Medarbetaransvar & metod

Längst ner är en metod att använda som stöd i samtal om vad varje enskild
individ anser vara en kränkande handling. Ett förslag är att dela in er i två
arbetsgrupper. Grupp 1 ger exempel på handlingar. Grupp 2 sorterar
händelserna under respektive O. Övningen belyser hur olika man kan uppleva
en händelse.
VARFÖR
- Chefer och arbetsledare har ett särskilt ansvar för att förebygga, uppmärksamma
och hantera kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska klargöra att man inte
accepterar kränkande särbehandling och vidta åtgärder för att motverka förhållanden
i arbetsmiljön som kan ge upphov till det.
VAD
- etiska regler för gemenskapen, i jobb och på evenemang av bransch-karaktär, det
kan vara en aw, en middag med kunder, en tjänsteresa där både kollegor, leverantör
eller kund är med.

- sätt upp en policy för hur exempelvis alkohol, reseförhållanden som boende, tider
och transport ska se ut, det handlar om att kunna referera till vad som
överenskommits tidigare
- kränkningar av olika slag, exempelvis mobbning eller sexuella trakasserier är
definitivt förbjudna.
- handlingar av sexuell karaktär på en arbetsplats ska inte förekomma.
HUR
Det är viktigt att uppmärksamma hur man på arbetsplatsen uppfattar jargong och
skämt.
Som arbetstagare ska man känna sig accepterad och trygg
- inte ställas inför kränkande grupptryck eller i kränkande situationer inför gruppen
- inte behöva utsättas för förnedrande eller integritetskränkande beteende
- inte behöva utsättas för jargong med sexuella undertoner
- inte behöva höra sexualiserat språk och förnedrande kommentarer.
Det är alltid den som blir utsatt som avgör vad som är kränkande.
Som kollega tar du ansvar för att du inte utsätter någon för förnedrande eller
integritetskränkande beteende.
Som chef (eller på annat sätt en maktfaktor) är det viktigt att medvetandegöra för sig
själv att man har en maktposition.
- du ska veta, förstå och agera utifrån att din chefsposition (exempelvis kan man inte
hävda att “ingen verkade ta illa upp, alla skrattade. Japp, det kanske var kul eller så
är du helt enkelt bara den som faktiskt avgör vem som får uppdraget nästa gång).
- din påverkan på en annan människas förutsättningar kräver ett ansvar och
beteende
- visa att du förstår att du är den som tar ansvar för att den du kommunicerar och
arbetar med mår bra.
- ta alltid kontakt med en tredje person om du är högste chef på ett bolag och du
misstänker att det kan finnas risk för att du kan ha gjort eller sagt något kränkande.
Du själv kan då inte vara den som håller i en uppföljning.
- kommunicera policyn internt och externt, exempelvis med kunder förslagsvis vid
starten av ett samarbete
METOD - vad är kränkande behandling
Vi har här inspirerats av suntarbetsliv.se:s workshop-metod. Ett sätt att diskutera hur
det är på arbetsplatsen, är att utgå konkret från hur man upplever samvaron och
bemötandet - med några enkla nyckelord:
•
•
•
•
•

Obehagligt
Olustigt
Obegripligt
Orättvist
Olagligt

Med dessa O:n som utgångspunkt kan man resonera sig fram till om det finns något
som är riskabelt i hur man har det tillsammans på jobbet.
Andra närliggande lagar: Diskrimineringslagen, Brottsbalken kapitel 6, förbud mot
sexuellt ofredande.

