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1. Inledning 
Ojämställdhet, sexuella trakasserier och kränkningar på jobbet har präglat samhällsdebatten 
och Försvarsmakten under det senaste året. #MeToo och #Givaktochbitihop har lyft 
berättelser om företeelser i arbetslivet som är oacceptabla och djupt problematiska. För 
Försvarsmakten är det uppenbart att mycket arbete återstår och att verksamheten 
fortfarande präglas av olika villkor om du är kvinna eller man.  #Givaktochbitihop visar att 
oacceptabla kränkningar och trakasserier har förekommit och FM VIND, Försvarsmaktens 
verksamhetsindikator, bekräftar att de fortgår. Som arbetsgivare måste Försvarsmakten ha 
förmåga att förebygga, identifiera och ta hand om övergrepp i form av kränkningar och 
trakasserier. Varje övergrepp är ett exempel på en osäker arbetsmiljö och i förlängningen ett 
otillräckligt förebyggande arbete från arbetsgivaren. En verksamhet präglad av kränkningar 
och trakasserier underminerar Försvarsmaktens trovärdighet och leder i förlängningen till en 
minskad operativ effekt, att verksamheten inte kan levererar utifrån sin fulla potential. 

Denna utredning lämnar ett par förslag på hur Försvarsmakten kan stärka sitt arbete mot 
kränkningar och trakasserier. I genomlysning av Försvarsmaktens nuvarande arbete och 
organisation framkommer tydligt förbättringspotential. Bristande förmåga att ge rätt stöd, 
genomföra kvalificerade utredningar och lämpliga åtgärder leder till extra lidande för den 
som drabbas av trakasserier och kränkningar på arbetsplatsen. Det är i första hand enskild 
anställd1 som får ta konsekvenserna av att arbetsgivaren inte har nödvändiga resurser och 
förmågor på plats. I andra hand leder dessa brister till att Försvarsmakten inte har den trygga 
arbetsmiljö som krävs för att verksamheten fullt ut ska kunna leverera sin fulla potential.  

 
1 Med anställd avses i denna rapport både medarbetare och chef men även de som tidvis tjänstgör i 
Försvarsmaktens verksamhet inom Hemvärnet eller genom frivilligorganisationer.  
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De övergripande utvecklingsområden som rapporten identifierar kan enklast sammanfattas i 
en rad rekommendationer från DCAF2. Av rekommendationerna är det en handfull som 
Försvarsmakten särskilt har att omhänderta. Till att börja med bör en anmälningsfunktion 
inrättas som har fördjupad kunskap i genusperspektiv och kunskapsområdet sexuella 
trakasserier. Den som anmäler sexuella trakasserier måste mötas av en förståelse om vad 
sexuella övergrepp innebär och vilka följder sådana övergrepp kan få för individen och 
arbetsplatsen.  Till detta krävs även att den formella vägen till en anmälan stärks upp, 
exempelvis genom att inrätta en anmälningsfunktion utanför den organisationsenhet (OrgE) 
där händelsen ägde rum. Som komplement till anmälningsfunktionen behöver även vägar till 
råd och stöd för anställda utvecklas. Vidare bör anmälningsprocessen göras tydligare för 
individen, inklusive skyddet för den enskildes integritet, rätten till information och 
möjligheten till handläggningstid som ligger inom ramen för en skyndsam 
handläggningsprocess. Förmågan att följa upp och dra lärdom av förekomst av trakasserier 
och kränkande särbehandling behöver stärkas genom samordning och samlad lägesbild av de 
ärenden som uppstår och utreds i verksamheten. Slutligen bör Försvarsmaktens 
förebyggande arbete mot trakasserier och kränkningar utvecklas genom samordning och mer 
verktyg och stödresurser till det lokala förebyggande arbetet. Det krävs helt enkelt mer för 
att ett likvärdigt arbete ska finnas på plats överallt i verksamheten.  

För att skapa bättre förutsättningar för verksamheten att motverka trakasserier och 
kränkningar, att stödja enskilda anställda och ge rätt resurser till chefer föreslår utredningen, 
i korthet, tre åtgärder. Försvarsmakten bör inrätta:    

• Vägledning till anställda rörande kränkningar och trakasserier. Vägledningen är en 
proaktiv åtgärd där anställda erbjuds stöd, handlingsalternativ och 
lösningsorienterad rådgivning i syfte att förhindra fortsatt arbetsmiljöproblematik 
och förebygga eskalering av ev. konfliktsituation eller ohälsa.  

• Utredningsstöd till chef med specialistkompetens för utredning och uppföljning av 
kränkningar/trakasserier. Stödet bistår OrgE med utredning och tillser att 
utredningen sker skyndsamt, diskret, sakligt och opartiskt.  

• Uppföljning och samordning av ärendehantering rörande kränkningar och 
trakasserier inom Försvarsmakten. Uppföljning och samordning sker i syfte att 
upparbeta erfarenhet och kunskap för utökad förmåga att förebygga kränkningar 
och trakasserier.  

1.1. Bakgrund 

Aktuell utredning har en tudelad bakgrund, dels har frågan om stärkt kvalitet i 
Försvarsmaktens hantering av trakasserier och kränkningar aktualiserats och givits extra 
prioritet med anledning av #Givaktochbitihop, dels har uppgiften en bakgrund i ett gediget 
föregående arbete med identifierade utvecklingsområden utgående från bl.a. 
Försvarsmaktens Diskrimineringsenkät 2015 och åtgärdsrekommendation om Förstärkt 
uppföljning/hantering av trakasseriärenden3. Rekommendationen presenterades i SC-kretsen 
Q2 2016 och ett utredningsuppdrag tilldelades FM HRC och Arbetsgivarstödsavdelningens 
HR specialister inom området Jämställdhet/Jämlikhet. FM HRC återrapporterade en 
färdigställd utredning till LEDS Pers Q3 2017. FM HRC förslag rör bland annat hur 
arbetsgivaren bör hantera kravet på uppföljning av trakasseriärenden utifrån förändringarna i 

 
2 The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 
3 SC uppgift 523-232 
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diskrimineringslagen (2008:567). Förändringar i lagen innebär bland annat förtydliganden av 
kravet på arbetsgivaren om aktiva åtgärder med ett förebyggande och främjande arbete för 
att motverka diskriminering. De förtydligade kraven innebär att arbetsgivaren: 

• Undersöker om det finns risker för diskriminering, trakasserier och sexuella 
trakasserier samt analyserar orsakerna. 

• Vidtar de förebyggande och främjande åtgärder som krävs, följer upp och 
utvärderar arbetet. 

FM HRC föreslår bland annat ett stärkt uppföljningsförfarande inom Försvarsmakten samt 
åtgärder för att stärka utredningskapaciteten inom området genom att organisatoriskt skilja 
utredare och beslutsfattare åt samt att tillföra utredningsresurser. Förslagets 
rekommendationer omhändertogs under den period då #Givaktochbitihop uppstod. De 
berättelser och upplevelser av Försvarsmaktens verksamhet som där framkommer 
föranledde LEDS PERS att initiera en ytterligare utredning som dels inkorporerade de 
erfarenheter som #Metoo genererar, dels breddar frågan om hur Försvarsmakten 
omhändertar sexuella trakasserier och kränkningar i stort.  

Föreliggande utredning inbegriper, utöver de krav som diskrimineringslagen ställer på 
arbetsgivare, även arbetsmiljölagens (1977:1160) krav och arbetsmiljöverkets föreskrifter 
med särskild hänvisning till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö. Enligt AFS 
2015:4 ska arbetsgivaren ha rutiner och åtgärder för att förebygga och motverka kränkande 
särbehandling, rutiner som i hög grad är en grundläggande förutsättning för att vidare svara 
upp mot diskrimineringslagens krav. Figur 1 illustrerar hur relationen mellan 
diskrimineringslag och AFS 2015:4 ter sig i förhållande till antal och form av händelser i 
verksamheten. I Försvarsmaktens verksamhetsindikator FM VIND 2017 kan pyramiden 
illustreras genom att antalet svarande som upplevt sig utsatta för mobbning eller annan typ 
av kränkning uppgick till drygt 530 medan antalet som upplevde sig utsatta för sexuella 
trakasserier var 17 stycken. Den vida definition av kränkning som inbegrips i begreppet 
kränkande särbehandling innebär också att en arbetsgivare bör utforma sina rutiner och 
riktlinjer inom området med AFS 2015:4 som en bas och att motsvarande rutiner och 
riktlinjer för trakasserier och sexuella trakasserier bör utgå från denna bas.  

 

 
Figur 1. Pyramidtabell över fördelning av ärenden i relation till antal, form och lag.  
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trakasserier
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1.2. Uppgift 

Målet med aktuell utredning är att skapa förslag till utformning av stöd för verksamhet, 
ledning, chefer och medarbetare att systematiskt förebygga och ta hand om kränkningar och 
trakasserier enligt krav ställda i arbetsmiljölag (1977:1160) och diskrimineringslag (2008:567).  

Utredningen ska inventera och utvärdera nuvarande arbetssätt och resurser för hantering av 
kränkningar och trakasserier inom Försvarsmakten, inventera arbetssätt och 
framgångsfaktorer i motsvarande arbete i arbetslivet i stort samt inom försvarsmakter 
specifikt.  

Utredningen har ett brett utredande uppdrag i syfte att söka lösningar och åtgärder som 
förebyggande och reaktivt ger förutsättningar till systematik i arbetet och uppföljning på 
organisatorisk nivå.  Utredningens förslag ska minst ge förslag till att;  

• skapa systematik i hur kränkningar och trakasserier anmäls, utreds och följs upp 
genom systemstöd;  

• stärka nulägesbilden för Försvarsmakten avseende karaktär och omfattning i 
personalsociala ärenden;  

• kvalitetssäkra utredningsförfarande, inklusive verktyg och stödåtgärder, med 
omsorg om den som anmäler, den som utreder och den som fattar beslut, samt;  

• säkra rapportering av händelser genom ökad tilltro till Försvarsmaktens förmåga 
att hantera och åtgärda brister i arbetsmiljön. 

Utredningen ska beakta föregående SC-uppgift 523-232 samt förutsättningar att integrera 
riktlinjer och rutiner i Handbok Arbetsmiljö (FM 2016-4470:2).  

 

1.3. Avgränsning och rapportens disposition 

Utredningen ska i första hand ge förslag på åtgärd för att kvalitetssäkra 
utredningsförfarandet, inklusive verktyg och stödåtgärder, med omsorg om den som 
anmäler, den som utreder och den som fattar beslut. Ett kvalitetssäkrat utredningsförfarande 
ger förutsättningar att långsiktigt arbeta för att förebygga kränkningar och trakasserier i 
verksamheten. Utredningen bör därför i första hand avgränsas till att ge konkreta förslag på 
hur ett kvalitetssäkrat utredningsförfarande bör utformas samt, i andra hand, ge förslag på 
åtgärder avseende förebyggande arbete. Rapporten har därför utformats för att i huvudsak 
ge svar på frågeställningar rörande utredningsförfarandet i Försvarsmakten.  
 
Inledningsvis gås gällande lag igenom och de krav som ställs på Försvarsmakten avseende 
utredningsförfarandet. Därefter följer en kortfattad genomgång av relevant forskning följt av 
kortfattad redovisning av hur ett urval försvarsmakter och organisationer inom försvars- och 
säkerhetssektorn tar hand om framförallt sexuella trakasserier. Avsnittet följs av en 
kortfattad genomgång av aktuell organisation och arbetssätt vid Försvarsmakten och 
därefter, slutligen, följer utredningens förslag till utvecklingsområden och fortsatt arbete.  
 

1.4. Arbetsgång 

För att svara på uppgiften i samtliga delar har LEDS PERS hemställt om en bred beredning 
där valda funktioner/avdelningar ger relevanta kompetenser och perspektiv in i arbetet. 
Utredningen har beretts i en uppgiftsorienterad arbetsgrupp med målsättningen att belysa de 



 

 

Rapport          
Datum Beteckning  

2018-08-31 FM2018-15606:1 
         

Sida 5 (41) 
 

                           
 

 
  

 
övergripande frågeställningarna utifrån relevanta perspektiv inom sakområden och 
respektive organisatoriska ansvar. Arbetsgruppen har arbetat gemensamt under våren 2018 
och avlämnar sin slutrapport i augusti 2018. 
 
Arbetsgrupp: 
FLOGFÖMEDC: Maria Johansson Carlsdotter, Stefan Åkermo 
HR C: Christina Nilsson, Helena Hofmann 
HKV Avd: Susanne Sjunnesson 
INRI: Matilda Lidström Dougnac 
INS: Per Schedin 
KOMM: Karin Lorentzon 
LEDS JUR: Kajsa Wahrenby 
LEDS PERS Utv: Samuel Heimann (sammankallande), Fredrik Nordenmark, Elisabeth 
Karlehav 
MUST: Sofia Bergsten  
PROD Utb: Fredrik Runesjö 
 

1.5. Metod och material 

Utredningen har i arbetet tagit del av ärenden och genomförda utredningar om trakasserier 
och kränkningar i Försvarsmakten, berättelser och upplevelser förmedlade via 
#Givaktochbitihop samt relevanta ärenden i FPAN. Därutöver har befintliga 
Försvarsmakten rutiner och riktlinjer inom området granskats utifrån de krav som ställs i lag 
och förordning. Utredningen har även tagit del av föregående rapporter och utvärderingar av 
Försvarsmakten arbete med kränkningar och trakasserier.  

En förfrågan om att delge rutiner och erfarenheter kring hantering av kränkningar och 
trakasserier har skickats via NORDEFCO-samarbetet. Svar har inkommit från 
försvarsmakter i Danmark, Finland och Norge. 
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2. Lagkrav avseende kränkningar och trakasserier i arbetslivet 
Hur Försvarsmakten ska hantera kränkningar och trakasserier som sker i samband med 
arbetet är reglerat i svensk lag. Det är framförallt två lagar som beskriver arbetsgivarens 
ansvar att arbeta förebyggande, förhindra och utreda kränkningar och trakasserier: 
arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). Arbetsmiljölagen och den 
särskilda föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) beskriver hur 
arbetsgivaren ska arbeta för att förebygga och förhindra kränkande särbehandling. 
Diskrimineringslagen beskriver hur arbetsgivaren ska arbeta för att förebygga och förhindra 
trakasserier och sexuella trakasserier. Diskrimineringslagen (och dess förarbeten) är den av 
lagarna som primärt förtydligar och kravställer att och hur en utredning ska genomföras 
(prop. 2007/08:95). 

 

2.1. Centrala begrepp 

Till att börja med är det viktigt att klargöra vad som utgör kränkningar och trakasserier i 
arbetslivet. Det är lagstiftningens definitioner som är grunden för förståelsen av begreppen 
och lagens krav som ger former för hur arbetsgivare ska arbeta för att förebygga att 
kränkningar och trakasserier uppstår på arbetsplatsen. Nedanstående genomgång klargör 
kortfattat vad som innefattas i begreppet kränkande särbehandling samt vad 
diskrimineringslagens definition av trakasserier och sexuella trakasserier innebär. 
Diskrimineringslagen klargör även vad som avses med övriga diskrimineringsformer: direkt 
diskriminering, indirekt diskriminering och bristande tillgänglighet men dessa begrepp och 
former av diskriminering faller utanför denna rapports frågeställning.4  

 

2.1.1. Kränkande särbehandling 

Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera medarbetare på 
ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa hos den eller de som drabbas eller att dessa 
ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp 
för bland annat vuxenmobbning, psykiskt våld, social uteslutning och trakasserier. Om 
kränkningarna har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (se nedan) kan det 
handla om diskriminering eller trakasserier enligt diskrimineringslagen. 

 

2.1.2. Trakasserier 

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna. Det är den enskildes upplevelse som är avgörande för i 
vad mån ett uppträdande är att uppfattas som kränkande. Exempel på trakasserier kan vara 
stötande och förlöjligande kommentarer och skämt, spridande av kränkande bilder eller 
andra uppträdanden som av den enskilde uppfattas som kränkande.  

För att ett kränkande beteende ska klassas som trakasserier måste det ha ett samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna: 
 
4 Sammanfattningsvis kan dessa former av diskriminering beskrivas som att någon missgynnas genom 
att bli behandlad sämre än någon annan i en jämförbar situation, att någon missgynnas genom att ett 
till synes neutralt förfaringssätt missgynnar personer utifrån någon av diskrimineringsgrunderna och, 
avseende bristande tillgänglighet, att person med funktionsnedsättning missgynnas genom att åtgärder 
inte vidtagits för att denne ska komma i jämförbar situation med person utan funktionsnedsättning. 
Det finns även ett förbud mot att ge någon annan instruktion att diskriminera å ens vägnar, t.ex. vid 
upphandling eller rekrytering. 
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Kön: att någon är kvinna eller man, även den som avser att ändra eller har ändrat sin 
könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller 
man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 

Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 

Religion eller annan trosuppfattning: saknar definition i diskrimineringslagen men kan vara 
exempelvis islam, kristendom, buddism eller ateism. 

Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av 
en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom vilken fanns vid 
födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.  

Ålder: uppnådd levnadslängd. 

 

2.1.3. Sexuella trakasserier 

Med sexuella trakasserier avses ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker 
någons värdighet.  Exempel på sexuella trakasserier kan vara beröringar, tafsningar, skämt, 
förslag, blickar och bilder som är sexuellt anspelande och som nedvärderar personen. Det är 
den som är utsatt som avgör vad som uppfattas som kränkande.  

 

2.1.4. Förbud mot repressalier 

En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att hen anmält 
eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, medverkat i en utredning, avvisat 
eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier. 
 
 

2.2. Att förebygga kränkningar och trakasserier 
Arbetsgivare ska arbeta för att förebygga att kränkningar och trakasserier uppstår på 
arbetsplatsen. Att arbeta förebyggande innebär bland annat att arbetsgivaren ska informera 
sina medarbetare om att kränkande särbehandling och trakasserier inte är accepterade i 
verksamheten. Enligt AFS 2015:4 ska arbetsgivare upprätta en policy om att kränkningar inte 
accepteras, informera om vilka riktlinjer som gäller och vad den enskilde medarbetaren bör 
göra om personen blir utsatt för, eller uppmärksammar, kränkningar och trakasserier.  

 

2.2.1. Förebyggande arbete inom det systematiska arbetsmiljöarbetet 

I enlighet med krav om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)ska arbetsgivaren leta 
efter risker på arbetsplatsen, t.ex. om risker för ohälsa i en arbetsgrupp eller hos individer i 
arbetsgruppen. Förekomsten av konflikter, samarbetssvårigheter, ohälsosam arbetsbelastning 
eller otydlig arbetsfördelning har visat sig sammanfalla med förekomst av kränkande 
särbehandling. Det kan även finnas organisatoriska faktorer som skapar osäkerhet och ökad 
risk för kränkningar, t.ex. pågående omorganisation eller liknande verksamhetsförändringar. 
Enligt Arbetsmiljöverkets vägledning till AFS 2015:4 bör frågan om kränkande 
särbehandling finnas med vid riskbedömningar i samband med omorganisationer och vid 
skyddsronder som ett sätt att klargöra risker ur psykosociala perspektiv i verksamheten 
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(Arbetsmiljöverket 2016). Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att arbetet mot 
trakasserier och sexuella trakasserier genomförs tillsammans med arbetet mot kränkande 
särbehandling.  

 

2.3. Utredningsskyldighet  
Kravet på utredning och åtgärder vid förekomst av sexuella trakasserier och trakasserier på 
grund av kön ligger fast sedan 1998 och kvinnofridspropositionen (22 a § i den numera 
upphävda jämställdhetslagen, prop. 1997/98:55). Skyldigheten ligger fast i nuvarande 
diskrimineringslagstiftning (där även övriga diskrimineringsgrunder omfattas utöver kön) 
(2008:567). Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivaren ansvar för att utreda och åtgärda 
trakasserier. Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband 
med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför 
arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivare, är arbetsgivaren skyldig att utreda 
omständigheterna. Arbetsgivaren ska i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen 
kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. Skyldigheten gäller också i förhållande 
till den som fullgör praktik eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. 
Arbetsgivaren kan bli ersättningsskyldig om skyldigheten försummas (2 kap. 3 § diskl).  

Kravet på åtgärder vid förekomst av kränkande särbehandling finns regelerat i 
arbetsmiljöverkets föreskrifter sedan 1993 (AFS 1993:17, numera upphävd) och har 
ytterligare förtydligats i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). 
Vidare finns i arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 
regler om att någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något 
allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa 
kan förebyggas i fortsättningen. Någon uttalad skyldighet att utreda en enskild händelse av 
kränkningar finns därmed inte men, implicit, krävs en utredning av vad som föranlett en 
händelse för att kunna utreda orsaker till ohälsa, dvs. de kränkningar som föranlett ohälsan. 
Ansvaret för att utredningsskyldighet fullgörs vilar i likhet med diskrimineringslagen på 
arbetsgivaren. En avgörande skillnad är dock att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ytterst 
också innebär ett straffansvar. Om en kränkning har medfört ohälsa, sjukdom eller död kan 
straff utkrävas för fysiska personer. Till skillnad från diskrimineringslagen är det därmed 
företrädare för arbetsgivaren som kan bli straffansvarig om hen inte har agerat i enlighet 
med arbetsmiljölagens krav och denna underlåtenhet (dvs. att ej utreda eller vidta åtgärder) 
har orsakat ohälsa, sjukdom, skada eller död. Då någon uttalad utredningsskyldighet inte 
förekommer inom arbetsmiljölagstiftningen (inte heller särskilda föreskrifter om hur en 
utredning ska gå till) utgår nedan redogörelse uteslutande från diskrimineringslagen, dess 
förarbeten och kommentarer om inte annat anges. 

2.3.1. Ansvar för utredningsskyldigheten 

Utredningsskyldigheten för arbetsgivaren begränsas av att det ska finnas ett samband med 
arbetet, dvs. dels den faktiska arbetsplatsen, dels verksamhet som har ett naturligt samband 
med arbetet såsom arbetsresor, personalkonferenser och personalfester. 
Utredningsskyldigheten inträder även i det fall där någon person uppger omständigheter 
som kan tyda på att det förekommer kränkningar eller trakasserier. Skyldigheten att utreda 
inträder på så vis oavsett om det finns en formell anmälan eller inte.  

Ansvaret för att utreda och vidta åtgärder gäller om någon som utför arbete eller fullgör 
praktik hos arbetsgivaren utför trakasserierna. Därmed omfattas inte t.ex. leverantörer eller 
besökande allmänhet som bara besöker arbetsgivaren enstaka gånger. Det är arbetstagaren 
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som skyddas av lagstiftningen. Den som söker arbete eller frågar efter arbete omfattas inte 
av diskrimineringslagen i denna del.  Det gör dock den som gör yrkespraktik eller är 
inhyrd/inlånad arbetskraft. Även den som utför totalförsvarsplikt omfattas (2 kap. 16 § 
diskrimineringslagen). 

2.3.2. Utredningsskyldighetens omfattning 

När arbetsgivaren får kännedom om att trakasserier förekommer inträder skyldighet att 
utreda omständigheterna samt i förkommande fall vidta åtgärder. De som får kännedom kan 
vara arbetsgivaren själv eller företrädare för arbetsgivaren eller någon med arbetsledande 
befattning. Kännedom kan även fås genom att arbetstagare eller dennes 
arbetstagarorganisation (ATO) tar upp frågan med arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan även 
själv iaktta omständigheter som gör att arbetsgivaren får kännedom om pågående 
trakasserier. Om arbetsgivaren misstänker att trakasserier förekommer bör arbetsgivaren 
fråga arbetstagaren eller annan som berörs för att få trakasserierna bekräftade.  

Arbetsgivaren är befriad från utredningsskyldigheten endast om det framstår som uppenbart 
att några trakasserier överhuvudtaget inte förekommit. Fullständig vetskap om 
trakasseriernas förekomst och omfattning kan endast nås efter det att utredningen 
genomförts.  

När arbetsgivaren väl har fått kännedom inträder utredningsskyldigheten. 
Diskrimineringslagen föreskriver inte vilken form en utredning ska ha. Av praxis kan dock 
utläsas att  

• en utredning ska ske skyndsamt,  
• att arbetsgivaren aktivt ska utreda omständigheter,  
• erbjuda skäligt stöd till inblandade, samt  
• följa upp att vidtagna åtgärder haft avsedd effekt.  

Vidare görs tydligt att utredningsskyldighetens omfattning får bedömas utifrån 
omständigheterna i det enskilda fallet. Omständigheterna bör skyndsamt klargöras genom: 

• Samtal med berörd(a) som anser sig ha blivit trakasserad(e). Detta bör ske 
konfidentiellt och med diskretion av omsorg om involverades integritet/person.  

• Om ej direkt olämpligt bör samtal föras med den eller de som påstås ha trakasserat.  
• Arbetsgivaren ska försöka bilda sig en egen uppfattning om trakasserier 

förekommit.  

Utöver praxis är arbetsmiljöreglerna rörande organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
2015:4) vägledande även avseende trakasserier och sexuella trakasserier. Den som utreder 
ska ha erforderlig kompetens och tillgång till de resurser som kan behövas för att genomföra 
utredningen. Trakasserier och kränkningar som har koppling till diskrimineringsfaktorer eller 
utgör sexuella trakasserier bör utredas i ett sammanhang med beaktande av såväl de 
arbetsmiljömässiga som diskrimineringsmässiga förhållandena (Iseskog 2016). 

Trakasserier kan även utgöra brott enligt brottsbalkens regler och som del i 
utredningsskyldigheten ingår även arbetsgivarens skyldighet att följa en eventuell 
brottsutredning och rättsprocess. Allvarliga fall av trakasserier eller sexuella trakasserier kan 
ge skäl för uppsägning eller avskedande, samt ev. avstängning från arbetsplatsen. I detta 
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ingår även att beakta den sk. tvåmånadersregeln i LAS (7 § 4 st), dvs 
uppsägning/avskedande inte enbart får grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt 
till under en längre tidsperiod än två månader. Hur arbetsgivaren har uppfyllt sin 
utredningsskyldighet kan ha betydelse för en senare bedömning av arbetsgivarens 
arbetsrättsliga åtgärd. 

2.3.3. Åtgärder  

I anslutning till utredningsskyldigheten finns arbetsgivarens skyldighet att vidta åtgärder för 
att få trakasserierna att upphöra samt att förhindra framtida trakasserier/kränkningar. 
Åtgärdsskyldigheten inträder när arbetsgivaren fått vetskap om att trakasserier eller sexuella 
trakasserier förekommit. Arbetsgivaren ska vidta skäliga åtgärder. Vad som är skäligt bedöms 
utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Här bör dock övervägas stöd och hjälpinsatser 
till den som trakasserats, information till berörd om vilka åtgärder som kommer att vidtas 
(eller ej). Åtgärderna är i övrigt beroende på vad som har hänt, hur omfattande 
trakasserierna varit/är, arbetsplatsens storlek och sammansättningen av de anställda. 
Tillräckliga åtgärder kan vara tillsägelse och uppmaningar till arbetstagare/arbetsgrupp. 
Åtgärder kan även sträcka sig betydligt längre och innebära varning, omplacering, löneavdrag 
eller uppsägning. Förutom trakasseriernas art och omfattnings betydelse för påföljd är även 
arbetsrättsliga överväganden avgörande för vilka påföljder som är möjliga.  
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3. Kunskapsöversikt 
Kränkningar och trakasserier i arbetslivet är ett reellt samhällsproblem som genererat mycket 
forskning och praktiskt arbete. För att avgränsa redogörelsen nedan hänvisas primärt till en 
övergripande förståelse av vad som karaktäriseras som mobbning inom kränkande 
särbehandling i arbetslivet samt sådan forskning som rör sexuella trakasserier i 
försvarsmakter. Exempel från praktiskt arbete hämtas primärt från andra försvarsmakter och 
försvarsnära organisationer. 

 

3.1. Forskningsområdet 
Forskning om kränkningar i arbetslivet är alltför brett för att kunna hanteras här på ett 
kvalificerat sätt. Även det som i svensk kontext kallas för kränkande särbehandling är i 
realiteten ett begrepp som utifrån Arbetsmiljöverkets definition samlar ett relativt brett 
spektra av fenomen och sålunda ett brett spektra av forskning. Till följd av begreppets bredd 
kan forskningen därmed exempelvis handla om hur arbete organiseras, förekomst av 
mobbning, psykisk ohälsa på arbetsplatsen eller fenomenets variation inom olika 
arbetsplatskulturer. En möjlig avgränsning i relation till diskrimineringslagens begrepp om 
trakasserier och sexuella trakasserier är fenomenet mobbning, det vill säga det begrepp som 
inom forskningen är mer etablerat och avgränsat än Arbetsmiljöverkets begrepp kränkande 
särbehandling (Jordan 2016).  

Mobbning brukar innefatta tre komponenter: (1) negativa handlingar mot någon, (2) att 
handlingar förekommer återkommande under en viss tidsperiod och innebär att (3) den som 
är utsatt hamnar i ett tydligt underläge (Jordan 2016). Mobbning handlar därmed om 
exkludering i mötet mellan människor (exkludering på en interaktionsnivå) och vem/vilka 
som har makten att inkludera eller exkludera någon från en gemenskap. Exkludering på en 
samhällsstrukturell nivå förekommer också och kan till exempel illustreras av olika gruppers 
ojämlika etablering på arbetsmarknaden eller tillgång till bostad. I denna typ av exkludering 
kan rasism och sexism synliggöras genom statistiska mönster och relaterar då också till de 
begrepp om diskriminering och trakasserier som ryms i diskrimineringslagens 
diskrimineringsgrunder (Svensson 2010). Även denna typ av exkludering handlar om makt 
och fördelning av ett samhälles resurser, en fördelning som ofta sker på majoritetens villkor 
till nackdel för resurssvaga minoriteter.  

Mobbning som fenomen behöver dock inte vara relaterad till diskrimineringsgrunderna. En 
utförlig diskussion och studie av mobbning i arbetslivet finns i Louise Svenssons avhandling 
Mobbning i arbete (2010). Bland slutsatserna visar Svensson på en rad faktorer på en 
arbetsplats som kan gynna eller motverka mobbning. Bland dessa faktorer finns bland annat 
graden av samarbete och samlevnad, förekomsten av platser att dra sig tillbaka till, 
fördelningen av byråkratisk auktoritet och arbetstagarens medverkan och möjlighet att 
påverka arbetet, formella och informella tillhörigheter i organisationen, förekomsten av 
omorganisationer och förändring av arbetsbelastning (hög/låg) samt organisationens relation 
till externa intressenter. Dessa faktorer återkommer även i relation till forskningen om 
sexuella trakasserier i försvarsmakter.  

 

3.1.2. Forskning om trakasserier och sexuella trakasserier 

Diskrimineringsombudsmannen har i en forskningsöversikt, sammanställd 2012 av Oxford 
Research, konstaterat att det finns relativt lite forskning om trakasserier i arbetslivet i 
Sverige. Forskning om trakasserier i arbetslivet rör i första hand sexuella trakasserier och kön 
medan övriga sex diskrimineringsgrunder saknas eller är beforskade i mycket liten 
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utsträckning. Översikten konstaterar samtidigt att kunskapen i sin helhet är begränsad och 
att forskning om sexuella trakasserier och trakasserier i svenskt arbetsliv tenderar att 
begränsas till offentlig sektor och specifika yrkesgrupper (DO 2012). I ett internationellt 
perspektiv finns det däremot betydligt mer forskning att tillgå, särskilt rörande hur sexuella 
trakasserier präglar och omhändertas i försvarsmakter i Västeuropa och USA (Berdahl 2007, 
Butler 2014, Buchanan 2010, Williams 1999).  

Den internationella (i väst genomförda) forskningen finns primärt inom ämnesdisciplinerna 
militärpsykologi och –sociologi. Det militärpsykologiska perspektivet rör primärt frågor om 
hur sexuella trakasserier påverkar individers psykiska hälsa och förmåga (Berdahl 2007, 
Burns 2014, Estrada 2011, Kelly 2011) medan ett militärsociologiskt perspektiv kan, grovt 
förenklat, fokusera på hur sexuella trakasserier uppstår, dess påverkan på grupp(er), 
gruppens sociala sammanhang (såsom den militära organisationen) och hur gruppen 
påverkas av sexuella trakasserier och andra typer av sexuellt våld (Buchanan 2014, Butler, 
2014, Gill 2013, Wood 2017). Här finns även studier av hur militära organisationer hanterar 
och motverkar trakasserier och sexuellt våld (Harris 2018). I översikt nedan fokuseras 
primärt på vad forskningen belägger som lämpliga strategier och metoder för att motverka 
och ta hand om förekomst av sexuella trakasserier i militära organisationer.  

 

3.2. Forskning om sexuella trakasserier i försvarsmakter  
En primär utgångspunkt i forskningen om sexuella trakasserier i militära organisationer är 
förekomsten av kvinnor i militär verksamhet och försvarsmakters starka prägling av 
homosocialitet och patriarkala strukturer (Linehagen 2018). Den hierarkiska maktstruktur av 
under och överordning utifrån kön, som en patriarkal struktur är utryck för, är 
sammanlänkad med förekomsten av sexuella trakasserier och grundläggande för förståelsen 
av varför framförallt män trakasserar kvinnor sexuellt på arbetsplatser (Hearn & Parkin 
2001). Försvarsmakter är generellt arbetsplatser som domineras av män och professionen 
militär är fortsatt starkt förknippad med män och maskulinitet. Detta förhållande innebär en 
generell bild av kvinnor i försvarsmakter som avvikande från en manlig norm och placerar 
kvinnor i en underordnad ställning, tillsammans med de män som avviker från den manliga 
idealbilden (stark, tävlingsinriktad, rationell etc) (Sundevall 2011). Att på detta sätt bli 
placerad i en hierarkiskt underordnad ställning samt även definieras som avvikande är 
faktorer som har samband med risk för att utsättas för sexuella trakasserier.  

Denna teoretiska förståelse söker förklara hur individer positioneras i ett socialt 
sammanhang och hur bland annat makt och kön bör användas för att förstå komplexiteten i 
vad som föranleder utsatthet för sexuella trakasserier, dvs. vem är mest trolig att drabbas: 
ung homosexuell kvinna eller äldre heterosexuell man (Harris 2018). Utgångspunkten är en 
fråga om makt, vem som har makt och vem som inte har makt och vilka sociala positioner 
som är förknippade med makt. Olika typer av motsatspar kan användas för att illustrera våra 
föreställningar om vem som har, eller inte har, makt. Exempelvis 

officer – soldat 

militär – civil 

man – kvinna 

äldre – yngre 

hetero - homo 

En persons sociala position består av en sammanvävning av olika former av positioner som 
kan bära mer eller mindre makt beroende på det sociala sammanhang som personen 
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befinner sig i. I en militär kontext (det sociala sammanhanget) har en medelålders manlig 
officer med fru och barn (den sociala positionen) en starkare maktposition än en 
ensamstående ung civil kvinna. Med detta menas att officeren förmodligen har lättare att få 
saker gjorda i sin organisation, har ett starkare nätverk och mer resurser att trycka på med, 
för att få saker att hända. Genom en intersektionell analys går det att ytterligare förklara hur 
och varför vissa personer är mer utsatta och sårbara för sexuella trakasserier än andra 
(Crenshaw, 1993). Genom att analysera hur olika maktordningar skär varandra visas hur 
individer hamnar i unika sociala positioner med villkorade handlingsutrymmen som är 
beroende av exempelvis deras kön, sexuella läggning, ålder och kroppsliga funktion. Att 
besitta flera olika marginaliserade positioner, t.ex. såsom ung lesbisk kvinna i en manligt 
dominerad och heteronormativt präglad organisation, skapar en form av underordning som 
skiljer sig från t.ex. att vara en heterosexuell kvinna i medelåldern i samma verksamhet. Till 
exempel löper kvinnor som avviker från en heterosexuell femininitet större risk att utsättas 
för sexuella trakasserier (Berdahl, 2007). Ett intersektionellt angrepssätt visar att frågor om 
trakasserier och kränkningar inte kan avgränsas till kvinnor och män inom en heterosexuell 
norm utan att utsatthet och risk för trakasserier snarare ökar för individer som befinner sig 
utanför majoriteten och inom en marginaliserad grupp, exempelvis är homo- eller bisexuell, 
har en funktionsvariation eller inte identifierar sig som kvinna eller man.  

 

3.2.1. Forskning om sexuella trakasserier i militära organisationer 

Vid sidan av de egenskaper och sociala positioner som bärs av de medarbetare som verkar i 
försvarsmakter så utgör även organisationen i sig en struktur som påverkar förekomsten av 
sexuella trakasserier. Detta teoretiska perspektiv söker förklara vad som i organisationer 
skapar eller förhindrar förekomst av sexuella trakasserier. Inledningsvis kan ett 
organisationsperspektiv ramas in i vad som beskrivs som försvarsmakters övergång från 
’institution’ till ’organisation’ (Moskos 1977). Med detta menas bland annat att moderna 
försvarsmakter övergår från att vara en särpräglad samhällsinstitution med värnplikt som 
personalförsörjningsbas till att bli organisationer bland andra, beroende av arbetskraft från 
arbetsmarknaden i sin helhet och därmed också tvungna att bli en arbetsgivare bland andra. 
Med en sådan förändring i personalförsörjning följer (bland annat) kvinnors ökade inträde i 
försvarsmakter men också en omförhandling och ett ifrågasättande av en av institutionens 
principer: ”…the inistitutionalized belief system in the military was grounded in a nonnegotionable 
stereotypical male culture of man as protector and defender” (Butler 2010:195).  

Övergången från en form till en annan är en långdragen process och de två idealtyperna 
’institution’ och ’organisation’ fortlever på många sätt sida vid sida, så även i det svenska 
försvaret. Övergången till en personalförsörjning utifrån en marknadsmodell innebär dock 
att den manliga normen kommer att ifrågasättas, likväl som att Försvarsmakten som det sista 
manliga yrkesmonopolet upphör (Sundevall 2011). Det är därmed i övergången till en 
modern personalförsörjningsmodell och kvinnors ökade inträde som frågan om sexuella 
trakasserier aktualiseras och synliggörs inom försvarsmakter (Butler 2010).  

Inom ramen för organisationsteoretiska perspektiv finns flertalet angreppssätt för att förstå 
och förklara förekomsten av trakasserier i stort och sexuella trakasserier i synnerhet. Många 
av dem är angränsande och ömsesidigt beroende av varandra. Centrala faktorer är bland 
annat: 

• Organisationsklimat, uttryckt i en organisations normer, kan antingen förebygga 
eller facilitera förekomst av sexuella trakasserier. Organisationsklimat kan förstås 
utifrån hur individer upplever sin arbetsplats och dess policys, praktiker och 
processer. Hur policys efterföljs i praktiken och hur arbetsplatsen utformar 
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processer för att omhänderta händelser om trakasserier kan förebygga eller gynna 
förekomsten av sexuella trakasserier.  

• Könsfördelningen mellan kvinnor och män, där arbetsplatser med en övervägande 
majoritet män är mer sannolika för förekomst av sexuella trakasserier. 
Könsfördelningen är dels en förklarande faktor i termer av sannolikhet (beroende 
på antal kvinnor respektive män) dels förklarande till vilka former av trakasserier 
som troligtvis kan uppstår. Detta är beroende av hur utsatt en minoritetsgrupp är i 
relation till majoriteteten, t.ex. vilken position och status som tillskrivs kvinnor.  

• Makt och hierarkisk struktur, relaterat till position och status, förklarar vilket 
handlingsutrymme som personer har, oavsett om det handlar om den som utsätter 
eller den som utsätts för sexuella trakasserier. Strikta hierarkiska organisationer kan 
exempelvis ge större utrymme för en överordnad (position) att utsätta en 
underställd för övergrepp, än vad som hade varit möjligt i en mer jämlik (platt) 
hierarkisk struktur. Likaså skapar organisationens interna statushierarkier olika 
handlingsutrymmen beroende på om en anställd är officer och man eller civil och 
kvinna. Med positioner och status tillkommer t.ex. trovärdighet, nätverk och 
resurser till repressalier som är avgörande för handlingsutrymmet för den som 
utsätter eller utsätts för trakasserier (Butler 2010). 

• Toleransnivå i organisationen för vad som anses vara sexuella trakasserier. En 
arbetsplats som tolererar skämt och jargong med sexuella anspelningar har 
normaliserat sexuella trakasserier och ser därmed inte dessa handlingar som 
trakasserande. Det är ”sådant man får tåla” eller ”vi har högt i tak”. Här angränsar 
perspektivet tydligt till organisationsklimat och hur väl policys, praktiker och 
processer är samstämmiga och tydliga i vad som utgör sexuella trakasserier samt vad 
påföljderna blir. Det handlar om huruvida organisationen omhändertar fall av 
sexuella trakasserier, om den ger stöd eller utsätter den som anmäler för repressalier, 
utdelar straff eller underlåter påföljder för den som trakasserar (Buchanan et al 
2014). 

Vidare är den militära kulturen och avsaknad av påföljd för de som trakasserar ytterligare 
faktorer som anses påverka förekomsten av sexuella trakasserier (Burns 2014). Att få väljer 
att anmäla att de blivit utsatta för sexuella trakasserier beror bland annat på negativa 
reaktioner och skuldbeläggande av den som anmäler från kollegor och befäl. Även osäkerhet 
rörande om uppgifter behandlas på ett konfidentiellt sätt samt rädsla för repressalier verkade 
hämmande för viljan att rapportera händelser hos de kvinnor som utsatts för sexuella 
trakasserier. Burns studie visade även att arbetsgruppens sammanhållning kunde verka som 
en positiv faktor för viljan att anmäla (t.ex. kamratstöd), samt i vissa fall som en negativ 
faktor (t.ex. genom skuldbeläggande, bristande lojalitet) (Burns 2014). Hur och om 
gruppsammanhållning (group cohesion) är en påverkande faktor avseende förekomst av 
sexuella trakasserier är inte klarlagt och det finns studier som visar att gruppsammanhållning 
i sig saknar betydelse utan att frågan snarare handlar om hur hög toleransen är för sexism i 
en grupp eller enhet. Harris rekommenderar militära organisationer att rikta insatser mot 
problemet och problemenheter (präglade av sexistiska attityder) i verksamheten för att 
minska förekomsten och omfattningen av sexuella trakasserier (Harris 2018).  

Ett par studier om sexuella trakasserier har genomförts rörande den svenska försvarsmakten 
(Berggren 2002) Estrada 2009, Estrada 2011, Ivarsson 2005). Som DO konstaterade 
inledningsvis är detta forskningsområde begränsat i Sverige och Försvarsmakten är därmed 
relativt väl studerad i jämförelse med svenskt arbetsliv i stort. Estrada & Berggren (2009) har 
undersökt förekomsten och effekterna av sexuella trakasserier mot officerare och kadetter 
som är kvinnor. Studien prövar dels hur trakasserierna påverkar kvinnors tillfredställelse i 
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arbetet, deras organisatoriska engagemang, effektivitet i arbetet och deras fysiska och 
psykiska hälsa samt hur trakasserierna påverkade relationerna på arbetsplatsen. Studiens 
andra hypotes prövar om indirekta trakasserier (stötande beteenden, oönskad sexuell 
uppmärksamhet, subtila former av sexistiska beteenden) var mer vanligt förekommande än 
direkta trakasserier.  

Estrada & Berggren visar att förekomsten av sexuella trakasserier i Försvarsmakten var 
utbredd och ett problem som leder till fysisk och psykisk ohälsa bland de som utsätts (i 
studien framframförallt officerare och kadetter som är kvinnor). Personer som utsatts för 
sexuella trakasserier visade psykisk ohälsa i form av ångest, depression, ilska, utanförskap, 
nervositet, stress, känslor av förnedring samt minskad självkänsla och självförtroende. De 
fysiska hälsoproblemen kunde vara trötthet, sömnproblem, huvudvärk, tandgnisslande, 
gråtattacker och illamående. Att trakasserier och sexuella övergrepp ger försämrad fysisk och 
psykisk hälsa finns även belagt i andra studier5. Studien visar även att förekomsten av 
indirekta sexuella trakasserier var vanligt förekommande och att en majoritet av tillfrågade 
kvinnor (84%) hade blivit utsatta för sexuella trakasserier vid minst ett tillfälle under de 
senaste två åren.  

 

3.3 Arbetssätt och erfarenheter inom försvarsmakter 
Trakasserier, kränkningar och diskriminering är en utmaning för försvarsmakter generellt. 
Kunskapsöversikter och praktiska riktlinjer har utvecklats av enskilda försvarsmakter men 
även inom samarbetsorgan såsom OSCE6, DCAF7 och NATO. Med fokus på 
västmakternas försvarsorganisationer, som i hög grad kan jämföras med den svenska i 
termer av policystruktur, organisationer och professionalisering, är det primärt DCAF och 
OSCE som ger värdefulla utblickar och rekommendationer. Vid sidan av dessa 
rekommendationer redovisas kortfattat praktik och rutiner rörande sexuella trakasserier i de 
danska, finska och norska försvarsmakterna (via svar och förfrågan inom Nordefco-
samarbetet). Därtill finns även Förenta Nationernas säkerhetsråds resolutioner om kvinnor, 
fred och säkerhet som understryker de förpliktelser som försvarsmakter har att arbeta 
förebyggande mot sexuellt våld i konflikt samt arbeta för att integrera 
jämställdhetsperspektiv i den egna organisationen (FN:s säkerhetsråds res. 1325, 1820, 1960, 
2122, 2242 & 2272). För Försvarsmaktens del kommer dessa förpliktelser främst till uttryck 
inom Sveriges Handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om 
Kvinnor, Fred och Säkerhet 2016-2020 vilken relaterar till försvarsmaktens interna arbete 
mot trakasserier och kränkningar men inte utgör en reell styrning för detsamma 
(Regeringskansliet 2016).  

 

3.3.1. Internationella rekommendationer 

Både DCAF (2015) och OSCE (2014) har gett ut riktlinjer och rekommendationer rörande 
hur försvarsmakter ska ta hand om sexuella trakasserier, dels för att förebygga och dels för 
att ha beredskap när trakasserier förekommer. Publikationerna är likartade och någon större 
skillnad i rekommendationerna kan inte urskiljas varför det fortsättningsvis endast hänvisas 
till ”Gender and Complaints mechanisms”, vilket är den handbok riktad till försvarsmakter 
som utformats i syfte att hantera sexuella trakasserier och kränkningar på grund av kön 
(DCAF 2015). Handboken pekar på följande områden som särskilt viktiga för att 

 
5 Se bl.a. NCK-Rapport 2010:2, NCK-rapport 2014:1 
6 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. 
7 The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 
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försvarsmakter ska ha förmågan att hantera kränkningar och trakasserier på ett kvalificerat 
sätt: 

3.3.1.1. Anmälningsfunktion med genusperspektiv 

Anmälningsfunktioner för att rapportera oegentligheter, ohälsa eller arbetsrisker är vanliga 
företeelser i större organisationer. När en anställd vänder sig till t.ex. en personalfunktion för 
att rapportera oegentligheter i form av trakasserier eller kränkningar är det av vikt att den 
som tar emot anmälan också förstår vilken typ av händelse det rör sig om. Att rapportera en 
arbetsskada i form av skärsår kräver helt andra åtgärder än att ta hand om en person som 
blivit utsatt för sexuella trakasserier. Det är även av vikt att se till den individ som anmäler 
och förstå den position av utsatthet som exempelvis sexuella trakasserier försätter en person 
i, särskilt om personen är kvinna i en mansdominerad verksamhet. Det är därför viktigt att 
det finns särskilt dedikerad kompetens för att ta om hand ärenden om sexuella trakasserier 
och även andra typer av kränkningar. 

3.3.1.2. Ledarskap för jämställdhet 

För att få legitimitet och förutsättningar för ett arbete mot trakasserier och kränkningar 
krävs ett ledarskap som aktivt tar ställning och visar vikten av arbetet. Detta är särskilt viktigt 
i militära organisationer som fäster stor vikt vid hierarkier och tydligt ledarskap. I militära 
organisationer bör ledare tydligt ta ställning för jämställdhet, mot sexuella trakasserier och 
mot beteenden som exkluderar kvinnor och minoritetsgrupper. Vidare bör ledarskapet 
efterfråga resultat och regelbundet följa upp de åtgärder som vidtas. 

3.3.1.3. Förebyggande arbete mot trakasserier och kränkningar  

Att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier och kränkningar på grund av kön är A och 
O när det kommer till att minska antalet företeelser. Ett förebyggande arbete bör ta sin 
grund i lagstiftning och uttryckas i organisationens policys och Code of Conduct (CoC). För 
att driva arbetet framåt krävs förutom ledarskap även personella resurser som aktivt kan 
arbeta med att hjälpa verksamheten att implementera policys och CoC. Anställda med 
uppdrag att arbeta för jämställdhet bör finnas för att ge verksamheten utbildning och 
träning, t.ex. rörande rutiner vid förekomst av sexuella trakasserier. I verksamheter som är 
kraftigt dominerade av ett kön kan även olika typer av nätverk vara ett stöd för 
minoritetsgrupper.  

3.3.1.4. Förutsättningar att rapportera och agera vid trakasserier 

Det finns i försvarsmakter olika typer av system och rutiner för att rapportera och agera vid 
trakasserier. Olikheterna kan bero på organisatoriska faktorer, nationell lagstiftning eller 
tradition av reglering i arbetslivet, för att nämna ett par exempel. Likheterna är trots detta 
större än olikheterna. Utgångspunkten för ett robust rapporteringssystem är ett 
förebyggande arbete som gör systemet tillgängligt och uppmuntrar anställda att använda sig 
av det. För att anställda ska vilja använda sig av systemet krävs att det är effektivt, dvs att 
anmälningar leder till undersökningar som är rättvisande och utförda inom rimlig tid, att 
anmälningar tas på allvar och att sanktioner mot den som trakasserar träder i kraft när 
sådana är nödvändiga. Det är även av vikt att säkerställa skydd mot repressalier för den som 
anmäler. 

Rekommendationer för hur en anmälningsrutin bör utformas inkluderar  

• Informella och formella vägar att berätta/anmäla. 
• Var en person som upplevt sig utsatt anonymt kan få information och rådgivning. 
• Hur en formell anmälan bör se ut och vad som ska finnas med i den (t.ex. om den 

ska vara skriftlig och hur omfattande redogörelsen av vad som hänt ska vara).  
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• Hur en anmälan blir emottagen. 
• Den typ av stöd som finns tillgänglig. 
• Hur en anmälares integritet kan skyddas, inklusive i vilken omfattning ett ärende kan 

hanteras av en anonym anmälare.  
• Rättigheterna för den person som anklagas. 
• Utredningsprocessen, inklusive handläggningstiden. 
• Hur och när som de involverade i processen kommer att få information om 

utredningen.  
 

Relaterat till rutinens implementering hör att anställda har kännedom om den och även får 
kunskap och träning i vad trakasserier och kränkningar innebär och hur organisationen bör 
agera för att motverka dem.  

3.3.1.5. Rekommendation om utredningsförfarandet 

En första rekommendation från DCAF rörande utredningsförfarandet är att samtliga som är 
involverade i att utreda anmälningar om trakasserier behöver särskild utbildning och träning 
i de lagar och regler som är applicerbara samt ha tillgång till expertfunktion för stöd under 
utredningens gång. Utgångspunkter för en kvalitativ utredning bör vara 

• Tydlig riktlinje för att säkerställa att utredningen är rättvis, transparent, noggrann 
och skyndsamt genomförd. 

• Tydlig riktlinje om att värna integriteten bland involverade, konfidentiell hantering 
av ärendet, handläggningstid, åtgärder att förhindra repressalier samt rutin för 
kommunikation med den som utsatts för trakasserier. 

• Rätt för den som anmält och den som anklagas att bisittas av oberoende tredje part 
under intervjuer/utredning. 

• Rätt för den som anmäler att frångå chefslinjen vid anmälan. 

Den sistnämnda punkten understryks särskild av DCAF med hänvisning till det ömsesidiga 
beroende och, vanligt förekommande, de vänskapsband som uppstår inom militära 
organisationer och i officerskårer. Ett antal försvarsmakter har därför inrättat 
utredningsfunktioner (motsv. inspector general) som står vid sidan av ordinarie 
linjeorganisation (t.ex. Australien, Frankrike, Nederländerna och USA). Möjligheten att 
frångå linjen skapar dels en ökad tilltro till organisationens förmåga att hantera utredningar 
på ett sakligt och opartiskt sätt, dels en ökad trygghet för linjens chefer som annars riskerar 
att behöva hantera ärenden där vänskap och ömsesidigt beroende försvårar 
beslutsprocessen.  

En ytterligare rekommendation som särskilt lyfts är att de som ansvarar för att utreda 
ärenden om sexuella trakasserier och sexuella övergrepp behöver särskild utbildning och 
träning. Sexuella övergrepp (vilket inbegriper sexuella trakasserier) är av särskilt känslig art 
och kräver att den som undersöker har rätt träning och teknik vid intervjuer och 
utredningsförfarande. Vid misstanken om brott är det särskilt viktigt att veta hur en 
brottsplats ska skyddas och hur bevisning ska tas omhand (t.ex. vid våldtäkt) innan polis 
kommer på plats. Under utredningen är det vidare av vikt att den som utsatts inte blir 
föremål för sekundär ”viktimisering”, dvs tvingas att gång på gång återuppleva övergreppet 
genom att behöva upprepa sitt vittnesmål eller på annat sätt bli utsatt för situationer som blir 
ytterligare kränkningar mot personen8.  

 
8 Sekundär viktimisering innebär att den som utsatts för ett övergrepp tvingas att utså fortsatt 
ifrågasättande och integritetskränkande upplevelser i den efterföljande undersökningen och 



 

 

Rapport          
Datum Beteckning  

2018-08-31 FM2018-15606:1 
         

Sida 18 (41) 
 

                           
 

 
  

 
3.3.1.6. Följa upp och dra lärdom av förekomst av trakasserier 

Avslutningsvis ger DCAF en rad rekommendationer rörande vikten av att följa upp och dra 
lärdom av trakasserier och kränkningar i verksamheten. Av de aspekter som är av särskild 
vikt är dels förmågan att ha könsuppdelad data över anställda och personalgrupper, att 
regelbundet mäta arbetsmiljön och då särskilt ställa frågor om förekomst av trakasserier och 
särbehandling av olika slag (t.ex. på grund av kön, sexualitet och ålder). Av mer specifikt slag 
är förmågan att samla data om samtliga ärenden av trakasserier inom verksamheten, att få en 
överblick om trender och vilken typ av ärenden, var i verksamheten de inträffar och hur 
många de är. Att ha en övergripande samordning av ärenden ger bland annat möjlighet till 
klassificering, transparens i form av hur många och typ av ärenden samt uppföljning på 
individ och organisationsnivå. Slutligen rekommenderar DCAF att försvarsmakter bör ha en 
strategi för att lära sig från de ärenden som uppstår. En sådan strategi bygger bland annat på 
förmågan att registrera, samordna och följa upp de ärenden som uppstår, att utvärdera de 
åtgärder som vidtas och att följa utvecklingen över tid.  

 
3.3.2. Utredningsförfarande i Danmark, Finland och Norge 

De nordiska grannländerna är av flera anledningar lämpliga referenspunkter avseende 
utredningar av trakasserier och kränkningar. Bland annat för att den nordiska gemenskapen 
är besläktad rent administrativt och kulturellt med gemensamma lösningar för 
statsapparaten, lagstiftning och likartade värderingar kopplade till jämställdhet och män och 
kvinnor i arbetslivet. I en fråga från Sverige inom Nordefco-samarbetet ställdes två frågor till 
övriga försvarsmakter: 

• Hur är arbetet mot trakasserier och kränkande särbehandling är organiserat? 
• Hur (om de finns) är riktlinjer mot sexuella trakasserier är utformade? 

De tre svaren summeras kortfattat nedan. 
 
3.3.2.1. Organisation 

Samtliga tillfrågade har någon form av organiserat stöd och omhändertagande kopplat till 
trakasserier och kränkningar på arbetsplatsen. Likartat är att ett expertstöd, ett lokalt HR-
stöd och ett chefsansvar finns vid samtliga försvarsmakter med uppdrag att dels arbeta 
förebyggande genom information och utbildningar, dels att ta hand om enskilda händelser 
av trakasserier och kränkningar. Här skiljer sig dock organisationen åt, då både Danmark och 
Norge har särskilda funktioner utanför linjestrukturen som hanterar ärenden om 
kränkningar och trakasserier. Inom den danska försvarsmakten finns det två instanser som 
ansvarar för att omhänderta trakasserier, försvarets arbetsmiljöcenter och den militära 
åklagartjänsten. Vid arbetsmiljöcentrum finns särskild expertkompetens som kan ge 
rågivning till både anställda och chefer. I den norska försvarsmakten är linjeansvaret den 
primära instansen för att ta hand om trakasserier men denna kompletteras med en 
visselblåsarfunktion där anställda kan anmäla till annan instans än närmsta chef/eget 
förband. Därutöver finns, i likhet med Danmark, en dygnetruntöppen hotline för råd och 
stöd vid bland annat kränkningar och trakasserier. Den norska parlamentariska 
ombudsmannen för försvarsmakten utfärdar årligen en rapport som redogör förekomsten av 
diskriminering, kränkningar och trakasserier.  
 
 

 

 
utredingen (medicinsk, juridisk etc). Rädslan för sekundär viktimisering innebär också att många som 
utsatts undviker att anmäla övergreppet (NCK rapport 2010:2). 
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3.3.2.2. Riktlinjer 

Samtliga försvarsmakter har liknande riktlinjer rörande vad trakasserier och kränkningar 
innebär, vad som inte är accepterade beteenden, tillvägagångssätt vid anmälan och vilket 
stöd som finns att tillgå samt uppföljningsrutiner för enskilda händelser och ärenden i stort. 
Riktlinjerna omfattar både militär och civil personal och är i hög grad utformade på ett sätt 
som liknar modellen för den svenska arbetsmarknaden. Samtliga har någon form av extern 
tillsyn motsvarande den svenska diskrimineringsombudsmannen (i Norge och Danmark 
finns diskrimineringsnämnder) som dels ser över riktlinjer men även kan agera för att tillse 
lagefterlevnad på arbetsmarknaden. Vad som främst skiljer försvarsmakterna åt är att Norge 
och Danmark har infört någon form av intern tillsyn som ligger utanför ”chain of 
command” medan Finland, i likhet med Sverige, har en modell där trakasserier och 
kränkningar hanteras inom ramen för den enskilde chefens ansvar.  
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4. Försvarsmaktens organisation och arbetssätt 
Försvarsmakten har lång erfarenhet av att systematiskt arbeta mot kränkningar och 
trakasserier. Resurspersoner och handlingsplaner har funnits sedan 90-talet och arbetet har 
på många områden legat i framkant på svensk arbetsmarknad. Som exempel kan bland annat 
nämnas interaktiva webbutbildningar mot kränkningar och trakasserier som utformades 
under tidigt 00-tal och de omfattande diskrimineringsenkäter som genomfördes 2010 och 
2015. I svenskt arbetsliv är sådana fördjupande arbetsmiljöstudier om diskriminering och 
trakasserier ovanliga och försvarsmaktens är därtill särskilt omfattande avseende djup och 
omfång i frågeställningar och antal respondenter. Trots ett långvarigt systematiskt arbete 
kvarstår utmaningen mot trakasserier och kränkningar, bland annat i uppnådd effekt av det 
förebyggande arbetet samt i förmågan att lära och utvecklas utifrån de trakasserier och 
kränkningar som uppdagas, utreds och åtgärdas. Nedan följer en genomgång av 
Försvarsmakten arbete såsom det ser ut våren 2018. Genomgången inleds med en kortare 
nulägesbeskrivning över förekomsten av trakasserier och kränkningar följt av en rad 
frågeställningar strukturerade utifrån de krav som framförallt diskrimineringslagen ställer på 
arbetsgivare. 

 

4.1. Förekomsten av kränkningar och trakasserier i Försvarsmakten 
Förekomsten av kränkningar och trakasserier i Försvarsmakten följs upp genom den årliga 
medarbetarundersökningen FM VIND. Vid den senast genomförda undersökningen (2017) 
angav 17 personer att de blivit utsatta för sexuella trakasserier medan drygt 700 personer 
uppgav att de utsatts för någon typ av kränkande särbehandling under de senaste tolv 
månaderna9. Undersökningen visar att anställdas kön och hierarkiska position påverkar 
sannolikheten att bli utsatt för kränkningar. Anställda i juniora befattningar är mer utsatta än 
personer högre upp i hierarkin. Till exempel är GSS som är kvinnor särskilt utsatta, av dessa 
har 27 % upplevt sig utsatta för kränkande särbehandling under föregående tolv månader. 
Undersökningen visar att kränkande särbehandling förekommer inom samtliga delar av 
FÖRSVARSMAKTEN men att det också finns skillnader mellan de olika stridskrafterna, 
exempelvis upplever en hög andel kvinnor som är GSS inom marinen sig utsatta för 
kränkningar (32 %), likaså civila kvinnor inom Högkvarteret (20 %).  
 

Effekterna av upplevelse av kränkningar och trakasserier är väl beforskade och i FM VIND 
bekräftas bilden av att dessa upplevelser kan leda till ohälsa och till minskad tillfredställelse i 
arbetet och på arbetsplatsen. Vidare riskerar även den anställdes tillit till arbetsledning och 
styrning av verksamheten att minska, likväl som den anställdes känsla av att vara del i 
arbetsplatsens gemenskap. Resultatet för FM VIND 2017 visar att ”Annan typ av 
kränkning” (som inte direkt rör bl.a. mobbing, trakasserier eller sexuella trakasserier) är den 
vanligaste formen inom Försvarsmakten och att den drabbar både kvinnor och män. Här är 
det av vikt att notera att även kränkningar som inte direkt kan definieras som trakasserier på 
grund av kön ändå kan ha dimensioner av över och underordning på grund av kön som del i 
sin orsak. Denna typ av odefinierad kränkning är oftare utförd av chef vilket påvisar att det 
förmodligen finns en maktdimension i den upplevda kränkningen.  

 

4.1.2. #Givaktochbitihop 

Utöver FM VIND har Försvarsmakten under 2017 även tagit del av #MeToo-uppropet 
#Givaktochbitihop. Där ges exempel på hur framförallt kvinnor särbehandlas i 
 
9 Antalet respondenter i FM VIND 2017 var ca 13 000 personer. 
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Försvarsmakten och hur sexuella trakasserier kan ta sig uttryck i verksamheten. Centralt i de 
berättelser som framkommer i uppropet är förekomsten av sexuella trakasserier och sexuella 
övergrepp. Därutöver återkommer Försvarsmaktens ibland bristande förmåga att utreda, 
åtgärda och i övrigt omhänderta problematiken. För den enskilde som utsätts är det tydligt 
att det är en utsatt position där stöd och resurser som finns tillgängliga i hög grad varierar 
beroende på omständigheter. Återkommande är berättelser om chefer som inte har kunskap 
eller förmåga att hantera problematiken, anställda som utsätter den som berättar för 
repressalier, arbetsplatser som präglas av tystnadskultur och rädsla för att lyfta problem samt 
inbördes beroenden och jävssituationer som tillåts fortgå i utredningar och beslut om 
ärenden där anställda har anmält sexuella trakasserier. Den enskilde anställdes tillit till 
Försvarsmaktens förmåga att omhänderta en händelse av trakasserier är något som 
återkommande beskrivs som bristande. Många berättelser handlar om en ovilja att berätta 
om upplevelser på grund av rädsla för repressalier, nya kränkningar, att inte bli trodd av 
chefer, samt uppgivenhet inför att den som trakasserar inte kommer att drabbas av några 
påföljder på grund av sitt beteende. 

 

4.2. Genomgång av Försvarsmaktens arbete 
Som genomgången i avsnitt 2 visar har arbetsgivare en rad krav på sig avseende hur 
trakasserier och kränkande särbehandling ska tas om hand och förebyggas på arbetsplatsen. 
Särskilt diskrimineringslagen (2008:567) ställer detaljerade krav på försvarsmakten om att ett 
systematiskt förebyggande arbete, rutiner och åtgärder för att motverka trakasserier ska vara 
på plats. Nedan följer en rad frågeställningar till Försvarsmakten utifrån de krav som 
diskrimineringslagen ställer.   

 

4.2.1. Vilka rutiner finns?  

Försvarsmakten har idag en formell ärendegång som förmedlas till chefer och medarbetare 
genom 

• Checklista Stöd vid trakasserier – denna är en hanteringsordning för framförallt 
chefer och ger en översiktlig vägledning i ärendegång samt utredningsförfarande 
avseende trakasserier. 

• Vägledning ”Om det händer” – ett dokument som vänder sig till både chefer och 
medarbetare. Förklarar i allmänna termer vad det innebär att bli utsatt för 
trakasserier och vad personen bör göra.10 Vägledningen visar på ansvar i linjen och 
hänvisar i första hand till närmsta chef som utredningsansvarig vid förekomst av 
trakasserier. Andra vägar anges såsom att rådgöra med FM HRC och andra 
medarbetare. 

 
Medarbetare har i övrigt framförallt emilia att förhålla sig till för information om vad de bör 
göra (vem de ska vända sig till etc) vid eventuella trakasserier eller upplevelse av kränkning. 
Rutinerna klargör inte vad som innefattas av Försvarsmakten verksamhet, exempelvis 
avseende Hemvärnet. Ett förslag till utökad rutinbeskrivning/vägledning finns i Appendix 
A. 
 
 

 
10 Skriften är en samproduktion med FHS och TRM (även checklistan) vilket är positivt då 
myndigheterna har gränsdragningsproblematik i ansvarsfördelning för de personer som rör sig mellan 
verksamheter och roller (student/anställd/rekryt etc) 
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4.2.2. Vad gör Försvarsmakten vid kännedom om trakasserier/kränkningar?  

Enligt gällande rutiner ska en utredning skyndsamt genomföras. Ansvarig för att utreda är 
chef för den del av Försvarsmakten där trakasserierna/kränkningen uppstår. Chef har 
möjlighet att ta stöd från lokal HR, företagshälsovård samt specialister vid FM HRC.   

Som visas nedan (Figur 2) är det närmaste chef som har utredningsansvar (UA) vid den 
händelse att trakasserier eller kränkningar förekommer vid en arbetsplats (exempelvis se 
anställd 1 och anställd 2 i Figur 2). Till stöd har chef främst lokal HR men även HR 
Centrum, LEDS JUR och Företagshälsovården erbjuder stödfunktioner inom sitt respektive 
expertområde. Del i ärendet är därutöver ATO, skyddsorganisation (SO) och överordnat 
chefsled. Därutöver kan även Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller Arbetsmiljöverket 
(AV) i förlängningen bli involverade i ärendet. Ett ärende kan i slutändan komma att 
hanteras i domstol med möjlig påföljd för arbetsgivare (vite/diskrimineringsersättning) eller 
ansvarig chef (arbetsmiljöbrott). 

 

Figur 2 – organisation utredning kränkning/trakasserier 

 

4.2.3. Hur säkerställs skyndsam utredning?   

Försvarsmakten saknar rutin som tydliggör när och inom vilket tidsspann en utredning ska 
genomföras. Det finns exempel på ärenden där utredning ej genomförts tillräckligt 
skyndsamt, till men för inblandade parter men även med följden att disciplinära åtgärder 
eller uppsägning/avskedande inte varit möjligt på grund av de tidsfrister för arbetsgivarens 
agerande som följer av lagen om offentlig anställning och lagen om anställningsskydd. Det 
finns även exempel på medarbetare som saknar tilltro till Försvarsmaktens 
utredningsförfarande och därför inte berättar om sin upplevelse/alternativt dröjer allt för 
länge med följden att arbetsgivaren handlingsmöjligheter begränsas. Bristen på tilltro är 
bland annat återkommande i de berättelser som framgår i #Givaktochbitihop. 
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4.2.4 Hur säkerställs opartisk och saklig utredning? 

Försvarsmakten saknar rutin som klargör vad en opartisk och saklig utredning innebär. 
Försvarsmakten genomför idag utredningar med tillgänglig personal vid aktuell OrgE samt i 
undantagsfall, vid behov, med extern kompetens. Närmast ansvarig chef (för den som 
upplever sig kränkt/trakasserad) är den som ansvarar för utredningen om inte personen är 
uppenbart olämplig. Om närmaste chef bedöms vara olämplig att ansvara för utredningen 
ges utredningsansvaret till närmsta högre stående chef i linjen. Vilken utredningsfunktion 
som används avgörs från fall till fall utan särskild praxis eller närmare specificerad rutin eller 
riktlinje. FM HRC samt LEDS JUR är sakkunnigt stöd till verksamheten i 
hantering/utredning av ärenden. Den chef som ansvarar för utredningen avgör själv om 
stöd ska inhämtas eller ej.  

 

4.2.5. Hur säkerställs att den som utreder har erforderlig kompetens? 

Ansvarig chef avgör vem eller vilken funktion som ska utreda ett ärende. Utredningen kan 
på OrgE genomföras av exempelvis lokalt HR-stöd, arbetsmiljöhandläggare eller annan 
handläggarfunktion (såsom kontaktperson likabehandling). Utredningen kan även beställas 
av företagshälsovård. Då tydliga rutiner saknas för hur en utredning ska genomföras har det 
inte heller säkerställts vad som är erforderlig kompetens. Av lagstiftningen (se föregående 
redogörelse i avsnitt 2) kan utläsas att den som utreder åtminstone bör ha kunskap i 
arbetsmiljölag och diskrimineringslagstiftningens tillämpning, förvaltningslag samt kunskap i 
utredningsmetodik. FM HRC har två specialister anställda för att besvara verksamhetens 
frågor och stödja chef och lokal HR i utredningsförfarandet. Försvarsmakten har även 
utbildningar i arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete tillgängligt via webb och MHS K. 
Utbildningarna ger dock ingen fördjupad kunskap i utredningsförfarandet eller 
utredningsmetodik även om viss kunskap erbjuds i Handledarutbildning för kontaktperson 
likabehandling. Kontaktperson likabehandling är ett tillika-uppdrag med huvudsaklig uppgift 
att stödja chef OrgE i att upprätta åtgärder för att främja likabehandling. Uppdraget är ej 
avsett att vara en utredarfunktion.  

Den som är utsatt, skyddsombud samt ATO kan föra talan mot Försvarsmakten om 
utredningen bedöms bristfällig.11 

 

4.2.6. Hur säkerställs att den som utreder har tillgång till de resurser som kan 
behövas för att genomföra utredningen? 

Den chef som har utredningsansvaret bär också ansvar för att den som utreder ges de 
resurser som krävs för att genomföra utredningen. Vilka resurser (kompetens) som finns 
tillgänglig varierar beroende på OrgE och var i respektive OrgE som händelsen sker och 
utredningsansvaret förläggs. Den som är utsatt, skyddsombud samt ATO kan föra talan mot 
Försvarsmakten om utredningen bedöms bristfällig.12  

 

 

 
11 Här skiljer sig förfarandet åt beroende på om händelsen rör kränkande särbehandling eller 
trakasserier. Avseende kränkande särbehandling hanteras ett ärende inom ramen för 
skyddsorganisationen i första hand. Om arbetsgivaren inte vidtar de åtgärder som krävs för att säkra 
arbetsmiljön kan skyddsombudet ställa en begäran om arbetsmiljöåtgärd vidare till Arbetsmiljöverket 
enligt 6 kap. 6a § i Arbetsmiljölagen.  
12 Se fotnot 7 ovan. 
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4.2.7. Hur säkerställs skäligt stöd till inblandade? 

Ansvarig chef avgör vilket stöd som ska erbjudas de inblandade. Anställda i Försvarsmakten 
har även möjlighet att på eget initiativ använda sig av det stöd som finns tillgängligt via 
företagshälsovård.  

 

4.2.8. Hur säkerställs att vidtagna åtgärder haft avsedd effekt? 

Ansvarig chef ska följa upp åtgärder och säkerställa att trakasserier/kränkningar har upphört. 
Enligt gällande riktlinjer (checklista) ska chef se till att handlingsplanen genomförs i alla steg: 
återkoppling angående samtal och åtgärder, uppföljningssamtal och informationsplikt 
avseende genomförd handlingsplan/avslutad utredning. Uppföljningen hanterar endast 
individärendet och saknar systemstöd eller riktlinjer för diarieföring och ev. prövning av 
sekretess. Den som är utsatt, skyddsombud samt ATO kan föra talan mot Försvarsmakten 
om åtgärder inte har avsedd effekt eller inte är tillräckligt omfattande/effektiva.13  
 
 
4.3. Sammanfattande analys av nuvarande utredningsförfarande 
Avseende hur ett utredningsförfarande hanteras saknas annan praktisk handledning än 
checklista och vägledning. Försvarsmakten tillhandahåller stöd till chef och den som utreder 
via sakområdeskompetens på FM HRC och LEDS JUR. Stödet är inte obligatoriskt och det 
finns ingen rapporteringsskyldighet till central nivå avseende de ärenden som uppstår på 
OrgE. Lokal kompetens i utredningsförfarandet varierar och någon reell kravställning 
avseende kompetensnivå eller nödvändiga resurser för utredning saknas. Utbildning via 
lärportal samt MHS K finns tillgänglig avseende arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning 
men utbildningen är inte obligatorisk och utbildningarna är inte utformade i syfte att ge 
kunskap i utredningsmetodik.  
 
En genomgång av de rekommendationer som fastställts av DCAF visar att Försvarsmakten 
har utvecklingspotential i flera delar. Den första rekommendationen - Anmälningsfunktion med 
genusperspektiv – är inte säkerställd vid Försvarsmakten eftersom anmälan görs till lokal OrgE 
där kompetens och erfarenhet av att ta hand om ärenden om trakasserier, (särskilt sexuella 
trakasserier) varierar. Att inrätta en försvarsmaktsgemensam funktion för anmälningar och 
rådgivning är en möjlig lösning för att garantera likvärdighet och lämplig kompetens och 
erfarenhet hos dem som tar hand om ärenden.  
 
Den andra rekommendationen handlar om - Ledarskap för jämställdhet – och att chefer ska 
vara tydliga och driva arbetet mot trakasserier och kränkande särbehandling. I denna del är 
Försvarsmaktens riktlinjer tydliga och chefer på OrgE, stridskraftschefer och 
myndighetsledning har tydligt markerat vikten av arbetet mot trakasserier och kränkande 
särbehandling samt sexuella trakasserier i synnerhet.  

Den tredje rekommendationen - Förebyggande arbete mot trakasserier och kränkningar - är 
vittomfattande och rör allt ifrån hur arbetet organiseras och resurssätts, hur information 
sprids och utbildningar görs tillgängliga, riktlinjer samt policystatements. Försvarsmakten har 
i denna del utfört ett omfattande arbete men är, såsom alla stora organisationer, beroende av 
samordning och kontinuerligt utvecklingsarbetet för att upprätthålla likvärdig kvalitet i alla 
delar av verksamheten. Här finns ett behov av stärkt samordning och mer verktyg och 
stödresurser till det lokala förebyggande arbetet.  

 
13 Se fotnot 7 ovan. 
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Den fjärde rekommendationen rör - Förutsättningar att rapportera och agera vid trakasserier – och 
är en av de delar där förbättringspotential identifierats. Dels behöver Försvarsmakten stärka 
den formella vägen till en anmälning, exempelvis genom att inrätta en funktion utanför den 
OrgE där händelsen ägt rum, dit personer kan vända sig. Dels bör vägar till råd och stöd 
utvecklas och stärkas. Dessa behöver nödvändigtvis inte vara vägar dit en person vänder sig 
för att anmäla en händelse utan kan vara funktoner som endast stödjer eller rådgör 
individen. Vidare bör anmälningsprocessen göras tydligare för individen, inklusive skyddet 
för den enskildes integritet, rätten till information och möjligheten till handläggningstid som 
ligger inom ramen för en sk. skyndsam handläggningsprocess. I dessa delar gäller en 
ömsesidig omsorg om den som anmäler men även den som blir anklagad för att ha kränkt 
eller trakasserad.  

Den femte - Rekommendation om utredningsförfarandet – är direkt relaterat till ovan och avser för 
Försvarsmaktens del behov av att trygga kompetens i utredningsförfarandet genom särskild 
utbildning och träning i lagar, regler och utredningsmetodik avseende personalsociala 
ärenden samt ökad tillgång till expertfunktion för stöd under utredningens gång. 
Försvarsmaktens utredningar behöver stärkas genom:  

• Tydlig riktlinje för att säkerställa att utredningen är rättvist, transparent, sakligt och 
skyndsamt genomförd. 

• Tydlig riktlinje om att värna integriteten bland involverade, konfidentiell hantering 
av ärendet, handläggningstid, åtgärder för att förhindra repressalier samt rutin för 
kommunikation med inblandade parter. 

• Rätt för den som anmält och den som anklagas att bisittas av oberoende tredje part 
under intervjuer/utredning. 

• Rätt för den som anmäler att frångå chefslinjen vid anmälan. 

Den sistnämnda punkten, som särskilt har betonats av DCAF med hänvisning till det 
ömsesidiga beroende/vänskapsband i chefslinje, är även en problematik som betonas i 
#Givaktochbitihop och något som medför ett underskott av tilltro till Försvarsmaktens 
förmåga att hantera trakasserier och kränkningar.  

I relation till #Givaktochbitihop och de berättelser om sexuella trakasserier och sexuella 
övergrepp som där framkommit kan det vara lämpligt att särskilt lyfta att de som ansvarar 
för att utreda ärenden om sexuella trakasserier och sexuella övergrepp behöver särskild 
utbildning och träning. Även i denna del har Försvarsmakten idag en utvecklingspotential.  

Slutligen rör den sista rekommendationen Försvarsmaktens förmåga att - Följa upp och dra 
lärdom av förekomst av trakasserier.  -Här har Försvarsmakten en styrka i den könsuppdelade 
statistik som finns tillgänglig och de undersökningar, FM VIND, som genomförs årligen. 
Vad som dock behöver utvecklas är en samordning och samlad lägesbild av de ärenden som 
uppstår och utreds i verksamheten. Nuvarande arbetssätt innebär att varje ärende om 
trakasserier eller kränkningar utreds lokalt på OrgE och endast i de fall som ärendet 
handläggs vid FPAN kommer det att registreras på ett centralt plan. Att ärende hanteras 
decentraliserat utan samordning hindrar organisationen att lära sig från varje enskild 
händelse, att se mönster och att utveckla adekvata åtgärder för att förebygga trakasserier och 
kränkningar på längre sikt.  

  



 

 

Rapport          
Datum Beteckning  

2018-08-31 FM2018-15606:1 
         

Sida 26 (41) 
 

                           
 

 
  

 

5. Förslag till utvecklingsområden och fortsatt arbete 
Som visats ovan har Försvarsmakten idag ett antal oklarheter i hur trakasserier och 
kränkningar förhindras och förebyggs, hur utredningar går till och hur ärenden följs upp. 
Försvarsmaktens arbetsmiljöarbete har inte fullt ut implementerat rutiner för AFS 2015:4 i 
verksamheten och Försvarsmaktens likabehandlingsarbete har inte utvecklat arbetsformer, 
rutiner och riktlinjer som säkerställer att utredningar om trakasserier i verksamheten 
genomförs på ett sakligt och opartiskt sätt. Vidare kan Försvarsmakten i högre grad beakta 
aktuell forskning och de rekommendationer som sammanfattas i avsnitt 4.2. om hur 
kränkningar och trakasserier motverkas och hur anställda som blivit utsatta ska tas om hand. 
För att säkerställa att Försvarsmakten följer aktuell lagstiftning och för att öka 
verksamhetens förmåga samt tilltron bland anställda för Försvarsmaktens hantering av 
förekomst av kränkningar och trakasserier föreslås ett par åtgärder. Förslagen syftar till att 
 

• skapa systematik i hur kränkningar och trakasserier anmäls, utreds och följs upp 
genom systemstöd;  

• stärka nulägesbilden avseende karaktär och omfattning i personalsociala ärenden;  

• kvalitetssäkra utredningsförfarande, inklusive verktyg och stödåtgärder, med 
omsorg om den som anmäler, den som utreder och den som fattar beslut, samt;  

• säkra rapporteringen av händelser genom ökad tilltro till förmågan att hantera 
och åtgärda brister i arbetsmiljön. 

 
5.1. Att berätta för arbetsgivaren 
Grundläggande för att Försvarsmakten ska kunna motverka förekomst av trakasserier är att 
anställda vill och vågar berätta. Arbetsgivaren ska vid kännedom om trakasserier omedelbart 
utreda och i förekommande fall vidta åtgärder. För att säkerställa att anställda vänder sig till 
arbetsgivarföreträdare vid förekomst av trakasserier/kränkning föreslås 
  

• Vägledningsfunktion inrättas dit medarbetare kan vända sig för råd och information 
om vad kränkningar/trakasserier innebär, hur utredning går till samt vilket stöd som 
finns tillgängligt. Vägledningsfunktionen bör utformas med expertkompetens och 
ges förutsättningar att sakligt och opartiskt ge stöd och vägledning till anställda. 
Som visas i forskningsöversikten är trakasserier och kränkningar i arbetslivet 
komplicerade processer som kräver expertkunskaper för att hanteras på rätt sätt. 
Exempelvis måste Försvarsmakten ta höjd för att olika grupper löper olika stor risk 
för att utsättas för trakasserier på arbetsplatsen och därmed utforma strategier och 
praktiker för att alla (exempelvis oavsett kön, sexuell läggning eller ålder) ska kunna 
vara trygga i att påtala trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande 
särbehandling. 

• Målsättningen med vägledningsfunktionen är att enskild medarbetare snabbt ska få 
relevant stöd och vägledning. Genom snabbt stöd och vägledning bör anställda 
även känna en ökad tilltro till Försvarsmakten förmåga att utreda och i 
förekommande fall åtgärda trakasserierna.  

• Anmälningsfunktion utanför lokal OrgE chefslinje inrättas i permanent form. 
Anställda ska kunna vända sig direkt till särskild resurs vid Försvarsmakten för att 
anmäla händelser om trakasserier och kränkningar.  
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• Ett utökat utredningsstöd till ansvarig chef samt utvecklade rutiner avseende vad 
utredningsskyldigheten innebär samt vad chefens ansvar är i relation till enskild 
anställd, den som är utsatt/anklagad samt arbetsgruppen i stort. Tydliggörande av 
vilka parter som har rätt att medverka i ärendet och på vilket sätt de bör medverka 
(t.ex. avseende skillnad i roll mellan facklig företrädare och arbetsplatsens 
skyddsombud).  

 
5.2. Att anmäla kränkningar/trakasserier  
När en anställd väljer att anmäla att den blivit utsatt för kränkningar/trakasserier ska 
Försvarsmakten ha en tydlig och transparent ärendegång. Det innebär att Försvarsmakten 
ska upprätta en rutin för anmälan samt vid inkommen anmälan om trakasserier/kränkning 
ha tydliga rutiner och resurser på plats för att skyndsamt omhänderta anmälan, utreda och i 
förekommande fall vidta åtgärder. Tillvägagångssättet ska vara enhetligt för hela 
Försvarsmakten för att säkerställa likvärd, skyndsam och saklig utredning samt möjlighet att 
följa upp inkomna ärenden/anmälningar på ett effektivt sätt. Arbetsgivarens rutin för att 
motta anmälan om kränkning/trakasserier bör klargöra 
 

• Vad en anmälan är: en anmälan om att ha blivit utsatt för kränkningar eller 
trakasserier innebär att en anställd meddelar företrädare för arbetsgivaren om att en 
eller flera händelser upplevts som kränkande eller missgynnande. En anmälan är inte 
en formaliserad procedur utan kan innebära att arbetstagare redogör för chef om en 
händelse och att denna händelse upplevt som kränkande särbehandling eller som en 
form av trakasserier. Denna redogörelse kan lämnas muntligt eller skriftligt. Om 
uppgifter kommer arbetsgivaren till kännedom om att en anställd blir utsatt för 
kränkningar/trakasserier ska arbetsgivaren undersöka sanningshalten i påståendet 
genom att fråga den person som utpekas som utsatt. Om den utpekade personen 
bekräftar att den upplever sig utsatt för trakasserier eller annan form av kränkning 
ska denna bekräftelse likställas med en anmälan. Företrädare för arbetsgivaren ska 
inte ifrågasätta sanningshalten i en anmälan utan att först ha genomfört utredning, 
undantaget är om anmälan på ett uppenbart sätt saknar grund.   

• Vart en anmälan kan ställas: en anmälan bör lämnas till anställds närmast ansvarig 
chef och/eller till anmälningsfunktion utanför lokal OrgE. 

• Hur en anmälan kan komma att utredas: utredningsrutiner bör tydligt klargöra 
utredningsansvar och krav om skyndsamt, sakligt och opartiskt 
utredningsförfarande. Ett förslag till utökad rutin ges i Appendix A. 

• Vem som har tillgång till ärendet: då ärenden om kränkningar/trakasserier bör 
hanteras med hänsyn till inblandades integritet bör antalet involverade primärt 
begränsas till utsatt anställd, anklagad(e) anställd, chef, utredningsstöd, ATO om 
anställd är fackligt ansluten samt skyddsombud i den del anmälan berör 
arbetsplatsens generella arbetsmiljö alternativt i den del utsatt anställd upplever att 
skyddsombudet bör involveras i ärendet. Stöd via exempelvis företagshälsovård ska 
erbjudas samtliga parter om behov och/eller önskemål finns. 

 
5.3. Utredningsansvar och utredningsstöd 
Ansvaret för att utreda händelser om kränkningar och trakasserier vilar idag hos närmaste 
chef till den eller de anställda som upplevt kränkningar/trakasserier. Syftet med ett ansvar 
förlagt nära anställda och arbetsplatsen är att chef snabbt ska kunna agera och vidta åtgärder 
för att förhindra vidare kränkningar/trakasserier. Utredningsansvaret hos chef syftar med 
andra ord primärt till att chef snabbt ska kunna vidta åtgärder för att trygga arbetsmiljön 
utifrån den information som initialt kan inhämtas i ett ärende. Därefter ska chef tillse att en 
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utredning genomförs av den eller de händelser som föranlett upplevelse av t.ex. trakasserier. 
För att säkra dessa två delar bör 
 

• ansvarig chef ha tillräcklig kunskap för att ta sitt arbetsmiljöansvar och vidta de 
åtgärder som krävs för att säkra arbetsmiljön för sina medarbetare. Sådan kunskap 
bör ges via Försvarsmakten chefsutbildning och finns att tillgå i 
handbok/motsvarande. En chef ska även ha tillräcklig kunskap för att kunna avgöra 
när utredningsansvaret bör övergå till annan chef, till exempel vid misstanke om jäv.  

• Försvarsmakten bör tydligt skilja på innebörden av att ha ett utredningsansvar och 
att vara den som utreder. Försvarsmakten bör säkerställa att alla chefer har ett 
tillgängligt utredningsstöd med kompetens för att utreda ärenden om 
kränkningar/trakasserier. Ett utredningsstöd bör vara samordnat över hela 
Försvarsmakten för att säkerställa likvärdighet, tydlighet och möjlighet att följa upp 
inkomna ärenden/anmälningar samt ge ökade förutsättningar till att ta lärdom i 
syfta att utveckla verksamheten vidare. Det ska inte vara beroende på OrgE vilket 
stöd en chef har tillgång till. Alla chefer i Försvarsmakten ska ges samma 
förutsättningar att ta sitt utredningsansvar och gå till beslut med ett tillförlitligt 
utredningsunderlag. Förslag till hur ett utredningsstöd kan se ut ges i Appendix B. 

 
5.4. Uppföljning och samordning 
För att säkerställa effekten av de åtgärder som vidtas bör ärenden följas upp, dels på OrgE 
nivå av den chef som har utredningsansvar, dels på försvarsmaktsgemensam nivå för att 
skapa en helhetsbild av de ärenden som uppstår i verksamheten. I varje enskilt ärende ska 
det finnas rutin för att chef säkerställer att de åtgärder som vidtagits också haft avsedd 
effekt. Om problematik ändå kvarstår för individ, i form av ohälsa eller nya kränkningar av 
något slag, ska ytterligare åtgärder vidtas för att trygga den enskildes arbetsmiljö. Därutöver 
behöver Försvarsmakten utveckla rutin och systematik kring hur ärende följs upp på 
aggregerad nivå, för hela verksamheten. Dels handlar det om att genom statistisk uppföljning 
kunna följa utvecklingen i verksamheten över antal och form av trakasserier och kränkande 
särbehandling som tas om hand. Dels handlar det om att kvalitativt kunna lära sig av de 
ärenden som förekommer. Att se vilka omständigheter som föranleder händelsen, hur 
organisationen på lämpligast sätt har tagit hand om inblandade parter, om rätt stöd givits och 
om ändamålsenlig utredning genomförts, samt åtgärder för att förhindra att liknande händer 
igen. En sådan uppföljning skapar även förutsättningar för Försvarsmakten att effektivt 
samordna ärendehantering på gemensam nivå, skapa enhetliga rutiner och likvärdig 
utredning för samtliga OrgE, samt verka för praxis kring påföljder. Det är en resurs som kan 
lära sig av händelser, utredningar och åtgärder och utifrån dessa lärdomar utveckla 
Försvarsmaktens verksamhet vidare.   
 
5.5. Förslag till förebyggande och främjande åtgärder 
Slutligen har rapporten att kort reflektera över Försvarsmaktens förebyggande arbete för att 
förhindra kränkningar och trakasserier. Till att börja med är det av vikt att ett systematiskt 
likabehandlingsarbete finns på plats i enlighet med diskrimineringslagens krav. Ett sådant 
arbete måste därutöver föras i nära anslutning till det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
Försvarsmaktens värdegrundsarbete. Det handlar dels om att Försvarsmakten tydligt 
kommunicerar och tar ställning mot olika typer av kränkningar, trakasserier och sexuella 
trakasserier i verksamheten, att riktlinjer och rutiner finns på plats och är kända bland de 
anställda. Därutöver handlar det om att skapa verktyg och stöd för verksamheten att arbeta 
med organisationskultur, normer och värderingar. Ett sådant arbete måste kontinuerligt 
göras såväl försvarsgemensamt som i arbetsgrupper och på varje arbetsplats. Det är den 
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lokala arbetsplatskulturen som ger förutsättningar för att kränkningar uppstår eller 
motverkar desamma.  
 
Med hänvisning till den forskning som rapporten gått igenom (se bland annat Butler 2010 
samt  Buchanan 2014) behövs mer diskussion kring makt och hierarkier, kön och sexualitet i 
Försvarsmakten. När verksamheten förstår de ojämlika villkor som råder för olika grupper 
av anställda, till exempel beroende på kön, ålder, sexuell läggning, civil eller militär, finns 
också förutsättningar att arbeta för förändring. Samtal om kön och makt är väsentliga i alla 
verksamheter men framförallt på arbetsplatser som är kraftigt dominerade av ett kön. Där 
kan stereotypa föreställningar om kön och sexualitet få stå oemotsagda om inte 
organisationen (och dess ledning) tydligt visar vilka normer och värderingar som gäller. Det 
handlar bland annat om att värdegrunden ska omsättas i praktiska handlingar men även om 
hur Försvarsmakten omhändertar fall av sexuella trakasserier och andra kränkningar - om 
organisationen stödjer den som utsatts eller utsätter den som anmäler för repressalier, om 
den som anmäler blir trodd eller ifrågasatt, om den som trakasserar blir tillrättavisad eller om 
beteendet tolereras.  
 
 
 
6. Beslut 
Rapporten ”Utredning av systematiskt omhändertagande av trakasserier, sexuella trakasserier 
och kränkande särbehandling” har fastställts av Stf Personaldirektör Stina Nyström efter 
föredragning av XX.  
Nyström, Stina 

Klicka här för att ange befattning. 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
 
Sändlista 
FM HRC 
HKV Avd 
LEDS CIO 
LEDS INRI 
LEDS JUR 
LEDS KOMM 
LEDS STAB 
MUST 
PROD 
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Appendix A – förslag till utökade rutinföreskrifter 
 

Att förebygga kränkningar och trakasserier 
I rollen som chef med personalansvar ingår att arbeta för att förebygga att kränkningar 
och trakasserier uppstår på din arbetsplats. Att arbeta förebyggande innebär bland annat 
att du ska informera dina medarbetare om att kränkande särbehandling och trakasserier 
inte är accepterade i verksamheten. Det kan tyckas självklart men så länge som 
kränkningar sker måste vi fortsatt påtala att de är oacceptabla. Informera om vilka 
riktlinjer som gäller och vad den enskilde medarbetaren bör göra om personen blir utsatt 
för, eller uppmärksammar, kränkningar och trakasserier. Ett sätt att ta upp frågan är i 
samband med APT och gemensamma samlingar eller utbildningar, till exempel i 
diskussioner utgående från Försvarsmaktens värdegrund. 

 

Varningssignaler 
Som chef bör du leta efter varningssignaler i din arbetsgrupp. Finns det konflikter, 
samarbetssvårigheter, ohälsosam arbetsbelastning eller otydlig arbetsfördelning? Finns 
det organisatoriska faktorer som skapar osäkerhet, t.ex. en pågående omorganisation eller 
liknande förändringar? Dessa varningssignaler har visat sig ha tydliga samband med 
arbetsplatser där kränkningar och trakasserier förekommit. Försök att fånga upp dem i 
medarbetarsamtal och APT, gör riskbedömningar i samband med omorganisationer och 
glöm inte att ta med psykosociala perspektiv i din skyddsrond i verksamheten. Ett 
effektivt sätt att arbeta förebyggande är att se till att frågor om kränkningar och 
trakasserier finns med i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Stöd från dina medarbetare 
Diskutera vad som kan vara kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen. 
Har medarbetarna varit med om situationer som varit obehagliga, olustiga, obegripliga 
eller orättvisa? Dessa känslor och upplevelser är ofta bra ingångar till samtal om frågorna. 
Försök att gemensamt prata om vad som kan upplevas som kränkande. Diskutera i syfte 
att hitta sätt att förebygga att sådana situationer uppstår. Du som chef måste ta hjälp av 
dina anställda – det är de gemensamma värderingarna i arbetsgruppen som är det främsta 
verktyget för att förebygga kränkningar. Se till att medarbetarna vet om att du som chef 
stödjer dem när de markerar mot beteenden som kan upplevas som kränkande.  

Kom ihåg att ta råd och stöd i arbetet från dina chefskollegor, lokalt HR, skyddsombud, 
arbetstagarorganisationer (ATO) och FM HR-Centrum.  

 

Chefens ansvar och uppgifter om en anställd upplever sig utsatt 
för kränkande särbehandling eller trakasserier 
Som chef har du ett utredningsansvar när du får kännedom om att en medarbetare anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande särbehandling eller trakasserier i samband med arbetet. 
Utredningsansvaret gäller även händelser som skett utanför arbetstid eller arbetsplatsen 
men som är kopplade till arbetet, exempelvis under tjänsteresor eller personalfester. 
Utredningsskyldigheten sträcker sig långt och inträder även i det fall där någon person 
uppger omständigheter som kan tyda på att det förekommer kränkningar eller 
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trakasserier. Skyldigheten att utreda inträder på så vis oavsett om det finns en formell 
anmälan eller inte.  

Omfattningen av en utredning kan variera. Om man efter några inledande 
utredningsåtgärder kan konstatera att en anmälan inte föranleder någon vidare åtgärd kan 
utredningen avslutas. Beslut att anmälan inte föranleder ytterligare åtgärder och de samtal 
och andra utredningsåtgärder som genomförts ska dokumenteras och diarieföras, se 
nedan om diarieföring.  

Utredningen ska genomföras skyndsamt, diskret och sakligt och dokumenteras i enlighet 
med förvaltningsrättsliga principer. Ta hjälp av HR och LEDS JUR i utredningsarbetet. 
Ur ett arbetsrättsligt perspektiv är det också viktigt att dokumentera utredningsåtgärderna 
eftersom tvist kan uppstå om Försvarsmakten uppfyllt sin utredningsskyldighet eller inte. 
Nedan ges en genomgång av de viktigaste momenten i en utredning.  

 
Att utreda kränkande särbehandling och trakasserier 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
• Om du som chef uppmärksammas på att kränkande särbehandling/trakasserier 

förekommer är du skyldig att ta situationen på allvar och handla omedelbart. 
Samtala snarast med den som upplever sig utsatt. 

• Ge stöd till den som upplever sig vara utsatt och informera om stöd genom 
företagshälsovård och ATO. Försvarshälsan har resurser för att stödja enskilda 
medarbetare och ATO har rätt att företräda sina medlemmar i ärenden som handlar 
om trakasserier. Även skyddsombud kan vara en stödresurs för enskild anställd. 

• Ta del av Försvarsmaktens riktlinjer om kränkande särbehandling och trakasserier 
på emilia (checklista vid utredning och vägledning för anställda ”Om det händer”).  

• Ta kontakt med din HR-funktion för att få råd om hur du bör gå vidare och hur du 
lämpligast undersöker omständigheterna.  

• Du måste direkt ta ställning till om skyddande åtgärder bör vidtas, exempelvis 
åtgärder med syfte att stoppa ovälkomna beteenden.  

• Du bör göra en första bedömning om hur allvarliga och omfattande de påstådda 
kränkningarna tycks vara och om det finns risker för ohälsa.  
 

 
• Undersök vad som hänt så snart som möjligt genom att samtala enskilt och 

konfidentiellt med de inblandade och eventuella vittnen. Samtalen ska präglas av 
respekt, saklighet och opartiskhet. En utredning kan inte avslutas enbart för att ”ord 
står mot ord”. Som arbetsgivare är du skyldig att utreda omständigheterna så långt 
som det är möjligt. 

• Inför samtalet ska du informera medarbetaren om rätten att ha en facklig 
representant/skyddsombud närvarande.  

Följ upp Undersök  Ge stöd Åtgärda Bedöm  

Ge stöd 

Undersök 
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• Samtal och möten ska dokumenteras genom att anteckningar förs om vad som sagts 
eller gjorts, av vem, hur och när. Dokumentationen ska innehålla 
förstahandsinformation, inte rykten, vara nedtecknad och förvaras på ett så 
betryggande sätt att uppgifter inte sprids. Kom ihåg att tidigt bedöma eventuell 
sekretess i ärendet. Ta stöd av juridisk kompetens vid behov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bedöm undersökningens resultat och kommunicera resultatet till berörda. Det är 
viktigt att informera den som är utsatt om vilka som får del av informationen och 
vad som händer.  

• Om slutsatsen är att kränkande särbehandling/trakasserier förekommit ska det 
tydligt klargöras för den som utsätter eller trakasserar att beteendet upplevs som 
kränkande och omedelbart måste upphöra. 

• Om kränkningarna bedöms vara av allvarligare art bör en utredning genomföras av 
oberoende part. En oberoende utredning kan även vara nödvändig om du som chef 
befinner dig i en jävssituation till någon av de inblandade eller på något sätt inte kan 
sägas vara opartisk i utredningens slutsatser.  

• Det kan vara aktuellt att vidta åtgärder som berör enskilda individer, hela 
arbetsgruppen och arbetsklimatet generellt, exempelvis genom enskilda samtal, 
seminarier, grupputveckling, spelregler i arbetsgruppen och andra förebyggande 
insatser. Det är viktigt att du som chef förankrar åtgärder med berörda. Utredningen 
kan ligga till grund för eventuella arbetsrättsliga påföljder, såsom omplacering, 
disciplinåtgärd eller uppsägning/avskedande. 

• Diarieför utredningen och de handlingar som är av betydelse för ärendet löpande i 
ett ärende i VIDAR. Tänk på att PuL- och sekretessmarkera handlingar i enlighet 
med VIDAR-guiden. Se nedan för tillämplig sekretessbestämmelse. Eventuella 
stödanteckningar som inte tillför något i sak ska inte diarieföras. Handlingar som 
hör till ett ärende ska samlas i en akt i VIDAR. Det är inte tillåtet att skapa 
samlingsakter för flera utredningar. 

• Det är mycket viktigt att följa upp de åtgärder som vidtagits för att försäkra sig om 
att kränkningarna har upphört. Detta bör göras genom uppföljningssamtal med de 
inblandade samt genom att vara extra uppmärksam på arbetsklimatet i gruppen. Håll 
utkik efter varningssignaler. 
 

För stöd, råd och hjälp kan du som chef vända dig till: 
• Överordnad chef  
• Lokal HR-funktion 
• FM HR-Centrum  
• Företagshälsovården Försvarshälsan 
• Skyddsombud 

En inledande undersökning bör innefatta 
1. Den utsattes perspektiv och upplevelser.  
2. Den eller de utpekades perspektiv och upplevelser.  
3. Eventuella vittnens perspektiv och upplevelser.  
4. Oberoende underlag såsom t ex brev, e-post, protokoll, inspelningar, bilder eller liknande. 

Bedöm 

Åtgärda 

Följ upp 
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• ATO 
• Kontaktperson likabehandling 
• Juridiskt stöd från rättsbefäl eller juridiska avdelningen i Högkvarteret 

 
Vanliga frågor och svar 
 
Vilket stöd finns att få från Försvarshälsan? 
 
Svar: Försvarshälsan har ett brett uppdrag att ge stöd till Försvarsmakten i arbetsmiljöfrågor.  
Bland annat ges stöd och utbildning till chefer i organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöfrågor. Det går även att få utbildning i konflikthantering och kränkande 
särbehandling. För anställda kan du som chef även hänvisa en medarbetare till 
bedömningssamtal hos försvarshälsan. Syftet med ett bedömningssamtal är att ta in 
tillräckligt med information, såväl medicinsk som psykosocial, rörande din medarbetares 
behov av eventuellt, fortsatt stöd. Ett sådant samtal kan vara lämpligt för samtliga 
involverade i ärenden om kränkningar och trakasserier (dvs. både den som upplever sig 
utsatt och den som är anklagad för kränkning). 
 
 
Vilken roll kan skyddsombuden ha i det förebyggande arbetet? 
 
Svar: Skyddsombuden bör i sitt arbetsmiljöarbete vara vaksamma på förekomsten av och 
risken för trakasserier och kränkande särbehandling, och uppmärksamma chefer på sådant 
agerande. Skyddsombuden kan även fungera som ett stöd till den som utsatts, tillsammans 
med fackliga representanter eller andra personer som den utsatte har förtroende för. 
 
 
Kan jag som chef vara skyldig att utreda förekomsten av trakasserier/kränkande särbehandling även om 
den utsatte är anonym och inte framträder med sin identitet? 
 
Svar: Ja, det kan föreligga en utredningsskyldighet även i sådana situationer även om 
anonymiteten givetvis gör det hela svårare. Om du som chef exempelvis får anonyma mejl 
som på ett trovärdigt sätt beskriver att en viss utpekad person gör sig skyldig till kränkande 
särbehandling/trakasserier har du en skyldighet att agera.   
 
 
Vilka handlingar blir allmänna i denna typ av ärenden? 
 
Svar: En myndighet har bara en skyldighet att lämna ut handlingar som är allmänna. När 
handlingar blir allmänna bestäms av tryckfrihetsförordningen. Se närmare om när en 
handling blir allmän i H DÄR sid. 17-23. Det är först då myndigheten har konstaterat att en 
handling är allmän som en sekretessprövning ska göras, se nedan för tillämplig 
sekretessbestämmelse. 
 
En utredning om trakasserier eller kränkande särbehandling ska dokumenteras och 
dokumentationen ska vara saklig och objektiv. Eventuella stödanteckningar som inte tillför 
något i sak ska inte biläggas ärendet. Handlingar i ett ärende om trakasserier eller kränkande 
särbehandling som myndigheten upprättar blir vanligen allmänna då ärendet är avslutat.  
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Diskrimineringslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social 
arbetsmiljö (AFS 2015:4) ställer krav på att myndigheten utreder händelsen och vidtar 
åtgärder. Handlingarna i ärendet blir som huvudregel allmänna när utredningen genomförts 
samt beslut att vidta åtgärder eller inte har fattats. Ärendet anses efter detta avslutat och 
handlingarna i ärendet blir därmed allmänna. En handling som myndigheten själv producerat 
blir dock även allmän om handlingen expedieras, d.v.s. skickas till någon utanför 
myndigheten.  
 
I den mån någon av de inblandade i utredningen företräds av sitt fackförbund och ett utkast 
av en utredning om trakasserier eller kränkande särbehandling överlämnas till fackförbundet 
för synpunkter, innebär detta dock inte att utkastet blir en allmän handling, se undantag i 2 
kap. 9 § andra stycket tryckfrihetsförordningen.  
 
När / om den färdiga utredningen skickas eller överlämnas till t.ex. den anställde eller en 
facklig företrädare är handlingen expedierad och är därigenom en allmän handling. Begär 
någon att få ta del av utredningen ska det först prövas om den omfattas av sekretess. För 
tillämplig sekretessbestämmelse, se nedan.   
 
 
Vad kan vara sekretessbelagt i denna typ av ärenden? 
 
Svar: Namn, uppgifter om hälsa för de personer som är inblandade i handelsen samt 
uppgifter om händelsen – i de fall händelsen kan peka ut någon (39 kap. 1 § andra stycket 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL). Sekretess kan även gälla för uppgifter om 
hälsa och sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, 
sexualbrott eller annan liknande uppgift (21 kap. 1 § OSL. Uppgifter om en enskilds 
personliga förhållanden är alla uppgifter som är hänförliga till en individ.  En prövning måste 
dock alltid göras i varje enskilt fall. Det är även av betydelse vem som frågar. De som är 
involverade i ärendet kan ha rätt till mer insyn än andra. Vid begäran om att få ta del av 
handlingar bör LEDS JUR kontaktas för stöd.   
 
 
Ska en anmälan till FPAN göras när en utredning visar att någon gjort sig skyldig till trakasserier eller 
kränkande särbehandling? 
 
Svar: En anmälan bör göras av C OrgE om agerandet bedöms vara tillräckligt allvarligt för 
att motivera en disciplinpåföljd (varning eller löneavdrag) eller uppsägning/avskedande av 
medarbetaren. C OrgE, HR-personal och rättsbefäl kan kontakta juridiska avdelningen vid 
Högkvarteret (leds-jur-civ@mil.se) för stöd i bedömningen om en anmälan bör göras eller ej. 
Om en medarbetares agerande kan tänkas utgöra ett brott kan en polisanmälan också bli 
aktuell.  
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Appendix B – Förslag till utredningsstöd 
 
För att omhänderta ärenden om kränkningar och trakasserier föreslås att en särskild 
utredningsresurs/funktion inrättas vid Försvarsmakten. Utredningsfunktionen kan utformas 
på olika sätt beroende på tillgängliga resurser och organisatoriska överväganden men 
principen är att den ska bestå i personella resurser med kunskap och erfarenhet av att utreda 
ärenden om kränkningar och trakasserier i arbetslivet samt kunskap om aktuell lagstiftning, 
utredningsmetodik och bemötande vid svåra samtal, trauma etc. Funktionen bör ha mandat 
att samordna Försvarsmaktens arbete i frågan, bereda riktlinjer och följa upp de ärenden 
som uppstår. Framförallt bör funktionen ses som en resurs som kan lära sig av de händelser, 
utredningar och åtgärder som uppstår och genomförs i verksamheten för att utifrån 
lärdomar utveckla Försvarsmaktens verksamhet vidare.   
 
 
Figur 3 visar på de tre handlingsalternativ som i huvudsak är förenliga med hur 
Försvarsmakten idag organiserar motsvarande stöd i verksamheten. Samtliga tre alternativ är 
beroende av att en central funktion för samordning och uppföljning (S/U) inrättas. 

  

S/U = samordning/uppföljning 
US = utredningsstöd 
Figur 3 – handlingsalternativ för utredningsstöd  

Alternativ 1 – innebär ett förstärkt lokalt utredningsstöd till C OrgE. Varje OrgE tillser att 
en utredningsfunktion för personalsociala ärenden finns tillgänglig och har den kompetens 
och de resurser som krävs för att utreda ärenden på ett kvalificerat sätt. I funktionen krävs 
bl.a. juridisk och beteendevetenskaplig kompetens samt kunskap i utredningsmetodik. 

Ett lokalt utredningsstöd har möjlighet att snabbt omhänderta händelser om kränkningar 
och trakasserier i direkt närhet till den chef som fattar beslut om åtgärder. Utmaningarna 
ligger i det omfattande arbete som behöver utföras för att säkerställa kompetensen på 
samtliga OrgE samt den ekonomiska kostnad som kommer av kvalificerat stöd på varje 
OrgE. Då händelser om trakasserier och kränkningar inte kontinuerligt inträffar på 
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respektive OrgE finns även risk för att upparbetad kompetens och resurs förblir outnyttjad 
eller nyttjas sällan. På det centrala planet behöver ett utvecklingsarbete genomföras för att 
stärka upp stödet till OrgE genom utförligare rutiner och riktlinjer, adekvat 
ärendehanteringssystem samt uppföljningsprocess. Vidare behöver kompetensutveckling tas 
fram/upphandlas för att säkerställa utredningskompetens på OrgE utifrån centrala riktlinjer 
och rutiner.  
 
Alternativ 2 - En ”mellanlösning” mellan lokalt eller centraliserat utredningsstöd är att samla 
utredningsresurser inom varje Försvarsgrensstab (FGS). En sådan lösning kan ge 
organisatorisk närhet till händelsen och möjliggör för att utredningsfunktionen har viss 
kännedom om den arbetsplats där händelsen inträffat. Varje FGS kan resurssättas med 
utredningskompetens att hantera de ärenden som uppstår på OrgE och en central funktion 
inrättas för samordning och uppföljning på ett övergripande plan. På det centrala planet 
behöver ett utvecklingsarbete genomföras för att stärka upp stödet till FGS genom 
utförligare rutiner och riktlinjer, adekvat ärendehanteringssystem samt uppföljningsprocess. 
Vidare behöver kompetensutveckling tas fram/upphandlas för att säkerställa 
utredningskompetens på FGS utifrån centrala riktlinjer och rutiner.  
 
Fördelar med utredningsstöd på FGS-nivå är, bland annat, att stödet placeras relativt nära 
OrgE men på ett något mer resurseffektivt sätt. Att utredningsstödet inte är en direkt del i 
den verksamhet som ska utredas och inte heller direkt underställt chef med utredningsansvar 
kan även verka förtroendeskapande för utredningens saklighet och opartiskhet. Möjliga 
nackdelar är bland annat att avståndet till händelsen ökar, verksamhetskännedomen initialt är 
lägre och att spridda utredningsstöd kräver central uppföljning och samordning.  
 
Alternativ 3 – innebär att ett samlat utredningsstöd inrättas där all utredningskompetens 
avseende kränkningar och trakasserier samlas i en enhet/funktion. Ett samlat stöd tillåter 
ytterligare specialisering av utredningskompetensen och högre resursutnyttjande genom 
gemensam placering. Dimensionering av resurser och kompetens kan över tid utformas på 
ett effektivt sätt då samtliga ärenden inom Försvarsmakten tillhandahåller utredningsstöd vid 
funktionen. Utredningsstödet kan som resurs i verksamheten jämföras med 
Säkerhetsinspektionen eller en form av Försvarsmaktens utredningskommission (FMUK) 
där nödvändiga kompetenser för utredningen samlas14. Utöver att hantera ärenden vid OrgE 
bör utredningsstödet utveckla utförligare rutiner och riktlinjer för verksamheten, adekvat 
ärendehanteringssystem samt uppföljningsprocess.  
 
Fördelar med ett samordnat stöd är bland annat att Försvarsmakten centralt kan säkerställa 
likvärdighet i ärendehantering oavsett var i verksamheten ett ärende förekommer samt att 
uppföljning och organisatoriskt lärande möjliggörs. I likhet med alternativ 2 står inte 
utredningsstödet i direkt beroendeförhållande till C OrgE eller underställd chefslinje vilket 
kan medföra ökad tilltro till utredningens slutsatser. Möjliga nackdelar är bland annat att 
avståndet till händelsen ökar och utredarens verksamhetskännedom initialt är lägre. 
 
Förslag till utredningsstöd 

Arbetsgruppen förordar alternativ 3 och att ett samlat utredningsstöd inrättas vid 
Försvarsmakten. Anledningen är dels de fördelar som framförs ovan rörande 
resurseffektivitet, organisatoriskt lärande och likvärdigt förfarande i hela myndigheten. 

 
14 FMUK kan användas för att utreda avvikelser i form av psykisk skada eller risk för sådan skada 
på person i form av t.ex. ohälsa, diskriminering, organisationskonflikter, kränkande särbehandling 
eller trakasserier enligt FIB 2017:1.  
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Därutöver bedöms alternativ 3 ge förutsättningar att snabbt skapa systematik i hur 
kränkningar och trakasserier anmäls, utreds och följs upp samt skapa ett kvalitetssäkrat 
utredningsförfarande för hela Försvarsmakten, inklusive Hemvärnets verksamhet och andra 
organisationer som bedriver verksamhet i Försvarsmaktens regi.  Arbetsgruppen bedömer 
vidare att ett samlat och centralt placerat utredningsstöd bör ge förutsättningar för ökad 
rapportering av händelser genom ökad tilltro till Försvarsmaktens förmåga att hantera och 
åtgärda brister i arbetsmiljön. 

Genomförande 

Arbetsgruppen föreslår att utredningsstödet införs i projektform, snarast möjligt. Projektet 
ska beakta slutsatser och förslag i SC-uppgift 749-545. Projektets mål är att upprätta, driva 
och vidare utveckla funktioner om: 
 

• Utredningsstöd till chef med specialistkompetens för utredning och uppföljning av 
kränkningar/trakasserier. Stödet bistår OrgE med utredning och tillser att 
utredningen sker skyndsamt, diskret, sakligt och opartiskt. Stödet ska bistå 
verksamheten med kunskapshöjande insatser samt långsiktig utveckling av 
Försvarsmaktens förmåga att omhänderta arbetsmiljöproblematik rörande 
kränkningar och trakasserier. 

• Vägledning till anställda rörande kränkningar och trakasserier. Vägledningen är en 
proaktiv åtgärd där anställda erbjuds stöd, handlingsalternativ och 
lösningsorienterad rådgivning i syfte att förhindra fortsatt arbetsmiljöproblematik 
och förebygga eskalering av ev. konfliktsituation eller ohälsa. Vägledningen 
utvecklas tillsammans med ATO för att skapa förutsättningar för helhetssyn i 
utvecklingsarbetet och det stöd som de anställda ges.   

• Uppföljning och samordning av ärendehantering rörande kränkningar och 
trakasserier inom Försvarsmakten. Uppföljning och samordning sker i syfte att 
upparbeta erfarenhet och kunskap för utökad förmåga att förebygga kränkningar 
och trakasserier inom verksamheten. Ingår även uppdrag att upphandla ev. externa 
resurser inom området. 

Resursbehov 

Ovan verksamhetsuppdrag bedöms omfatta fem rader och täcka in följande 
kompetensbehov: 

• Utredningskompetens med kunskap i relevant lagstiftning och utredningsmetodik 
avseende organisatorisk och social arbetsmiljö. Utredningskompetensen bör ha en 
beteendevetenskaplig bakgrund och gedigen erfarenhet av att utreda och utforma 
åtgärdsförslag om organisatorisk och social arbetsmiljöproblematik på individ- och 
gruppnivå.  

• Arbetsrättslig kompetens med kunskap om, och praktisk erfarenhet av, att tillämpa 
diskrimineringslag och arbetsmiljölagstiftning.  

• Organisationspsykologisk kompetens med erfarenhet av att utreda och utforma 
åtgärdsförslag om organisatorisk och social arbetsmiljöproblematik på individ- och 
gruppnivå.  
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Placering 

Utredningsstödet bör inledningsvis inrättas i anslutning till HR Centrum. Utredningsstödet 
bör ses som strategiskt och inriktande under en implementeringsfas (i projektform). Stödet 
ska samordna och följa upp verksamhet samt driva utveckling av området. Då 
utredningsstödet är utvecklingsdrivande och verkar på taktisk, operativ och strategisk nivå 
bör det ges ett mandat som tillåter en verksamhet på samtliga nivåer. Det innefattar bland 
annat att informera om arbetet, arbetssätt och riktlinjer inom verksamheten, att initiera 
upphandling av tjänster samt att utbilda och utveckla utbildning inom området. Mandat och 
uppdrag kan efterhand omprövas, exempelvis då verksamheten tagit form och i huvudsak 
övergått till operativ och taktisk nivå. Avseende de olika roller som ryms inom uppdraget, 
framförallt utredningsstöd till chef och vägledande stöd till anställd, bör hänsyn tas till hur 
arbetsuppgifter fördelas för att minska risken för oklarheter och sammanblandning av roller 
i ärenden.  

Tidsförhållanden  

Utredningsstödet bör inrättas omgående. Projektet ska löpa under perioden 2019-01-01 
t.o.m. 2020-12-31 med målsättningen att verksamheten därefter ska drivas inom ordinarie 
verksamhetsuppdrag. Utifrån de tidsramar som arbetsgruppen arbetat inom föreslås nedan 
aktiviteter och tidsschema: 

• september 2018 – utlysning av befattningar 
• november - december 2018 – beslut om tillsättning befattningar 
• januari - februari 2019 – tillträde till befattning 
• mars - april 2019 – verksamhet operativ och utredningsstöd tillgängligt 
• augusti 2019 – nya riktlinjer för utredning 
• december 2019 – uppföljningsprocess fastställd för systemnivå 
• Q3 2020 – utvärdering av verksamhet 

 
Styrning  

Projektets styrgrupp utses av Personaldirektören. Till styrgruppen bör knytas företrädare för 
stridskrafterna. Styrgruppen utser projektledare, projektmedarbetare och fastställer 
projektbudget, projekt- och arbetsplan. 

Samverkan 

Projektet bör ske i samverkan med ATO och en partsgemensam styrgrupp eller annan form 
av samverkan bör övervägas.  

Projektförslaget ska samverkas i ASU. 

Resurser 

Personalkostnader beräknas för fem årsarbetskrafter. Totala personalkostnader uppgår till 
4000t – 6 000t/år. Tillkommer gör verksamhetskostnader i övrigt. 


