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Rutin - Kränkande särbehandling 

 

Om du eller någon annan utsätts 

• Meddela klart och tydligt att agerandet är oacceptabelt. 

• Notera det som inträffat (ord, handlingar, datum, klockslag, vittnen m.m.). 

• Informera om det inträffade så fort som möjligt till närmaste chef eller che-

fens chef. 

• Du kan också ta kontakt med skyddsombud eller fackligt ombud.  

Chefens rutiner för att fånga upp signaler och åtgärda 

problem  

När tecken på kränkningar visar sig ska du som närmaste chef skyndsamt ut-

reda och sätta stopp för fortsatta handlingar. Det kan vara svårt för dig som 

chef att objektivt se alla aspekter av problemen. Därför är det viktigt att alltid 

ta konsultativ hjälp från HR, som t ex kan koppla in företagshälsovården. Du 

kan ta stöd av checklistan (Word-dokument). 

 

• Utredningen ska dokumenteras och situationen/problemet ska följas upp till 

dess den fått en lösning. 

• Medarbetare som utsatts och andra berörda ska erbjudas snabb hjälp eller 

stöd. 

 

Rutin för närmaste chef  

Anmäl händelsen till närmaste högre chef och utred vad som hänt. 

Du som närmaste chef ska, så snart du misstänker eller fått kännedom om att 

någon på arbetsplatsen är utsatt för icke önskvärda beteenden, omedelbart på-

börja en utredning av händelsen. Utredningen ska i första hand belysa om orga-

nisatoriska eller sociala brister kan ha ett samband med händelsen. I sådana fall 

ska en handlingsplan upprättas och åtgärder vidtagas för att motverka fortsatta 

oönskade beteenden på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att riskbedöma och 

vid behov skyndsamt åtgärda brister i organisationen som kan påverka arbets-

belastning och stress. 

 

• Du som chef är ansvarig för att en professionell utredning görs skyndsamt. 

Kontakta HR för planering av utredningen. 

• Utredningen ska vara objektiv och innehålla en beskrivning av vad involve-

rade parter har sagt och gjort. 
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• Du som chef är sammankallande till ett första samtal som ska äga rum omgå-

ende. Du som chef eller den som genomför utredningen ska ha enskilda sam-

tal med dels den som blivit utsatt dels den/de som är inblandade samt eventu-

ella vittnen. 

• Samtalen ska dokumenteras i samråd med den som är utsatt och sparas i per-

sonalakten. 

• Du som chef ska så snart som möjligt informera den medarbetare som utsatts 

eller andra berörda, om det stöd som kan erbjudas. 

• Samla aldrig hela arbetsgruppen för gemensamt samtal i ett tidigt skede. Ris-

ken är stor att samtalet glider över i diskussioner om enstaka personers skuld. 

• När utredningen är avslutad ska involverade personer informeras om vad som 

framkommit, såvida det inte föreligger särskilda hinder för det. Var aktsam 

med vad som sägs och hur det sägs så att inte en ytterligare kränkning sker. 

Planera för hur denna information ska ske på bästa sätt. 

 

Åtgärder för att oönskade beteenden ska upphöra  

• Du som chef ska, med utgångspunkt i utredningen och riskbedömning, vidta 

nödvändiga åtgärder för att oönskade beteenden ska upphöra. Samtal med in-

volverade personer kan ibland vara tillräckligt. 

• Det kan också vara aktuellt att ta fram en handlingsplan för att motverka att 

samma brister uppkommer igen och tydliggöra för arbetsgruppen att diskrimi-

nering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och re-

pressalier inte hör hemma på arbetsplatsen. 

• När en medarbetare varit utsatt kan det vara nödvändigt att du som chef ome-

delbart hittar en lösning som tillgodoser den utsattas behov av en trygg ar-

betsplats. Håll kontakten med den utsatta medarbetaren. 

• Dokumentera, följ upp och spara åtgärderna löpande. 

 

 Disciplinära åtgärder  

Om de oönskade beteendena inte upphör, trots åtgärder, eller om kränkningen 

anses grov, kan disciplinära åtgärder komma att vidtas mot den som kränker. 

Kontakta alltid din HR-konsult.  
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Rutin för den som är utsatt  

Du som upplever dig utsatt för diskriminering, kränkande särbehandling, tra-

kasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska göra följande: 

 

• Markera på ett tydligt och konstruktivt sätt mot den som står för de oönskade 

handlingarna att du inte accepterar beteendet och kräv att kränkningarna eller 

dylikt ska upphöra. 

• Be om hjälp. Tala i första hand med närmaste chef eller med överordnad chef, 

skyddsombudet eller facklig representant. Samtliga dessa har en skyldighet att 

ge stöd till den som utsatts för kränkning och medverka till att skyndsamt lösa 

situationen. Skjut inte upp detta utan ta omedelbart kontakt eftersom proble-

men sällan upphör av sig själva 

 

 

 


