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1 Policy mot kränkande särbehandling 
Lekebergs kommun som arbetsgivare tolererar ingen form av kränkande särbehandling. 

Alla medarbetare har en skyldighet att värna om den gemensamma arbetsmiljön, men 
det är arbetsgivaren som har det formella ansvaret att förebygga kränkande 
särbehandling. 

Lekebergs kommun ska vara en arbetsplats med sunda värderingar där alla medarbetare 
har ett gemensamt ansvar att behandla varandra med ömsesidig respekt. Alla ska känna 
att deras insats i arbetet är betydelsefullt och har ansvar för att medverka till goda 
arbetsförhållanden. 

2 Definitioner 

2.1 Konflikter 

Kränkande särbehandling ska inte förväxlas med tillfälliga konflikter, 
meningsmotsättningar och problem i samarbetsrelationer som är förekommande på de 
flesta arbetsplatser. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och styra 
verksamheten ingår inte heller i definitionen för kränkande särbehandling. 

2.2 Kränkande särbehandling 

Kränkande särbehandling i arbetslivet är svårt och känsligt samt kan leda till allvarliga och 
ohälsosamma effekter hos enskilda arbetstagare, såväl som hos hela arbetsgrupper, om 
det hanteras oförsiktigt.  
Kränka = att genom ord eller handling förnedra någon eller några. 
Särbehandling = att bli behandlad annorlunda än andra på ett obegripligt och orättvist 
sätt och riskera att hamna utanför arbetsplatsens gemenskap. 

Kränkande särbehandling kan vara att: 

• Inte bli hälsad på 
• Bli kallad öknamn 
• Bli utfryst 
• Exkluderas från möten som man borde få vara med på 
• Bli orättvist anklagad 
• Bli kallad för elaka saker inför andra. 

 

Kränkande särbehandling kan även ske via mejl, sms och sociala medier. 
Även sexuella trakasserier och olika former av diskriminering kan vara kränkande 
särbehandling. 
Det är alltid den individuella upplevelsen av beteendet som avgör om det är en 
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kränkande handling eller inte. 
Kränkande särbehandling är värre om det upprepas och pågår under en längre tid. 

2.3 Mobbning 

Kränkande särbehandling kan utvecklas till mobbning, när någon utsätts för systematiska 
kränkningar under en längre tid och inte kan försvara sig, eller befinner sig i någon form 
av beroendeställning. 

 


