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Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier  

Inledning 

Mörbylånga kommun accepterar inte att någon form av kränkande 

särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier 

förekommer på arbetsplatsen. Att vi bemöter varandra med respekt ska vara 

vägledande i allt arbete i alla relationer.  

Syftet med policyn är att klargöra att inga former av kränkande 

särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier accepteras 

i Mörbylånga kommun.  

Den här policyn gäller för alla medarbetare i Mörbylånga kommun.  

Policyn ska klargöra de olika definitionerna samt medarbetares och chefers 

ansvar i att förebygga och agera vid uppkomst av eller misstanke om 

kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. 

Definitioner 

Kränkande särbehandling 

Definitionen på kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en 

eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller 

att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Att kränka betyder att 

genom ord eller handling förnedra någon eller några. Särbehandling innebär 

att bli behandlad annorlunda än andra på ett obegripligt och orättvist sätt och 

att riskera att hamna utanför arbetsplatsens gemenskap (AFS 2015:14). 

Kränkande särbehandling i form av olika klandervärda beteenden kan utföras 

av arbetstagaren såväl som av arbetsgivarrepresentanter. Det kan ske i det 

personliga mötet såväl som via mejl, sms och sociala medier. 

Exempel på kränkande särbehandling: 

 Spridning av rykten och omdömen som kränker en persons värdighet. 

 Nedsättande, sarkastiska och/eller förlöjligande kommentarer om 

arbetsinsats. 

 Systematisk utfrysning genom att person ignoreras genom att exempelvis 

exkluderas från möten eller samtal som man borde få vara med på. 

 Våld eller hot om våld eller andra kränkningar. 

 Kränkande eller anstötliga kommentarer om person, åsikt, utseende eller 

privatliv. 

 Tydliga antydningar om att person borde säga upp sig 

Mobbning är återkommande kränkningar mot en person eller grupp.   

Om grunden för kränkande särbehandling har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning eller ålder kan det också handla om diskriminering 

(Diskrimineringslagen 2008:567). 
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Trakasserier och sexuella trakasserier 

Trakasserier är ett agerande eller uppträdande som kränker någons värdighet 

och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det 

kan handla om kommentarer, nedsättande skämt, gester eller utfrysning. 

Definitionen på sexuella trakasserier i arbetslivet är ett uppträdande av 

sexuell natur som kränker en arbetssökande eller arbetstagare. Det kan 

handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar och bilder som är 

sexuellt anspelande och ovälkomna. 

Exempel på sexuella trakasserier: 

 Att titta på eller vissla till en person, på ett sätt som hen tycker är 

obehagligt 

 Att kommentera en persons kropp, på ett sätt som hen tycker är 

obehagligt. 

 Att ta på en person, på ett sätt som hen tycker är obehagligt. 

 Att kalla en person för något som har med sex att göra, och som hen inte 

tycker känns bra. 

 Att ge en person sexuella förslag, som hen inte vill ha. 

 Att sprida rykten om en person, som handlar om sex eller kropp. 

 Att skicka meddelanden, bilder eller filmer som har med sex att göra, och 

som personen inte vill ha. 

Repressalier 

Repressalier är när någon missgynnas eller straffas t.ex. på grund av att 

personen har anmält diskriminering, medverkat i utredning enligt 

diskrimineringslagen eller avvisat kränkande särbehandling riktat mot sig 

själv eller annan. Repressalier utgör med andra ord en bestraffning eller 

hämndaktion mot en arbetstagare som vidtagits av arbetsgivaren eller person 

i en ledande ställning över andra arbetstagare. 

Förebyggande arbete 

Mörbylånga kommun ska dels arbeta förebyggande mot kränkande 

särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier och dels 

agera vid upptäckt att någon utsätts för kränkande särbehandling, 

trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. 

Chefer och arbetsledare med delegerade arbetsmiljöuppgifter har ett ansvar 

att förebygga, uppmärksamma, utreda och förhindra kränkande 

särbehandling, trakasserier sexuella trakasserier och repressalier. 

Det är samtliga medarbetares ansvar att aktivt verka för ett bra arbetsklimat 

och att inte utsätta någon för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella 

trakasserier eller repressalier.  

Chefen ansvarar för att 

 arbetet planeras och organiseras på ett sådant sätt att kränkande 

särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier 
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förebyggs. Det kan exempelvis handla om att systematiskt och löpande 

tydliggöra roller, mandat och ansvar. Det kan också handla om hur 

strukturer i möten ser ut och hur information sprids. 

 informera och utbilda medarbetarna i syfte att förebygga och motverka 

kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och 

repressalier. Alla medarbetare ska vara väl införstådda i arbetsgivarens 

policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier 

och repressalier. 

 uppmärksamma tecken som kan tyda på brister i den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön som exempelvis hög personalomsättning, 

sjukskrivningar, olyckstillbud, sexistisk eller grov jargong, låg kvalitet 

på arbetet eller samarbetssvårigheter.  

 medarbetare har kännedom om rutinen vid uppkomst av eller kännedom 

om kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller 

repressalier 

Vid uppkomst av eller misstanke om kränkande särbehandling, 
trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier 

Vid uppkomst av eller misstanke om kränkande särbehandling, trakasserier, 

sexuella trakasserier och repressalier ska arbetsgivaren utreda orsakerna så 

att risker för ohälsa och olycksfall i fortsättningen kan förebyggas. 

Varje medarbetare som får kännedom om att det förekommer kränkningar, 

sexuella trakasserier, trakasserier eller repressalier ska informera om det 

inträffade för chefen. Om medarbetaren av någon anledning inte vill vända 

sig till närmaste chef kan man vända sig till överordnad chef eller till sitt 

arbetsplatsombud eller skyddsombud. Medarbetaren kan också kontakta HR-

avdelningen för hjälp och stöd. 

Den som upplever sig utsatt  

I Mörbylånga kommun ska den som upplever sig utsatt bli hörd, samt få stöd 

och hjälp av arbetsgivaren. 

Den som upplever sig utsatt ska därför vända sig till arbetsgivaren d.v.s. 

närmaste chef alt. överordnad chef, det går också bra att ta kontakt med HR- 

avdelning, skyddsombud eller arbetsplatsombud.  

Chefens ansvar vid kännedom eller misstanke om kränkande 
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller 
repressalier 

 Om du som chef får kännedom om att en medarbetare upplever sig utsatt 

är du skyldig att omgående se till att en utredning startas. Ta kontakt med 

HR-avdelningen för dialog och bedömning kring om det är du själv eller 

någon annan (exempelvis HR eller extern utredare) som ska göra 

utredningen och vilka utredningsåtgärder som vi som arbetsgivare 

behöver vidta.  

Syftet med att utreda är att få tillräckligt med information och kunskap 

om situationen, så att utredaren kan bedöma om det rör sig om kränkande 

särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, eller repressalier eller 

om händelserna beror på något annat som behöver åtgärdas. Utredningen 
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är inte anonym, allt som personerna säger om varandra måste den andre 

få möjlighet att uttala sig om. 

 Om någon annan i arbetsgruppen påtalar för dig att 

kränkningar/trakasserier/sexuella trakasserier/repressalier förekommer så 

ska du få detta bekräftat av den utsatte innan åtgärder vidtas. 

 I utredningen ska händelserna dokumenteras. Vem/vilka som är 

inblandade, och om möjligt, med datum för händelserna. 

Dokumentationen ska förvaras inlåst så att inte obehöriga kommer åt den 

känsliga informationen. 

 Informera den utsatte och den som är utpekad, om deras rätt att ta med en 

facklig representant till de enskilda samtalen. 

 Den som pekas ut ska ha möjlighet att bemöta anklagelserna som 

framkommit i utredningen. 

 De direkt inblandade ska löpande hållas informerade om stegen i 

utredningen och vilka åtgärder som arbetsgivaren har för avsikt att vidta. 

Om åtgärder inte ska vidtas behöver även detta informeras ut till de 

berörda. 

 Visar utredningen att det förekommer eller har förekommit kränkande 

särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier 

ansvarar arbetsgivaren för att åtgärder vidtas för att dessa ska upphöra 

och ett förebyggande arbete ska inledas så att det inte händer igen. 

Åtgärder som arbetsgivaren kan vidta 

Utifrån vad utredningen visar ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att 

kränkningar, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier de ska 

upphöra och förhindra att det händer igen. Gentemot en enskild medarbetare 

som utfört någon eller några av dessa handlingar kan det bli fråga om en 

arbetsrättslig åtgärd för att komma tillrätta med missförhållanden.  

Det kan också innebära ett arbete med de organisatoriska och sociala 

aspekterna av arbetsmiljön såsom exempelvis tydliggöra förhållningssätt, 

förbättra kommunikationen, ett ökat stöd eller tydliggöra roller och ansvar på 

arbetsplatsen. 

Om kränkningarna/trakasserierna är straffbara handlingar av typen hot, våld, 

sexuellt ofredande, utnyttjande eller våldtäkt ska arbetsgivaren stödja den 

utsatte i att göra en polisanmälan. Ansvarig chef ska snarast möjligt anmäla 

händelsen till Arbetsmiljöverket. 


