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Från och med den 31 mars 2016 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (OSA). I och med införandet av

OSA förändrades definitionen av begreppet kränkande särbehandling. Även kraven
pä arbetsgivaren när det gäller hanteringen av fall av kränkande särbehandling

förändrades. Personalkontoret har därför utformat ett förslag till ny riktlinje
gällande kränkande särbehandling.
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1 INLEDNING Riktlinjer om kränkande särbehandling
Kommunstyrelsen

1 INLEDNING

Kränkandesärbehandling på arbetsplatsen är ett arbetsmiljöproblem som kan orsaka
stort lidande för individen. l värsta fall kan det leda till allvarlig psykiskohälsa.
Kränkandesärbehandling orsakar ocksåminskad effektivitet p arbetsplatsen och
kostnader för samhället i form av sjukskrivningar.

Riktlinjerna är skrivna utifrån de krav som Arbetsmiljöverket ställer på arbetsgivaren i
sina föreskrifter Organisatoriskoch social arbetsmiljö (AFS2015:4) och syftar till att
motverka all form av kränkande särbehandling i Salakommun samt säkerställaen
korrekt hantering i de fall då kränkandesärbehandling trots allt uppkommer.

Varje nyanställd medarbetare skagöras uppmärksam på riktlinjerna och samtliga
medarbetare i Salakommun ska regelbundet informeras om dem. Chefer i
organisationen ansvarar för att informera sina medarbetare. Vidare ska chefer och

skyddsombud ges möjlighet till fördjupad information kring riktlinjerna.

1.1 Sala kommuns ställningstagande

Salakommun accepterar inte någonform av kränkandesärbehandlingpå
arbetsplatsen. Varje medarbetare i Salakommun ska kännasigsedd och hörd på
arbetet och en vänlig, öppen och rak kommunikation skafrämjas. Arbetsklimatet ska
präglasav acceptansför olikheter och ett respektfullt förhållningssätt gentemot
kollegor. Detsammagäller för relationen mellan medarbetare och chef.
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2 LAGSTIFTNING

Arbetsgivaren ansvararför att förebygga och hantera kränkandesärbehandling på
arbetet reglerasfrämst genom 3 kap. 2 och 2a §§ Arbetsmiljölagen (1977:1160)
(AML),Systematiskt OFÖEtSMlUÖGTÖEtE(AFS2001:1) och AFS2015:4.

l 3 kap.2 § AlVlLframgår att arbetsgivaren"skall vidta alla åtgärder som behövsför att
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall" och i 3 kap. 2aAIViL
framkommer att arbetsgivaren systematiskt ska "planera, leda och kontrollera

verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på
en god arbetsmiljö". l AFS2001:1 utvecklas3 kap. 2a § AML ytterligare och
arbetsgivaren beskrivshärvara ansvarigför att "undersöka, genomföra och följa upp
verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås". Vidare i sammaparagrafstår att arbetsgivaren
regelbundet ska"undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskernaför att någon
kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet". Det här ansvaretsom
arbetsgivaren har för arbetsmiljön omfattar även kränkandesärbehandling.
Arbetsgivarensansvar när det gäller kränkandesärbehandlingpreciserasytterligare i
13-14 §§ AFS2015:4. När det gäller den utredningsskyldighetarbetsgivaren har kring
kränkandesärbehandling reglerasden i 9 § AFS2001:1 där det framgår att
arbetsgivaren är skyldigatt utreda orsakernatill uppkommen ohälsaeller olycksfall
samt allvarligatillbud.

Det finns även andra lagar än AlVILatt ta hänsyntill när det gäller kränkande
särbehandling. Framförallt är det Diskrimineringslagen(2008:567) (DL)och 6 kap.
Brottsbalken (BrB)som kan komma att ha betydelse. DLsyftar till att motverka
diskriminering och främja likabehandlingoavsett kön, könsöverskridandeidentitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annantrosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggningeller ålder. Kap.6 BrBinnehåller ett förbud
mot sexuellt ofredande, som bland annat innebär ett förbud mot att "genom ord eller
handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränkapersonenssexuella
integritet".
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3 DEFlNlTl0NER OCH EXEMPEL

IAFS2015:4 definierar Arbetsmiljöverket kränkandesärbehandlingsom "Handlingar
som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkandesätt och som kan ledatill
ohälsa eller att dessaställs utanför arbetsplatsen gemenskap".

Kränkandesärbehandling behandlasi detta dokument som ett paraplybegreppdär
även mobbning och handlingar som kan innebära diskriminering enligt DLingår. Det är
främst sexuellatrakasserier och trakasserier i enlighet med DLsom kan komma att ses
som kränkandesärbehandling, men även andra former av diskriminering.

Trakasserierenligt DLär "ett uppträdande som kränker någonsvärdighet och som har
samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridandeidentitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggningeller ålder" Det kantiliexempel handla om att
bli kallad för nedsättande kommentarer på grund av sin sexuella läggning eller sin

hudfärg.

Sexuellatrakasserier är enligt DL"ett uppträdande avsexuellnatur som kränker
någonsvärdighet" Det kantill exempel handla om ovälkomnaförslag, tafsande eller
annan ovälkommen beröring av sexuellt slag, ovälkomna sexuella anspelningar,

blickar, gester, tilltalsord, sexuella kommentarer om utseende och klädsel elier

nedsättande skämt om det kön man tillhör.

Andra exempel på kränkandesärbehandling är:

0 att bli utfrvst

0 att bli exkluderad från möten man borde få vara med på

I att bli orättvist anklagad

0 att bli kalladför elakasaker inför andra

0 att bli kallad för öknamn

0 att bli förlöjligad inför andra

0 att inte bli hälsad på

I att bli förtalad eller baktalad.

Kränkandesärbehandling är i de flesta fall allvarligareom den upprepas och pågår
under lång tid. I värsta fall kan det utvecklastill mobbning. Mobbing kan definieras
som återkommande negativa handlingar över en tidsperiod, riktade mot enskilda eller

en grupp. I definitionen ingår ocksåatt det råder en obalansi makt mellan förövare
och offer och att handlingarna leder till att offret ställs utanför den sociala
gemenskapen.
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kränkande särbehandling ska inte förväxlas med tillfälliga meningsmotsättningar,
konflikter och samarbetsproblem som finns på alla arbetsplatser och som ofta grundar
sig i meningsskiljaktigheter kring sakfrågor. Det är däremot inte ovanligt att kränkande
särbehandling är en följd av konflikter som inte hanterats utan istället trappas upp.
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4 Konsekvenser Riktlinjer om kränkande särbehandling
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4 KONSEKVENSER

Kränkandesärbehandling kanfå mångaolika negativakonsekvenser,bådeför den
enskilda individen och för arbetsgruppen. För den enskildaarbetstagaren kan det visa
sig som irritation, likgiltighet, stress, trötthet, huvudvärk, obehagoch olust inför
arbetet, ångest och försämrad självkänsla. I värsta fall kan kränkandesärbehandling
leda till allvarlig psykiskohälsa som depression och utmattningssyndrom. l
arbetsgruppen kan den kränkande särbehandlingenvisa sigsom försämrad
effektivitet, bristande förtroende för chefer och arbetsledare, ökad kritik mot

arbetsgivaren, ökad personalomsättning, ökad sjukfrånvaro och samarbetsproblem.
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5 Förebyggande åtgärder Riktlinjer om kränkande särbehandling
Kommunstyrelsen

5 FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

I Salakommun skachefer och arbetsledare som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter ha
kunskapom hur man förebygger och hanterar kränkandesärbehandling.Kunskapfås
genom denna riktlinje och arbetsmiljöutbildning.

Chefer och arbetsledare som har blivit tilldelade arbetsmiljöuppgifter skabedriva ett
systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga att kränkandesärbehandlinguppstår.
Exempelpå förhållanden i arbetsmiljön som man bör vara uppmärksampå och
regelbundet undersökaär:

0 konflikter

0 arbetsbelastning

I arbetsfördelning

o förutsättningar för samarbete

0 konsekvenserav förändringar.

Ytterligare ett effektivt sätt att förebygga kränkandesärbehandlingär att hlla
gemensammadiskussionerpå arbetsplatsen om vad som uppfattas som ett trevligt
och respektfullt bemötande. Ett sätt att diskutera hur det är på arbetsplatsen, är att
utgå från följande nyckelord:

0 obehagligt

0 olustigt

i obegripligt

0 orättvist.

Med dessa"fyra O" som utgångspunkt kan man resonerasigfram till om det finns
något som är riskabelt i hur man har det tillsammans påjobbet.

50m chef är det viktigt att vara vaksam på signaler på kränkandebeteenden. Ett sätt
att fånga upp tendenser, och på såsätt i ett tidigt skede kunna sätta in tgärder, är att
vara med medarbetarna i derasvardag.

Signaleroch tecken på kränkandesärbehandling kanvara:

0 samarbetssvårigheter

0 personkonflikter

r sökandeefter syndabockar

0 arbetsklimat som präglas av tryckt stämning

0 en jargong eller skämt som alla inte är bekväma med

0 hög sjukfrånvaro
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o hög personalomsättning

0 minskande effektivitet och produktivitet.
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6 ANSVAR

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att kränkandesärbehandling
förebyggs och hanteras. Eftersom chefer och arbetsledare har ett särskilt ansvarför
att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkandesärbehandlingskade ha
tillräckliga kunskaper inom området. lSala kommun bör alla chefer och arbetsledare
som tilldelats arbetsmiljöuppgifter ha genomgått en arbetsmiljöutbildning och
därefter på lämpligt sätt fortsätta hålla sig uppdaterade på området.

6.1 Allas ansvar

0 Bidra till ett öppet och vänligt arbetsklimat genom att tänka p hur man

uppträder och hur man tilltalar andra.

0 Acceptera varandras olikheter och visa respekt för varandra.

0 Uppmärksamma och påtala problem, missförhållandenoch kränkningar mot
andra.

o Aktivt delta för att lösa problem på arbetsplatsen.

6.2 Ansvar hos den som upplever sig kränkt

o Tydligt tala om att du inte tolererar det beteende du blir utsatt för. Sägaifrån
muntligt eller skriftligt till den du upplever kränker. Upplever du att det känns
svårt att göra detta på egen hand vänd dig till ditt skyddsombudeller till din
chef för stöd att hantera situationen.

0 Dokumentera händelser genom att föra minnesanteckningarmed datum,
klockslag,plats, vittnen, vad den som kränker har sagteller gjort, samt dina
reaktioner och känslor. Dessaanteckningar kan vara ett bra underlag om
kränkningarnafortsätter och du behöver göra en anmälantill arbetsgivaren.

6.3 Den anklagades ansvar

o Fårdu reda på att ditt beteende ansessom kränkandeupphör då med
beteendet.

o Tagärna kontakt med närmaste chef för att diskutera saken.
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6 Ansvar Riktlinjer om kränkande särbehandling
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6.4 Chefens ansvar

0 Setill att riktlinjer och rutiner för kränkandesärbehandlingär kända bland
samtliga medarbetare på arbetsplatsen, till exempel genom att gå igenom
riktlinjen med nyanställda och ta upp riktlinjen på arbetsplatsträffar.

0 Skapanormer som uppmuntrar ett inkluderande och respektfullt beteende på
arbetsplatsen.

0 Uppmärksammabeteenden och missförhållandensom motverkar en god
arbetsmiljö och som kan sessom kränkande.

0 Bedrivaett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga att kränkande
särbehandling uppstår.

0 Vid kännedom om kränkande särbehandling omedelbart vidta åtgärder och
följa den rutin Salakommun har vid förekomst av kränkandesärbehandling.
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7 RUTIN VID KRÄNKANDESÄRBEHANDLING

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sägtydligtifrn till densomutsätterdigför kränkandesärbehandlingochse
om detta avhjälpersituationen.

Hjälperdet inte att sägaifråntill individensomkränker,tala omför din
närmastechefhurdu uppleverdet. Hardu inteförtroendeför dinchefeller
om denneär inblandadi kränkningarnavänderdudigtill dinchefschef. Är
detta inte hellerett alternativpå grundav hursituationenserut kontaktardu
kommunensHR-funktion.Dukanocks vändadigtillditt skyddsombudeller
ditt fackligaombud.

Närvi somarbetsgivarefår vetskapom att kränkandesärbehandlingpågårska
vi utandröjsmålhaett inledandesamtalmed denutsattapersonenför att få
en bildavdennesupplevelse.Undersamtaletskaviocksåge informationom
hurärendetkommeratt hanterasochtill vilkapersonerinformationenvifår
till osskommerförasvidare.Beävenmedarbetarengöraen skriftliganmälan
om kränkandesärbehandlingmed hjälpav blankettenAnmälanomkränkande
särbehandling.Anmälankommervaraunderlagförvidareutredning.

Chef tar reda på om den som känner sig utsatt mår dåligt och behöver stöd.

Tänkpåatt ävenpersonerruntomkringden utsattekanmådåligtochbehöva
hjälp.Det kanvara hjälpochstödfråntill exempelskyddsombudellerfrån
företagshälsovården.

Cheftalar sedanmedden anklagadepersonenför att skapasigen uppfattning
om situationen även ur denna persons perspektiv.

Därefterskachefkopplain en opartiskutredaresomharrätt kompetensoch
de inblandadesförtroendeochlåtadennautredasituationen.HarSala
kommunvidtillfälletavtalmedföretagshälsovårdenkontaktasden i första
hand.Det kanvaraskadligtför de inblandadeshälsaochför arbetsmiljönom
mangenomfören utredningom kränkandesärbehandlingpåett undermåligt
sätt.Avdendokumenteradeutredningsomgörsskadet framgåvadsomhänt,
vilketinnebäratt den utsattes,den anklagadesochandrainblandades
uppgifter kring den upplevda kränkningen ska framkomma.

Utifråndet somkommerfram i utredningentar chef,med hjälpavutredaren
ställning till om det finns behov av åtgärder utifrån det systematiska

arbetsmiljöarbetet.Enhandlingsplanskai såfall upprättasochföljasupp,för
att setillatt situationenintefortsättervaratill skadaeller riskerardrabba
andra.Exempelpååtgärderkanvara kompetensutveckling,information,
upprättandeavrutiner,översynavorganisationocharbetsförhållanden.Chef
återkopplartill berördapartervad somframkommerunderutredningenoch
vilkaeventuellaåtgärdersomkommeratt vidtassamtuppmanarden som
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7 Rutin vid kränkande särbehandling

8.

9.

Riktlinjer om kränkande särbehandling
Kommunstyrelsen

upplever sig utsatt att meddela om den kränkandesärbehandlingen inte
upphör.

Det primära målet med en utredning av kränkandesärbehandlingär inte att
fastställa skuldfrågan, utan målet ska i första hand vara att den kränkande
särbehandlingen upphör. l vissafall kan det dock finnas ett behov av att
utreda skuldfrågan och i de fall kränkandesärbehandling konstaterasansvarar
chef för att samtal genomförs med den som trakasserarför att klargöra
situationens allvar för personen ifråga. l allvarligafall av kränkning kan
arbetsrättsliga åtgärder bli aktuella, detta sker i såfall isamråd med HR-
funktionen.

Chef följer löpande upp och informerar de inblandade om vilka åtgärder som
görs.

7.1 Viktigt att tänka på

Salakommuns utgångspunkt är, som framgår i rutinen ovan, att en opartisk utredare
ska kopplasin vid fall av kränkande särbehandling. Det är ändåviktigt att veta om och
tänka på följande:

I

Enutredning gällande kränkandesärbehandling skavara tydlig, sakligoch
rättvist utformad. Det är viktigt att både den som är anklagadoch den som
upplever sig utsatt får ge sin bild av den situation som uppkommit. Processen
kring utredningen skavara transparent för dem som ingår i utredningen och
det behöverfinnas möjlighet för de inblandade att bemöta det som sågsom
dem.

Tyngdpunkten ska ligga på hur den som upplever sigutsatt uppfattar
kränkningen.

Det är viktigt att i första hand sökaorsakerna till kränkandesärbehandlingi
förhållandena på arbetsplatsen snarare än hos enskild person.

Under en utredning har samtliga inblandade rätt att hasitt skyddsombud,
fackliga representant eller annan Stödperson närvarande.
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