
 

 
 

Detta är en mall framtagen av CvZ Juridik AB för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund för att ge vägledning kring vilka frågor som generellt sett 
är rimliga att beakta vid upprättandet av ett avtal. Denna mall får endast användas av företag som har ett gällande medlemskap i Mekaniska 

Verkstädernas Riksförbund. CvZ Juridik AB rekommenderar alltid att juridiska dokument som skall användas mellan såväl fysiska som juridiska 
personer tas fram och granskas av en verksam jurist som beaktar de individuella omständigheterna i varje enskilt fall. 
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Information till arbetsgivare inför användning av mallen  
”Rutin mot kränkande särbehandling och trakasserier”  
 
Bakgrund 
Arbetsmiljöarbetet på ert företag är ett aldrig sinande eller ”färdigt” arbete. Till sin natur är det 
ständigt pågående och kräver att man med jämna mellanrum riskbedömer sin verksamhet, har 
löpande och konstruktiv kommunikation med sina anställda och en god samverkan med 
skyddsombudet och facket. 
 
Kränkande särbehandling är en av delarna som man aktivt skall arbeta emot enligt AFS 2015:4. Denna 
föreskrift tillsammans med föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) och 
arbetsmiljölagen (1977:1160) klargör att ingen arbetstagare skall riskera skador eller ohälsa genom att 
gå till arbetsplatsen. Kränkande särbehandling tillhör de mer svårhanterade arbetsmiljörättsliga 
problemen eftersom kränkningar upplevs så olika mellan olika individer. 
 
Det viktiga är att ni har en värdegrund som inte accepterar kränkande särbehandling eller trakasserier, 
och att ni har tydliga rutiner och tillvägagångssätt om sådant skulle förekomma. 
 
Mallen  
Denna rutin är tänkt att verka i förebyggande och reaktivt syfte – dvs. den är lika viktig att dela med 
nyanställda och befintlig personal, så att alla är väl införstådda med företagets värdegrunder, som att 
använda som ”körschema” när något väl har hänt. 
 
Det är viktigt att det av mallen tydligt framgår vem som ansvarar för att ta emot anmälningar om 
kränkningar, och att ni inom arbetsledning är väl införstådda med vem som har vilket ansvar. 
 
Information och utbildning 
För att framgångsrikt kunna arbeta med arbetsmiljöns alla delar så förutsätts det att såväl 
arbetsledning som personal vet vad arbetsmiljö är, och hur man ska arbeta tillsammans för att lyckas 
uppnå en god arbetsmiljö. Att löpande gå på arbetsmiljörättsliga utbildningar och ha 
arbetsmiljöarbetet som återkommande punkt på APT och andra träffar är en bra början. 
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Rutin mot kränkande särbehandling och trakasserier 
 
Företag AB (nedan ’Företaget’) ska vara en trygg och öppen arbetsplats.  
Det uppnår vi genom att respektera att vi är varandras arbetsmiljö. Arbetsmiljö är hur vi har 
det runt oss och hur vi behandlar varandra.  
 
På Företaget ska råda ett professionellt, öppet och varmt arbetsklimat som uppnås genom 
gott samarbete mellan samtliga medarbetare och genom god stämning ge plats för olikheter 
samt att alla blir sedda och hörda. 
 
Noll tolerans 
Kränkande särbehandling och trakasserier är ett allvarligt hot mot medarbetarnas 
arbetsglädje, hälsa och möjlighet till utveckling i arbetet.  
 
Företaget tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och trakasserier i olika 
former och accepterar inte att sådana förekommer i vår verksamhet. 
 
Definition kränkande särbehandling 
Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade 
handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett sätt som kan leda till att dessa ställs 
utanför arbetsplatsens gemenskap. 
 
Definition sexuella trakasserier 
Med sexuella trakasserier avses ovälkommet beteende av sexuell natur eller annat 
ovälkommet beteende som grundas på kön – på arbetsplatsen, i en arbetssituation utanför 
den egentliga arbetsplatsen eller i samband med ansökan om arbete - som lett till att en 
person känner sig förnedrad, stressad eller på annat sätt illa till mods. 
 
Enligt diskrimineringslagen ingår ett förbud mot trakasserier vilket innebär att det är förbjudet 
att ha ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med kön, 
könsöverskridande identitet och uttryckssätt, etnicitet och religion, sexuell läggning ålder och 
funktionsnedsättning. 
 
Alla har ett ansvar 
Alla chefer är ansvariga att omedelbart agera när de blir vittnen till eller får information om 
misstänkt kränkande särbehandling eller trakasserier. 
 
Alla anställda, liksom inhyrd, inlånad och praktikant, har ansvar att säga ifrån/markera att det 
inte är ett önskvärt beteende – antingen vända sig direkt till personen eller omgående 
informera sin närmsta chef om beteenden som upplevs som kränkande. 
 
Alla anställda, liksom inhyrd, inlånad och praktikant, har ansvar att uppträda på ett bra och 
respektfullt sätt mot varandra. 
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När problem/misstankar uppstår – vad gör jag? 
• Om jag utsatts för kränkande särbehandling/trakasserier ska jag i första hand vända mig till 
min närmaste chef. 
 
• Om jag misstänker kränkande särbehandling/trakasserier hos en kollega ska jag i första hand 
vända mig till min närmaste chef. 
 
• Om jag misstänker kränkande särbehandling/trakasserier hos min chef, så ska jag i första 
hand vända mig till en kollega jag litar på, och/eller mitt fackförbund. 
 
• Som chef måste man omgående utreda vad som hänt, samt vidta erforderliga åtgärder. 
 
• Är du arbetsledande och känner osäkerhet i hur du bör agera, kontakta din chef för 
rådgivning. Ärendet ska alltid behandlas konfidentiellt. 
 
Via din närmsta chef kan du snabbt få stöd och hjälp. 
 
Åtgärder/Sanktioner som kan bli aktuella om kränkningar/trakasserier kan fastställas 
 
• Handlingsplan 
 
• Tillsägelser 
 
• Skriftlig erinran 
 
• Omplacering 
 
• Uppsägning personliga skäl 
 
• Avsked 
 
Vänligen ta kontakt med Namn Efternamn om det uppstår frågor eller funderingar kring denna 
rutin. 
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