd.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1, förkortat
SAM), Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4, förkortad OSA) samt
Diskrimineringslagen (2008:567) reglerar arbetsgivarens ansvar inom detta område.
Begrepp och definitioner
Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera medarbetare på ett
kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att medarbetare ställs utanför arbetsplatsens
gemenskap. Exempel på kränkande särbehandling är förtal av medarbetare eller dennes familj,
medvetet undanhållande av arbetsrelaterad information, medvetet ge felaktig arbetsrelaterad
information, medvetet försvårande av arbetets utförande, förolämpande, utfrysning eller
åsidosättande behandling, förolämpningar, överkritiskt eller negativt bemötande i form av hån
och ovänlighet riktat mot person, förföljelse, hot, förnedring, skapande av rädsla, överdriven
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kontroll i skadande syfte, administrativa straffsanktioner såsom till exempel vara omotiverat
fråntagande av arbetsuppgifter, oförklarade förflyttningar, tydliga försvåranden vid
behandling av ansökningar om utbildning eller ledigheter.
Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och agerandet har ett samband med
någon eller några av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning sexuell läggning
och ålder. Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller
nedvärderande generaliseringar.
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Sexuella trakasserier kan ta sig uttryck som kommentarer och ord men det kan även röra sig
om ovälkomna komplimanger, sexuella anspelningar, tafsande eller annan ovälkommen
medveten kroppsberöring, könsförnedrande historier och tillmälen, ovälkomna förslag på
sexuella tjänster eller ett tilltvingat sexuellt förhållande.
Repressalier innebär att den som anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med
lagen behandlas ogynnsamt. Det kan gälla den som medverkat i en utredning, anmält
diskriminering, påtalat att en aktör bryter mot lagen eller slår larm om allvarliga
missförhållanden. Exempel på repressalier kan vara uppsägningar, omplaceringar eller
negativa förändringar av anställningsförhållandena.
Kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier är beteenden som
är oönskade. Om de kränkande handlingarna inte synliggörs och upphör kan ett kränkande
förlopp eskalera med följd att enskilda arbetstagare riskerar ohälsa. Kränkande handlingar kan
ta sig olika uttryck, utgöra komplexa fenomen samt innehålla olika ingångar till allvarligare
kränkningar.
Främjande och förebyggande arbete
Arbetsgivaren är skyldig att planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier så långt som möjligt förebyggs. Det innebär
att chefer ska arbeta aktivt för att skapa ett inkluderande och respektfullt klimat på
arbetsplatsen. Cheferna har i detta arbete en viktig uppgift att se till att detta kommuniceras ut
till medarbetare i organisationen t.ex. vid introduktion av nya medarbetare.
Det finns många anledningar till att kränkande förhållningssätt och beteenden uppstår och
orsaker till detta bottnar oftast i organisatoriska och sociala faktorer. De kan bero på
strukturella eller arbetsplatskulturella förhållanden, i enskilda medarbetares eller olika
gruppers förutsättningar och sociala förhållanden på arbetsplatsen.
Genom bred samverkan skapas de bästa förutsättningar för att uppnå en god atmosfär med väl
fungerande normer inom verksamheten. Samverkan ska präglas av en ömsesidig dialog, en
öppen kommunikation, respekt för varandra samt en ärlig vilja till att lösa uppkomna problem
på ett tidigt stadium.
Nedanstående åtgärder är exempel på hur riskerna kan minimeras kring att trakasserier och
kränkningar kan uppstå i verksamheten:


Skapa normer som uppmuntrar till ett vänligt och respektfullt bemötande på
arbetsplatsen. I detta arbete utgör samtliga chefer och fackliga företrädare viktiga
förebilder.
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Regelbunden översyn av arbetsmetoder, arbetsfördelning, arbetsinnehåll,
kompetenskrav och befogenheter genom ett reflekterande synsätt på organisationen.
Skapa tydlighet kring chefers och medarbetares roller, arbetsuppgifter, skyldigheter
och rättigheter.
Skapa former för ett väl fungerande samverkanssystem på arbetsplatsen med
arbetsplatsträffen och medarbetarsamtalet som grund.
Öka chefer och medarbetares kunskap och medvetenhet kring arbetsgivarens
inställning avseende kränkningar och trakasserier.
Skapa former för informella dialoger för tidig problemlösning såsom till exempel
morgonmöte, gemensam fika och aktiviteter utanför arbetstid.
Regelbundet genomförd medarbetarenkät.

Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, redovisar en metod för hur detta arbete
ska ske systematiskt och strukturerat. En genomarbetad årscykel för undersökande rutiner ska
finnas för varje arbetsställe så att signaler på ohälsa till följd av brister i arbetsförhållanden
upptäcks tidigt. Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper hur man
förebygger och hanterar kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och
repressalier. Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper
i praktiken. Arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter och
de centrala aktiviteterna är:





Undersökning av arbetsförhållanden
Bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen
Åtgärder för att minska riskerna
Kontroll och uppföljning av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre
arbetsmiljö

Roller och ansvar
Ansvaret att förhindra och hantera förekomsten av kränkningar och trakasserier är chefens
och ingår som en del i det totala arbetsmiljöarbetet. Även varje medarbetare har ett ansvar att
bidra till en arbetsmiljö utan kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och
repressalier.
Chef
Du som chef, oavsett nivå i organisationen, är ansvarig för att förebygga att kränkande
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier inte förekommer på
arbetsplatsen och för att ingripa vid fall av kränkningar.
Chefens ansvar:





Att ta tecken på trakasserier och kränkningar på största allvar.
Organisera och planera arbetet så att trakasserier och kränkningar så långt det är
möjligt förebyggs.
Undersöka skyndsamt eventuella trakasserier och kränkningar och vidta nödvändiga
åtgärder för att dessa ska upphöra.
Ansvara för att alla medarbetare känner till hur de ska agera vid misstänkt förekomst
av trakasserier och kränkningar.
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Medarbetare
Du som medarbetare inom Landstinget Sörmland förväntas leva upp till ”Gemensam
värdegrund för personalfrågor” och bidra till en god arbetsmiljö, följa de rutiner som finns för
verksamheten samt agera utifrån att vi alla är en del i varandras arbetsmiljö.
Medarbetarens ansvar:



Medverka till en god arbetsmiljö och delta i aktiviteter vid genomförandet av de
åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
Påtala arbetsmiljöbrister till närmaste chef för att dessa ska uppmärksammas.

Vid förekomst av trakasserier och kränkningar
Ibland kan en handling, ett yttrande, eller någon gest upplevas som kränkande även om den
som agerar inte har avsikt att kränka. Därför behöver den utsättande parten få veta när ett visst
beteende upplevs ovälkommet eller kränkande och måste upphöra. Den person som känner
sig obekväm eller inte kan markera sitt ogillande på egen hand, bör be om hjälp och stöd
snarast.
Vem tar emot information om att trakasserier och kränkningar förekommer?
Tala i första hand med närmaste chef eller med överordnad chef, skyddsombud eller facklig
representant. Samtliga dessa har en skyldighet att ge stöd till den som utsatts för kränkning
och medverka till att lösa situationen.
Vem pratar man med om den som kränker är närmaste chef eller annan som
man är beroende av?
I dessa fall rekommenderas kontakt i första hand med överordnad chef, HR-specialist,
skyddsombud eller facklig representant.
Vad händer med informationen?
I ett ärende om trakasserier eller kränkningar är det inte möjligt att agera anonymt, men
ärendet ska hanteras med tillbörlig diskretion och med omsorg om samtliga inblandades
integritet.
Vad gör mottagaren?
Du som mottagare ska så snart du misstänker eller fått kännedom om att någon på
arbetsplatsen är utsatt för kränkande särbehandling och se till att det omedelbart påbörjas en
utredning av händelsen.
Hur och var kan de inblandade snabbt få hjälp?
Alla parter som berörs av åtgärder mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier, repressalier eller destruktiva konflikter ska snabbt få stöd och hjälp såväl initialt
som under processens gång.
Nedan visas vilka stödresurser som finns för respektive part att kontakta:
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Fackligaombudär ett stöd och en resursför medarbetaren.
Medarbetarenkan alltid ta kontakt
och be det fackliga ombudetatt delta somstöd vid möten,förutsattatt medlemmensåönskar.
Process vid kränkande behandling

Lyssna och ge stöd
Den chef som uppmärksammas
på att kränkande särbehandling,trakasserier,sexuella
trakasserieroch repressalierförekommerpå arbetsplatsen
är skyldig att ta situationenpå
störstaallvar och handlaomedelbart.Stödskaerbjudasomgåendetill den som uppgersig
varautsattför kränkningar.Vid behovskaävenövriga involveradeerbjudasstöd.Ansvarig
chef skatydliggöraatt kränkningar,trakasserieroch repressalierinte accepteras.
Chefenska
kontaktaHR-specialistför råd och stöd om hur gå vidareoch hur omständigheterna
lämpligastskaundersökas.
Arbetsgivaren måsteomgåendeta ställningtill om skyddandeåtgärderbör vidtas,innanen
undersökandefas
sättsigång,exempelvisåtgärderför att förmå oönskadebeteendenatt
upphöra.Ofta kan det räckamed temporäraoch begränsade
åtgärdersom säkerställeratt den
som kännersig utsattinte exponerasför fortsatt kränkningunderde preliminäraundersökande
insatserna.Chefenbör göraen bedömningom hur allvarliga och omfattandede påstådda
kränkningarnatycks vara och om det finns risker för ohälsa.
Om den som utpekasvaraden somkränkerär närmastechef eller annansom manär beroende
av rekommenderas
i förstahandkontaktmed överordnadchef, HR-specialist,skyddsombud
eller facklig representant.
Undersöka och bedöma
Chefenskaundersökaomständigheterskyndsamtför att bilda sig en uppfattningom vad som
häntoch vad arbetsgivarenmåsteansvaraför. Dettagörsi enskildaoch konfidentiellasamtal
medde inblandade.Samtalenskapräglasav respektoch saklighet.Inför ett samtalska
parternainformerasom rättenatt ha en facklig representant/arbetsmiljöombud
närvarande.
Det skaocksågörasklart att ingenkan deltaanonymtoch att alla inblandadehar rätt att få del
av vad som framkommer.
Arbetsgivarenskaocksåbedömaom det finns försvårandeorganisatoriskaoch/ellersociala
faktorersom kan påverkasituationenför denmedarbetaresom uppleversig utsatt.I planering
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för att förhindra ytterligare kränkningar, är det viktigt att riskbedöma omständigheter i
arbetsmiljön. Chefen ska undersöka om det finns faktorer i organisationen som riskerar att
medarbetare drabbas av kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier och
repressalier.
Anteckningar ska föras om vad som har sagts eller gjorts, av vem, hur och när.
Dokumentationen ska innehålla förstahandsinformation, inte rykten, vara nedtecknad och
förvaras på betryggande sätt så att uppgifter inte sprids. Som chef kan det vara svårt att
förhålla sig helt objektivt till ärendet. Det finns alltid en inbyggd obalans och beroendeställning i relationen mellan medarbetare och chef. Vid behov kan chef rådgöra med HRspecialist och/eller företagshälsovården.
När den konkreta situationen undersökts, preliminärt, ska ansvarig chef tillsammans med HRspecialist:
a) fatta beslut om ytterligare åtgärder, eller
b) avgöra om frågan kan anses vara slutförd utan omedelbart utredande av utomstående
utredare, och
c) snarast inbjuda till återkoppling i enskilda samtalsmöten med de parter som på olika sätt är
berörda.
Utreda
I möjligaste mån bör en utredning genomföras på ett sådant vis att de inblandade parterna
känner sig hörda och rättvist behandlade under utredningsprocessen. En utredningsprocess
bör klarlägga den utsattes perspektiv och upplevelser, den eller de anklagades perspektiv och
upplevelser, vittnens perspektiv och upplevelser samt oberoende bevis. Vid behov kan chef
rådgöra med HR-specialist och/eller företagshälsovården.
Åtgärda
Potentiella åtgärder kan bestå av en rad olika aktiviteter såsom ytterligare bevakning och
dialog i ärendet med berörda, riskbedömning, korrigerande samtal, konsultation och
stödåtgärder via företagshälsovården.
Åtgärder ska vidtas i syfte att så långt möjligt säkra för medarbetarna att kunna vara kvar i sin
tjänst.
Vidtagna åtgärder ska dokumenteras i en handlingsplan där planerade åtgärder ska framgå,
när och hur dessa ska ske samt vem som ansvarar för att uppgifterna blir utförda.
Arbetsmaterial som rör enskilda personer och hälsa ska behandlas konfidentiellt.
Arbetsgivaren ska informera om att företagshälsovårdens tjänster finns tillgängliga för
samtliga berörda. Det kan bli aktuellt att vidta ytterligare insatser som involverar berörda
enskilda medarbetare såväl som nära arbetsgrupper.
Utredningen kan ligga till grund för eventuella arbetsrättsliga påföljder. Vid särskilt allvarliga
situationer där det finns anledning att överväga direkta åtgärder mot enskilda medarbetare ska
HR-specialist kopplas in.
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Följa upp
Det är mycket viktigt att följa upp de åtgärder som vidtagits för att försäkra sig om att
kränkningarna har upphört. Detta bör göras genom uppföljningssamtal med de inblandade
samt genom att vara extra uppmärksam på arbetsklimatet i berörda arbetsgrupper.
Uppföljning ska skrivas in i handlingsplanen i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Om uppföljningen visar att nya kränkningar pågår ska ytterligare åtgärder vidtas och följas
upp. Detta utgör del av handlingsplanen i SAM. Det ska framgå av vem, när och hur
uppföljningen ska ske.
Arbetsrättsliga konsekvenser
Arbetsgivaren har en nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier. I Landstinget Sörmland åtgärdas uppkomna situationer genom
undersökning och samtal eller fördjupad utredning enligt det som beskrivits tidigare.
Arbetsrättsliga åtgärder i enlighet med lag och avtal kan krävas. Trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier betraktas av arbetsgivaren som misskötsamhet.
Är handlingen av allvarligt slag ska polisanmälan övervägas. Detta sker i samråd med den
som är utsatt. Grova trakasserier benämns ofredande, sexuellt ofredande eller sexuellt
utnyttjande i brottsbalken och är straffbelagt.
Hänvisningar
 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 Diskrimineringslagen (2008:567)
 Allmänna bestämmelser – kollektivavtal
 Lagen om anställningsskydd LAS
 Brottsbalken BRB
 Gemensam värdegrund för personalfrågor
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