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SKRIVELSE 

Sala kommun strävar efter en trygg och säker arbetsmiljö och accepterar inte någon 
form av trakasserier. 

I syfte att förebygga, motverka och, vid behov, hantera sådana förekomster på våra 
arbetsplatser föreslås riktlinjer och handledning enligt bifogat dokument. 

Lagar, centrala kollektivavtal och arbetsmiljöföreskrifter utgör grunden för 
förslaget. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta: 

att anta "Riktlinjer mot kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing" 
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Jane Allansson -
Personalchef 
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Jane Allansson 
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RIKTLINJER 

Sala kommun accepterar inte någonform av trakasserier på arbetsplatsen. Trakasserier är ett 
allvarligt hot mot arbetstagarnas arbetsglädje, hälsa och möjligheter till utveckling i arbetet De 
leder också till ett sämre resultat och påverkar därigenom verksamheten. 

Samverkat i Centrala samverkansgruppen 2012-11-28 
Behandlat i KS arbetsgivarutskott 2012-12-12 
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Lagar och föreskrifter 
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Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och främja allas lika rättigheter och 
möjligheter. Diskrimineringslagen omfattar följande diskrimineringsgrund er: kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuellläggning och ålder. 

Arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsgivare när det gäller arbetsmiljön. 

Arbetsmiljöverket har utfärdat särskilda föreskrifter i en författningssamling, AFS, som preciserar 
vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön. Det finns t ex en föreskrift om åtgärder mot kränkande 
särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17). 

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera olika företeelser; etnisk diskriminering, 
vuxenmobbning, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier (även sexuella trakasserier). 
sexuella trakasserier och etnisk diskriminering ingår i kränkande särbehandling men då 
mobbning ofta handlar om detta poängteras de särskilt här. 

Kränkande särbehandling 
Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade 
handlingar som riktas mot enskild arbetstagare på ett, för arbetstagaren, kränkande sätt och som 
kan leda till att denne ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. 

Det går sällan att peka på någon enskild faktor eller någon speciell människotyp som är orsak till 
att utstötning eller mobbning förekommer. Det är snarare så att kränkande särbehandling 
utvecklas i samspelet mellan flera faktorer på en arbetsplats, i organisationen, i en arbetsgrupp 
och hos en eller flera gruppmedlemmar. 

Kränkande särbehandling kan vara medveten eller omedveten. Det är vanligt att några i gruppen 
är väl medvetna om vad som försiggår, medan andra ofta omedvetet och utan att reflektera följer 
och anammar ett gruppbeteende. Det är alltid människor som kränker och särbehandlar, aldrig 
organisationer. Vilka ord och handlingar som är kränkande kan bara den som utsätts för dem 
avgöra. 

Det är viktigt att nämna att tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och problem i relationer 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 respekt för människors rätt till personlig integritet. 

EXEMPEL PÅ KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING: 

• att särbehandla någon på grund av kön, e.tnisk tillhörighet eller sexuellläggning vid 
rekrytering, lönesättning, anställningsvillkor eller utbildning 

• att systematiskt ignorera en person, t ex. genom att inte lyssna på eller tala med honom eller 
henne 

• att försvåra arbetets utförande, t ex genom att undanhålla information 
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• att förlöjliga någon inför andra 
• att hota 
• att förtala ochfeller nedsvärta 
• att omotiverat frånta eller förändra arbetsrum eller arbetsuppgifter 

sexuella trakasserier 
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Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller annat 
ovälkommet uppträdande grundat på kön, som kränker arbetstagarens integritet i arbetet. 

Två saker bör uppmärksammas. För det första att tyngdpunkten läggs på hur någon uppfattar ett 
visst beteende, inte vilket motiv trakasseraren har. För det andra, omfattar ovälkommet 
uppträdande såväl fysiskt, verbalt eller ickeverbalt uppträdande, varför bredden på begreppet ska 
noteras. 

Sexuell uppmärksamhet övergår i sexuella trakasserier om beteendet fortsätter sedan den som 
blivit utsatt sagt ifrån att det är ovälkommet. Det krävs alltså normalt att den som utsätts för 
beteendet säger ifrån på ett klart och tydligt sätt. Eventuellt med hjälp av någon annan. 
sexuella trakasserier handlar inte enbart om beteenden av sexuell natur. Det behöver inte alls ha 
att göra med sexualitet. Trakasserier är ofta uttryck för maktbehov eller fientlighet mot personer 
av det motsatta könet. Sex betyder kön och det är viktigt att framhålla att sexuella trakasserier är 
trakasserier på grund av kön. 

Alla medarbetare inom Sala kommuns organisation, såväl chefer som övrig personal, har ansvar 
för att skapa ett öppet, respektfullt förhållningssätt mot varandra. Det bästa sättet att förebygga 
sexuella trakasserier och annan kränkande behandling, är att diskutera på arbetsplatsen om vad 
som uppfattas som otrevligt, obehagligt och kränkande av de individer som tillsammans bildar 
arbetslag. Ett sätt att hålla diskussionen vid liv är att använda sig av dagliga inslag i media, reklam 
och liknande. 

EXEMPEL PÅ SEXUELLA TRAKASSERIER: 

• ovälkomna runda ord eller pornografiska bilder 
• ovälkomna sexuella anspelningar, visslingar eller kommentarer om utseende och privatliv 
• ovälkommen fysisk kontakt, alltifrån onödig beröring, klappande och nypande till 

våldtäktsförsök 
• ovälkomna tjänster eller krav på sexuella tjänster eller sexuellt förhållande 
• uppträdande som har till avsikt att svärta ner eller förlöjliga det kön du tillhör eller som är 

skymfande för en arbetstagare 

Observera att detta endast är exempel och att det inte finns några regler för hur sexuella 
trakasserier tar sig i uttryck! 
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Etnisk diskriminering 
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Med etnisk diskriminering menas att en person eller en grupp av personer missgynnas i 
förhållande till andra eller på annat sätt utsätts för orättvis eller kränkande behandling på grund 
av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. 

EXEMPEL PÅ ETNlSK DlSKRIMlNERlNG: 

• rasistiska skämt, kommentarer eller öknamn 
• hot, överfall och förolämpande beteende och gester 
• förekomst av spridning av rasistiska texter, bilder och klotter 
• trakasserier mot en person som försöker att förhindra diskriminering 

Konsekvenser 
Kränkande särbehandling kan få en mängd olika följder, både för den enskilda individen och för 
arbetsgruppen. 

För den enskilda arbetstagaren kan det t. ex. visa sig som irritation, likgiltighet, hög stressnivå, 
trötthet, huvudvärk, olust inför arbete, ångest, försämrad självkänsla, oförmåga att se framåt, 
depression, självmordstankar och våld mot egen person. 

I gruppen kan den kränkande särbehandlingen visa sig som försämrad effektivitet, ett extremt 
följande av regler eller upplösning av rådande regler, bristande förtroende, ökad kritik gentemot 
arbetsgivaren/arbetsledaren, ökad personalomsättning, samarbetsproblem etc. 

Ansvar 
Vi är alla varandras arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret men alla som är anställda har 
ett delansvar. 

Ansvaret för arbetet med kränkande särbehandling och sexuella trakasserier fördelas enligt 
följande: 

l. KommunfullmäktigejKS beslutar om policy /riktlinjer 
2. Förvaltningsledning sprider information och följer upp tillämpningen 
3. Personalansvariga chefer ansvarar för att motverka kränkande särbehandling och sexuella 

trakasserier samt att kraftfullt lösa problem som uppstår. Arbetsgivaren har det formella 
ansvaret att förhindra kränkande är behandling och ska på ett så tidigt stadium som möjligt 
fånga upp signaler och åtgärda faktorer i arbetets organisation, brister i samarbete etc., som 
kan ge grund för kränkande särbehandling av enskilda anställda. 

a. Positiv kritik och feedback kan du ge i grupp. 
b. Negativ kritik och feedback ger du enskilt. 
c. Ta del av och för ut tillämplig lagstiftning och handlingsplan. 
d. Informera regelbundet om verksamheten och dess mål, t.ex. vid arbetsplatsträffar. 
e. Föregå med gott exempel. 
f. Forma normer som gynnar samarbete. 
g. Ge en ingående och välkomnande introduktion till nyanställda. 
h. Förbered de övriga anställda på att det kommer en ny person till arbetsplatsen. 
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L Ge kontinuerlig tydlig information till alla anställda. Glöm ingen! 
j. Var medveten om att det inte är enkelt att säga ifrån gentemot någon som 

trakasserar, särskilt inte om denne befinner sig i överordnad ställning på 
arbetsplatsen. 

k Delta i utbildningar som rör kränkande särbehandling. 
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4. Alla anställda är skyldiga att tillsammans verka för att skapa och vidmakthålla ett öppet och 
vänligt klimat, och en vardaglig hövlighet på arbetsplatsen. Orsakerna till att en person 
trakasserar en annan person kan vara många. Det kan t ex. handla om faktorer i den 
trakasserande personens privata liv, en önskan om att utöva makt, förändringar i 
organisationen, för hög eller för låg arbetsbelastning. Oavsett vilka orsakerna är, kan varje 
arbetstagare medverka till att skapa ett gott arbetsklimat och förhindra att mobbning 
uppstår. 

a. Agera efter vett och etikett Man behöver inte tycka om en person för att bemöta 
honom eller henne på ett hyfsat och respektfyllt sätt. 

b. Medverka inte till att dölja kränkande särbehandling, även om det kan leda till 
lojalitetskonflikter inom gruppen. Meddela närmaste arbetsledare/chef. 

c. Lyssna på och bry dig om dina arbetskamrater. 

d. acceptera inte kränkande särbehandling, utan våga agera för att förhindra 
mobbningen. 

Handlingsplan 

ALLMÄNT 
Sala Kommun accepterar inte någon form av kränkande särbehandling. Vi skall därför gemensamt 
förebygga kränkande särbehandling genom att: 

• arbeta för en jämnare könsfördelning och etnisk mångfald 

• behandla varandra med respekt 

• ge nyanställda en bra introduktion så att de finner sig tillrätta på arbetsplatsen och kommer 
snabbt in i gemenskapen 

• informera alla anställda om verksamheten och dess mål, vilket sker genom arbetsplatsträffar 
och medarbetarsamtal 

• att öka kunskapen om kränkande särbehandling och grupprocesser 

• höja kompetensen hos chefer och ledare 

ARBETSGlVAREN SKALL 
Med "arbetsgivaren" menas i första hand närmaste personalansvarig chef. 

L Vänta inte, utan börja på en gång och utgå från den kränktes upplevelse. Ta situationen på 
allvar! 

2. Samtala med och lyssna på den som känner sig kränkt! Samtala även enskilt med övriga 
berörda personer. 

3. Dokumentera händelseförloppet 



Kommunstyrelsens förvaltning 

4. Var objektiv. skuldbelägg eller döm ingen. 

5. Ge stöd åt den utsatte och erbjud stödkontakt 
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6. Om det framförs kritik om en arbetstagare bör denne få del av denna kritik och att sakligt 
bemöta den. Handla inte över huvudet på den utsatte. 

7. Påtala den anställdes skyldighet att medverka till att skapa ett gott arbetsklimat om det är 
uppenbart att han eller hon själv provocerat fram omgivningens motvilja och negativa 
handlingar. Tänk på att ett provokativt beteende kan vara ett tecken på att den anställde inte 
är tillfreds i arbetssituationen. 

8. Låt inte personliga åsikter och löst grundade antagande om en arbetstagare läggas till grund 
för särbehandling. Försök hitta de bakomliggande orsakerna och åtgärda dessa. 

9. Det kan vara svårt att agera och se objektivt på situationer där mobbning och trakasserier 
förekommer. Därför kan det vara lämpligt att söka hjälp hos t ex. närmaste chef, förvaltnings
chef, HR-konsult, personalchef eller företagshälsovård. 

ARBETSTAGAREN SKALL 

• Informera arbetsledaren vid misstanke om att en arbetskamrat 
utsätts för kränkande särbehandling. 

• Var en stöttande kamrat! 

Allmänna råd 
Normalt handläggs ärendet informellt De flesta upphör med beteendet om man tydliggör att detta 
inte kan tolereras. 

• Utredningen skall ske snabbt och objektivt 

• De inblandade måste identifieras. 

• En noggrann utredning av fakta och bevis skall göras. 

• De inblandade måste få möjlighet att ge sin syn på situationen. 

• Sanktion mot den som trakasserar kan bli nödvändig om man finner styrkta bevis. 

RÅD TILL DIG SOM PERSONALANSVARIG CHEF 

Den chef som får anmälan om misstänkt eller pågående kränkande särbehandling, ska omedelbart 
vidta åtgärder, i första hand utreda de omständigheter som anmäls. 

Ta först kontakt med den som är drabbad. Sök efter lösningar där den drabbade kan aktiveras, 
helst inom den egna förvaltningen. Går inte det, sök möjligheter utanför förvaltningen, undvik 
sjukskrivning så länge som möjligt Om sjukskrivning är enda lösningen, är det viktigt att kon
takten upprätthålls med den drabbade. 

Samtala enskilt med berörda och samla inte arbetsgrupper i första skedet Avstå från att leta 
syndabockar, det viktiga är att nå en lösning. Håll diskussionen saklig. Den eventuella missköt
samhet, som framkommer i utredningen, från en eller flera personer ska handläggas enligt 
gällande arbetsrättsliga regler. 
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Sök kvalificerad hjälp, ge information till fackliga företrädare och se till att både grupp och individ 
kommer ur en oönskad situation och ett destruktivt mönster. Det finns lösningar om problemet 
uppmärksammas i tid. 

RÅD TILL DIG SOM ANSTÄLLD 

Risken för allvarliga följdverkningar ökar och drabbar allt fler på ett arbetsställe ju längre tid som 
de grundläggande problemen förblir olösta. Oftast har arbetstagarna i en grupp god kunskap om 
vilka organisatoriska problem som behöver åtgärdas. Det är viktigt att dessa problem tydliggörs 
när särbehandling av individer förekommer. 

RÅD TILL DIG SOM UTSATTS FÖR KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING 

• Säg ifrån! Antingen muntligt eller i ett brev om det är påfrestande att konfrontera 
personen/personerna i fråga. 

• Tala om problemet och sök kamratstöd. 

• Skildra skeendet som varit- anteckna när, var och hur. 

• Kontakta närmast ansvarig chef, arbetsledare eller motsvarande. 

• Begär enskilt samtal med denne. 

• Ta emot erbjudande om hjälp och bearbetning. 

• Peka på de handlingsvägar som du föredrar. 

• Sök hjälp hos andra aktuella aktörer, t.ex. facklig representant och skyddsombud. 

OM DU ANKLAGAS FÖRATT KRÄNKA NÅGON 

• Fundera på vad du sagt och gjort. 

• Tänk igenom i vilka situationer du kränker. 

• Tala med din chef. 

• Be om förlåtelse. 

• Om du anklagas för sexuella trakasserier måste du genast sluta med ditt beteende. Du kan 
riskera din anställning eller att bli omplacerad. Grova trakasserier kallas ofredande, sexuellt 
ofredande, sexuellt utnyttjande eller våldtäkt i Brottsbalken och är straffbelagda. 

HIT KAN MAN VÄNDA SlG FÖR RÅD OCH STÖD 

Om du har frågor eller behöver hjälp och stöd ska du i första hand vända dig till: 

Närmaste chef/arbetsledare/rektor eller ditt arbetsplatsombud. Om inte någon av dessa kan 
hjälpa i situationen kan man vända sig till någon av följande instanser: 

HR-konsult eller Personalchef- finns på Personalkontoret, Kommunstyrelsens förvaltning. 

Förvaltningschef- finns för respektive förvaltning. 

Företagshälsovården- remiss utfärdas av personalansvarig chef eller förvaltningschef 

Sala kommun erbjuder (via personalkontoret) arbetsmiljö utbildningar, främst för chefer och 
skyddsombud, inom tema områden, där kränkande särbehandling är ett av flera ämnen. 


