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Att hantera kränkande beteenden på 

arbetsplatsen är något av det svåraste 

en arbetsgrupp kan råka ut för. Ingen 

vill vara ”the bad guy” och urspårade 

skämt vill ingen ta ansvar för. Det är 

mycket lättare att säga att hen är 

överkänslig eller lättkränkt som 

reagerar mot ett oschysst beteende 

Att sätta upp en nollvision mot 

kränkningar på arbetsplatsen hjälper 

inte heller.  

Så hur gör man och vem har ansvar? 

På föreläsningen Hantera kränkande beteenden på arbetsplatsen lyfter vi på de svårigheter 

som kan uppstå i arbetsgrupper. Vi tittar både på lagstiftning, oönskade beteenden och vad 

man kan göra åt det. Vi lovar att du efteråt kommer att tänka på helt nya sätt kring kränkande 

beteenden och hur man tar hand om det när det inträffar!   

Syfte Mål 
Öka kunskapen kring kränkande 

beteende på arbetsplatsen och hur man 

kan hantera det på ett konstruktivt och 

omtänksamt sätt. 

Efter föreläsningen ska deltagarna ha: 

• ökad förståelse för vad kränkande beteende är,  

hur det uppstår och hur man kan hantera det 

• börjat reflektera hur man har det på sin egen arbetsplats. 

Målgrupp 
Föreläsningen riktar sig till styrelser, ledningsgrupper, arbetsgrupper och andra sammanhang där människor möts. 

Innehåll 
Föreläsningen genomförs på 1,5 timme och sker online eller fysiskt på plats och innehåller moment av föreläsning, 

reflektion och dialog. 

• Vad säger arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen om kränkande beteende? 

• Hur gör man kopplingen till FN:s Mänskliga rättigheter och Agenda 2030 

• Hur fungerar människor i grupp och vad har vi för behov av psykologisk trygghet i en arbetsgrupp 

• Hur kan jag som kollega, chef och HR agera vid kränkande beteende i arbetsgruppen? 

Investering 

16 000 kr exkl. moms för en grupp på max 30 personer eller  

1 900 kr /person exkl. moms vid en öppen föreläsning 

Kontakt och bokning 

Maria.Larsson@ccgeurope.com, 0708–384848 eller 

Carolin.Wilhelm@ccgeurope.com, 0735–073537 

Föreläsning 

Hantera kränkande beteende på arbetsplatsen 
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