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SAMMANFATTNING 

 

Denna uppsats handlar om psykosocial arbetsmiljö, trakasserier och mobbning i arbetslivet. Då 

uppsatsen skrivs inom programmet för personal och arbetsliv diskuteras ämnena utifrån en 

personalvetares arbetsuppgifter och förutsättningar. Trakasserier och mobbning belyses utifrån ett 

arbetsrättsligt perspektiv där fokus ligger på det förebyggande arbetet. Uppsatsen bygger på 

analyser av rättsregler, förarbeten, arbetsmiljöverkets förordningar och föreskrifter, domstolspraxis 

samt doktrin och har kompletterats med information ifrån intervjuer.  

 

Begreppen trakasserad och mobbad kan i vardagligt tal ibland användas som synonymer till 

varandra. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv är de emellertid inte alls ekvivalenta. Trakasserier och 

mobbning hanteras olika inom det arbetsrättsliga systemet. Uppsatsen undersöker hur fallen av 

trakasserier fördelas över de olika diskrimineringsgrunderna samt varför svensk lag har valt att 

genom diskrimineringslagen ge ett extra skydd för grupper med vissa attribut och egenskaper. 

Uppsatsen utreder frågan om varför svensk lagstiftare har valt att reglera trakasserier och mobbning 

i olika lagar då de psykologiska och sociala konsekvenserna för individen och arbetsgruppen ofta är 

desamma.  

 

I uppsatsen undersöks också hur arbetsgivarens skyldigheter skiljer sig i situationer av trakasserier 

respektive mobbning. Metoder för att förebygga trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt en 

checklista för personalvetaren presenteras. Uppsatsens visar att arbetsgivarens skyldigheter att 

förebygga, utreda och åtgärda i fall av trakasserier respektive mobbning är likvärdiga men att 

konsekvenserna blir olika om denna skyldighet inte uppfylls. Konsekvensen för individen blir att 

denne i vissa fall av mobbning inte har något annat alternativ än att förlita sig till arbetsgivarens 

välvilja och intresse av att ha en arbetsplats fri från mobbning. 

 

Nyckelord: 

Psykosocial arbetsmiljö, trakasserier, vuxenmobbning, arbetslivet, rättsvetenskap, arbetsrätt 

 



ABSTRACT 

 

This essay will focus on the psychosocial work environment, harassment and bullying at the 

workplace. As the essay is written as a part of the human resources program, the topics are 

discussed from a human resource management perspective. Harassment and bullying are 

highlighted on the basis of a labor law perspective where the focus is on the prevention work. The 

essay is based on analysis of law, the preparatory work for new laws and regulations, rules and 

regulations from the Swedish work environment authority, case law and doctrine, and is 

supplemented by interviews.  

 

Harassed and bullied can in everyday speech sometimes be used as synonyms for one another. From 

a labor law perspective, the concepts, however, are not at all equivalent. Harassment and bullying 

are treated in different ways in the Swedish labor law. The essay examines how the cases of 

harassment are distributed on the different grounds of discrimination and why the Swedish 

legislator by law has chosen to provide an additional protection for groups with certain attributes 

and characteristics. The essay examines the question of why the Swedish legislators have chosen to 

regulate harassment and bullying in different laws as the psychological and social consequences for 

the individual as well as the working group are often the same.  

 

The study also examines how the employer's obligations differ in situations of harassment and 

bullying. Methods and a checklist for preventing harassment and bullying in the workplace are 

presented. The essay shows that employer' obligations for preventing, investigating and attending to 

cases of harassment and bullying are equivalent but when these obligations are not met, the 

implications will be different. The consequence for the individual will be that he or she in some 

cases of bullying won’t have any option but to rely on the employer's goodwill and interest of 

having a workplace free from bullying. 
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1. INLEDNING 

Eftersom uppsatsen skrivs inom programmet för personal och arbetsliv kommer uppsatsens ämnen 

diskuteras utifrån en personalvetares arbetsuppgifter och förutsättningar. 

 

En personalvetare befinner sig på en position i organisationen som innebär ett ansvar för personalen 

och deras arbetsmiljö. Personalvetaren kan även tilldelas arbetsmiljöansvar från arbetsgivaren vilket 

innebär vissa skyldigheter. En del inom området för arbetsmiljö är frågan om trakasserier och 

mobbning. Trakasserier och mobbning kan belysas från olika perspektiv. Jag anser att det är viktigt 

att belysa dem utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv på grund av att de skyldigheter som kommer med 

ett arbetsmiljöansvar är nödvändiga att känna till för att kunna skapa en god arbetsmiljö. Det är 

betydelsefullt att känna till sociala men även juridiska konsekvenser av en otillfredsställande 

arbetsmiljö och ett otillräckligt arbetsmiljöarbete. Denna uppsats kommer alltså att handla om 

trakasserier och mobbning ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Det innebär att psykosocial arbetsmiljö, 

innefattande trakasserier och mobbning, kommer att belysas utifrån gällande svenska lagar och 

regler. Uppsatsen kommer att fokusera på det förebyggande arbetet med att förhindra uppkomsten 

av trakasserier och mobbning. Förhoppningsvis kommer uppsatsen bidra med grundläggande 

arbetsrättsliga kunskaper för att skapa en bra arbetsmiljö. Uppsatsen kommer naturligt att behandla 

frågor om mångfald då trakasserier på grund av kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning, 

religion eller annan trosuppfattning samt i viss mån ålder och könsöverskridande identitet 

undersöks och diskuteras genomgående i uppsatsen. 

 

Begreppen trakasserad och mobbad kan i vardagligt tal ibland användas som synonymer till 

varandra. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv är begreppen emellertid inte alls ekvivalenta. Trakasserier 

och mobbning behandlas olika inom det arbetsrättsliga systemet vilket kan leda till konsekvenser 

för både arbetsgivare och arbetstagare. 

 

Varken begreppet eller ordet sexuella trakasserier fanns i svenska språket fram till slutet av 1970-

talet. Begreppet könstrakasserier, som kom att ligga till grund för den vidare utvecklingen av 

begreppen sexuella trakasserier samt trakasserier på grund av kön, utvecklades tack vare 

kvinnorörelsen i Amerika i slutet på 1970-talet. Det skulle dröja tio år, till slutet av 1980-talet, innan 

begreppet hade spridit sig till Sverige1. Först år 1992 reglerades sexuella trakasserier i 

                                                 
1Rapport Jämställdhetsombudsmannen, Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i arbetslivet – en 
kunskapsöversikt, JämO, Stockholm, 2006, s.3. 
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jämställdhetslagen (JämL). Då infördes arbetsgivarens skyldighet att verka för att ingen arbetstagare 

utsätts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. År 1998 definierades begreppet sexuella 

trakasserier uttryckligen i lagtext och arbetsgivarens skyldigheter skärptes genom att denne numera 

ska motverka och förebygga sexuella trakasserier under skadeståndansvar. Jämställdhetslagen 

ändrades igen den 1 juli 2005, då begreppet uttryckningen delades upp i sexuella trakasserier och 

trakasserier på grund av kön2. 

 

Jämställdhetslagen fick ligga till grund för utvecklingen av ytterligare diskrimineringslagar under 

1999. Då tillkom lagar om förbud mot att diskriminera och trakassera på grund av funktionshinder3, 

sexuell läggning4 och etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning5. Den 1 januari 2009 

trädde Diskrimineringslagen (2008:567) i kraft. Lagen utgör en sammanslagning av 

Jämställdhetslagen (1991:433) och diskrimineringslagarna från 1999. I diskrimineringslagen (DL) 

utökades diskrimineringsgrunderna med såväl ålder som könsöverskridande identitet eller uttryck6. 

Jag beskriver detta närmare under ämnet trakasserier. 

 

Mobbning på arbetsplatser började uppmärksammas först i början av 1980-talet. I skolans värld 

hade mobbning observerats länge men det var först då som vuxenmobbningen blev synlig7. 

Vuxenmobbning och trakasserier är ett arbetsmiljöproblem som allt oftare genererar i en anmälan 

om arbetsskada. Mobbning är inte allt för sällan orsaken till ett sjukdomstillstånd som till exempel 

utbrändhet8. 

 

Trakasserier och mobbning får ofta negativa konsekvenser för individen men påverkar också 

arbetsplatsen och organisationen. Exempel på symtom hos den enskilda individen kan vara 

samarbetssvårigheter, stressymtom eller till och med fysisk ohälsa och självmordstankar. På 

arbetsplatsen kan situationer av mobbning och trakasserier leda till hög sjukfrånvaro, hög 

personalomsättning samt minskad effektivitet och produktivitet. Ökad kritik mot arbetsgivaren och 

allmänna symtom på vantrivsel är också vanligt9. 

 

                                                 
2Rapport Jämställdhetsombudsmannen, s.20. 
3Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. 
4Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 
5Lag (1999:130) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning. 
6Diskrimineringslag (2008:567). 
7Von Schéele Anita, Mobbning - en arbetsmiljöfråga, Arbetarskyddsnämnden, Jönköping, 1998, s.11. 
8Berlin Eva och Enqvist Jan, Mobbningsboken, Arbetsmiljöforum, Växjö, 2002, s.10. 
9AFS 1993:17 s.4-5. 
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1.1 Problemformulering  

Jag vill med denna uppsats undersöka vilka regler som finns gällande trakasserier och mobbning i 

arbetslivet samt vilka möjligheter svensk lagstiftning ger en arbetsgivare i sitt arbete med att 

förebygga och hantera trakasserier och mobbning. Handlar trakasserier och mobbning om två olika 

typer av kränkning och på vilket sätt skiljer sig de arbetsrättsliga systemen för att behandla dessa? 

Jag kommer att belysa hur fall av trakasserier är fördelade över de olika diskrimineringsgrunderna 

samt utreda hur arbetsgivarens skyldigheter skiljer sig i situationer av mobbning och trakasserier.  

 

Vidare är det intressant att undersöka hur lagstiftaren har tänkt i sin värdering av 

diskrimineringsgrunderna och vilka motiv som ligger bakom när de valt ut 

diskrimineringsgrunderna. Vid en första anblick kan det se ut som om lagstiftaren ser mer strängt på 

kränkningar på grund av kön än på grund av exempelvis kränkningar som syftar till någons 

utseende. Är detta riktigt och i så fall varför är det så? Hur har lagstiftaren tänkt när systemet 

formades och vad får denna uppdelning för konsekvenser för arbetsgivaren och arbetstagaren?  

 

1.2 Syfte 

I uppsatsen utreds rättigheter och skyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare som är viktiga att 

känna till i situationer av mobbning och trakasserier för att kunna skapa en god arbetsmiljö på 

arbetsplatsen. Genom att utreda och belysa de arbetsrättsliga skillnader som finns i 

tillvägagångssättet gällande trakasserier och mobbning, uppfylls uppsatsens syfte att skapa ett 

verktyg för att kunna arbeta förebyggande mot mobbning och trakasserier i arbetslivet. Uppsatsen 

vänder sig främst till personalvetare då de ofta har en central roll i dessa sammanhang.  

 

Det finns även ekonomiska incitament för arbete i syfte att uppnå god psykosocial arbetsmiljö. 

Situationer av mobbning och trakasserier kan leda till hög sjukfrånvaro, hög personalomsättning, 

minskad produktivitet och effektivitet10. Kan en arbetsgivare genom kännedom och förebyggande 

åtgärder förhindra att situationer av trakasserier och mobbning uppkommer finns det både tid och 

pengar att tjäna. Det finns många exempel på att det är ekonomiskt lönsamt att satsa på 

förebyggande arbete för att uppnå en fysisk och psykiskt friskare arbetsplats11. 

                                                 
10AFS 1993:17. 
11Angelöw Bosse, Friskare arbetsplatser – att utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats, 
studentlitteratur, Lund, 2002, s.95-99. 
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1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att avgränsas till vuxenmobbning och trakasserier i arbetslivet. Studenter 

och elever är även de skyddade mot trakasserier och mobbning genom DL och arbetsmiljölagen 

(AML) men detta kommer att ligga utanför mitt undersökningsområde. Jag kommer inte heller att 

behandla frågan om diskrimineringsersättning och skadestånd då detta förvisso kan vara ett 

incitament för arbetsgivaren att förebygga mobbning och trakasserier men ligger utanför 

undersökningsområdet för denna uppsats. 

  

Jag har valt att inte begränsa mig till någon speciell typ av trakasserier men kommer endast att 

belysa sexuella trakasserier översiktligt eftersom denna typ av trakasserier, enligt min uppfattning, 

har varit mer uppmärksammad än övriga trakasserier. Kravet att arbetsgivaren ska bedriva 

planarbete12 för att förhindra diskriminering på grund av kön och inte gällande någon av de övriga 

diskrimineringsgrunderna anser jag visar att diskrimineringsgrunden kön är mer prioriterad än de 

andra diskrimineringsgrunderna. Denna prioriteringsordning tror jag avspeglar sig på trakasserier 

som en del av diskriminering, vilket givit trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier en 

mer prioriterad ställning än de övriga trakasserierna. Uppsatsen kommer att behandla trakasserier på 

grund av kön, funktionshinder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, samt 

i viss mån ålder och könsöverskridande identitet. Repressalier och repressalieförbudet13 ligger 

utanför denna uppsats undersökningsområde. 

 

Uppsatsen har för avsikt att behandla den psykosociala delen av arbetsmiljön och därmed lämna den 

fysiska delen därhän. Fokus kommer att ligga på förebyggande åtgärder och därför behandlas frågor 

om arbetsmiljöbrott och Brottsbalken (BrB) endast översiktligt. 

 

1.4 Metod 

Uppsatsen kommer att behandla psykosocial arbetsmiljö, trakasserier och mobbning vilket är ett 

brett undersökningsområde. Att dessa fenomen behandlas i olika delar av det arbetsrättsliga 

systemet bidrar också till att uppsatsens omfattning ökar. Uppsatsens omfattning behöver vara stor 

för att kunna beskriva ämnesområdena och hur de förhåller sig till varandra. 

 

Uppsatsen kan kategoriseras som rättsrealistisk då uppsatsen studerar arbetsdomstolens domar och 

                                                 
12Jämställdhetsplan enligt 3 kap. 13§ DL. 
132 kap. 18§, 1 st. 3 p. DL. 
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uttalanden i relation till rättsreglerna14. Uppsatsen grundas på rättsregler, förarbeten, 

arbetsmiljöverkets förordningar och föreskrifter, domstolspraxis samt doktrin. Jag kommer att 

använda mig av rättspraxis från de gamla diskrimineringslagarna i de fall där rekvisiten är desamma 

i den nya diskrimineringslagen. För att hitta rättsfall har jag använt mig av sökmotorn Rättsbanken, 

där jag sökt i praxis från arbetsdomstolen (AD) på ”trakasserier”, ”kränkande särbehandling” och 

”mobbning”. Jag fick totalt 139 träffar på dessa sökningar15. Av dessa träffar har jag valt ut de som 

var nyast och innehöll trakasserier och mobbning mellan arbetstagare samt mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Rättsfallen har valts ut därför att de bidrar till att besvara de frågor jag ämnar belysa i 

uppsatsen samt att de är yngre och därmed aktuella tidsmässigt. Avseende diskrimineringsgrunderna 

ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning samt funktionshinder finns ingen 

rättspraxis gällande trakasserier i arbetslivet. 

 

Jag genomför en intervju med en handläggare på Diskrimineringsombudsmannen (DO) som 

tidigare arbetat som handläggare vid Jämställdhetsombudsmannen (JämO) för att få en 

kompletterande bild av hur trakasserier och mobbning behandlas i Sverige och hur vanliga de olika 

diskrimineringsgrunderna är i fall av trakasserier. Jag genomför även en intervju med 

arbetsmiljöverket (AV) i Växjö för att få en bild av hur de arbetar med frågor gällande psykosocial 

arbetsmiljö och mobbning. Kompletterande frågor har ställts till arbetsmiljöverket i Stockholm samt 

till Arbetsmarknadsdepartementets enhet för arbetsrätt och arbetsmiljö. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel om psykosocial arbetsmiljö där den rättsliga formen för uppsatsen 

skapas genom att beskriva den kontext som lagreglerna gällande trakasserier och mobbning 

befinner sig i. Uppsatsens tredje kapitel beskriver olika typer av trakasserier, dess juridiska och 

sociala konsekvenser samt arbetsgivarens skyldigheter gällande trakasserier. I efterföljande kapitel 

beskrivs mobbning utifrån en liknande disposition. Uppsatsens femte kapitel består av metoder och 

en checklista för att hjälpa personalvetaren i dess arbete mot trakasserier och mobbning. 

Följaktligen analyseras uppsatsens resultat i ett avslutande kapitel. Dispositionen har jag valt för att 

inledningsvis försöka beskriva psykosocial arbetsmiljö, trakasserier och mobbning som skilda 

fenomen för att senare i uppsatsens avslutande kapitel och analys sammanfoga dessa delar i en 

diskussion om den rättsliga och sociala synen på dessa fenomen. 

                                                 
14Hydén Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2002, s.58-60. 
15”trakasserier” 108 träffar, ”kränkande särbehandling” 15 träffar, ”mobbning” 16 träffar. 
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2. PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ 

Jag vill med denna del av uppsatsen beskriva den kontext som lagreglerna gällande trakasserier och 

mobbning befinner sig i och på så sätt skapa den rättsliga formen för uppsatsen. Kapitlet utreder vad 

begreppet psykosocial arbetsmiljö innebär och vilka risker som kan finnas i den psykosociala 

arbetsmiljön. Kapitlet innehåller en redovisning av de rättsregler som reglerar arbetet med 

psykosocial arbetsmiljö samt diskuterar de psykologiska, sociala och juridiska konsekvenser som 

kan uppkomma vid en bristfällig psykosocial arbetsmiljö. Kapitlet utreder också vad arbetsgivaren 

bör göra för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. 

 

2.1 Vad är psykosocial arbetsmiljö? 

Psykoanalytikern Erik Homburger Erikson är den som är mest känd för att ha använt sig av 

begreppet psykosocial. Han använde begreppet för att beskriva det sociala samspel som finns 

mellan förälder och barn16. Psykosocial är ett begrepp som beskriver samspelet mellan individen 

och miljön, däribland arbetsmiljön17. Psykosocial arbetsmiljö är arbetets innehåll, organisering och 

sociala kontakter. Med innehåll och organisering menas de arbetsuppgifter som individen har samt 

hur det utförs i relation till andra individer. Sociala kontakter är de kontakter individen har med 

andra individer i organisationen, så som kunder, arbetskamrater och chefer18. Konflikter i 

arbetslivet och kränkande särbehandling är exempel på psykosociala arbetsmiljöproblem19. 

Kränkande särbehandling används ofta som ett samlingsbegrepp för bland annat trakasserier och 

mobbning och definieras i 1§ arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 1993:17 som: 

 
”... återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda 

arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens 

gemenskap.” 20

 

Trakasserier och mobbning är en psykosocial faktor som kan påverka individen negativt och vara en 

medverkande kraft till arbetsbetingad psykisk ohälsa21.  

                                                 
16Håkansson Krister, Arbetsmiljön, Zanderin Lars (red.), Studentlitteratur, Lund s.137. 
17Marklund Stig, Tillsyn av vissa psykosociala arbetsmiljöfrågor – En handledning med särskild inriktning på 
arbetsbetingade konflikter och kränkande särbehandling, Arbetarskyddsstyrelsen, Solna, 1996, s.9. 
18Hansen Lars H och Orban Pal (red.), Arbetslivet, Studentlitteratur, Lund, 2002, s.133. 
19Marklund, s.10. 
20AFS 1993:17, 1§. 
21Marklund, s.14. 

 6



2.2 Risker i den psykosociala arbetsmiljön 

European agency for safety and health at work har under åren 2003 till 2004 genomfört en 

undersökning där de kartlägger riskerna i den psykosociala arbetsmiljön i Europa. Experter runt om 

i Europa ombads att genom olika frågeformulär, vid olika tidpunkter under åren 2003 och 2004, 

uppskatta de potentiellt mest ökade riskerna i den psykosociala arbetsmiljön22. Dessa studier bygger 

på en uppskattning av experter i hela Europa vilket innebär att dessa risker är mer eller mindre 

relevanta ur ett svenskt perspektiv. Det är ändå intressant att få en bild av vilka typer av risker som 

en arbetsgivare kan tänkas identifiera i den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Här 

redovisas några av de ökade riskerna i den psykosociala arbetsmiljön utan inbördes ordning: 

 

Ökad globalisering tvingar många företag att flytta utomlands, skära ner på kostnaderna och 

arbetskraften för att kunna konkurrera på en internationell marknad. Detta bidrar till en ostabil 

arbetsmarknad där arbetstagarna känner sig osäkra på om de kommer att ha ett jobb i framtiden. 

Denna osäkerhet skapar stress och har en allmänt negativ inverkan på arbetstagarens hälsa23. Nya 

anställningsformer, så som deltid, tillfällig anställning och vikariat leder också till en ökad 

sårbarhet och osäkerhet för arbetstagarna. Arbetstagare med denna typ av anställningsformer utför 

ofta det mest slitsamma arbetena och får dessutom ofta minst utbildning. Detta leder till en ökad 

risk för arbetsplatsolyckor24. 

 

En hög arbetsbelastning är delvis ett resultat av minskad efterfrågan på arbetskraft som är kopplat 

till de psykosociala arbetsmiljörisker som globalisering, en ostabil arbetsmarkand och nya 

anställningsformer. Den höga arbetsbelastningen är också ett resultat av introduktionen av ny teknik 

på många arbetsplatser, vilket leder till mycket information att hantera. Effektiviseringar resulterar 

ofta i att mer arbete ska fördelas mellan färre arbetstagare. Arbetstagare kan i en sådan situation bli 

rädda att de enbart ska bedömas utifrån sin effektivitet och vad de producerar, vilket kan leda till 

längre arbetsdagar och stressymtom25. 

 

Höga krav på känslomässigt engagemang för arbetet är ingen ny riskfaktor men är enligt experterna 

ett ökande orosmoment, inte minst då många arbetstagare försöker dölja att de har problem med de 

höga kraven på engagemang, av rädsla för att förlora sina jobb. Kraven på känslomässigt 

                                                 
22European agency for safety and health at work, Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational 
safety and health, Office for official publications of the European communities, Luxemburg, 2007 s.16-18. 
23Ibid, s.25. 
24Ibid, s.24. 
25Ibid, s.25-26. 
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engagemang ökar om arbetsplatsen har psykosociala arbetsmiljöproblem såsom trakasserier och 

mobbning26. 

 

Lika så är dålig balans mellan privatliv och arbetsliv ett ökande problem som påverkar många 

arbetstagare. Organisationsförändringar och högre krav på flexibilitet i arbetet kan leda till större 

press på arbetstagaren att ta med sig arbete hem. Dålig balans mellan privatliv och arbetsliv kan 

leda till stressymtom och andra sjukdomstillstånd. Den karakteristiska arbetstagaren har ändrats och 

innefattar idag kvinnor, ensamstående föräldrar och andra grupper som kan tänkas ha mindre stöd 

från familjen, vilket betyder att det är fler arbetstagare för vilka balansen mellan arbete och fritid är 

mycket viktig. Den arbetstagare som har mindre stöd från familj har kanske inte samma möjlighet 

att ta med sig arbete hem och är därmed mer utsatt då denne inte kan leva upp till de upplevda 

kraven på arbetsplatsen27. 

 

En bristfällig psykosocial arbetsmiljö kan bidra till psykiska, sociala och även fysiska konsekvenser 

för individen. Arbetssituationen kan ge upphov till, eller förvärra, ett sjukdomstillstånd. Migrän, 

magsår, högt blodtryck och depression är exempel på symtom som kan kopplas till en försummad 

psykosocial arbetsmiljö. Dessa symtom kan givetvis ha sitt ursprung i en kombination av orsaker, 

inte enbart en bristande psykosocial arbetsmiljö, men bör uppmärksammas då det i förlängningen 

kan leda till sjukskrivning och utslagning från arbetsmarknaden28. 

 

2.3 Att skapa en god psykosocial arbetsmiljö 

När konflikter av psykosocial karaktär uppstår står problemet ofta att finna i samspelet mellan 

individen och arbetsmiljön. Det är därför ofta fruktlöst att söka orsaken till konflikten hos antingen 

individen eller arbetsmiljön29. Det är själva upplevelsen av arbetsmiljön som är av betydelse då 

individer upplever fysiska förutsättningar i arbetsmiljön olika30. Hur bra arbetsmiljön i en 

organisation upplevs är en kombination av individens förväntningar på exempelvis lön, samarbete 

med arbetskamrater, utvecklingsmöjligheter och inflytande, samt arbetsmiljöns utsikter att uppfylla 

dessa förväntningar31. Vilka behov som bör vara uppfyllda för att arbetstagaren ska uppleva en god 

arbetsmiljö är subjektivt men det finns vissa behov som har identifierats som gemensamma. Ett av 

                                                 
26European agency for safety and health at work, s.26. 
27Ibid. 
28AFS 1980:14 s.3-4. 
29Marklund, s.9. 
30Håkansson, s.137. 
31Marklund, s.12. 
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dessa är individens behov av att påverka sina egna arbetsuppgifter. Ges möjlighet till detta infinner 

sig ofta en känsla av frihet, ansvar och förtroende vilket känns bra för många arbetstagare. Det är 

dock vikigt att friheten och ansvaret fördelas efter förmåga att klara av arbetsuppgifterna och att 

dessa utvidgas efter att individen har utvecklat sin kompetens32. 

 

Att få använda sina kunskaper och få möjlighet att utvecklas i sitt arbete är också viktigt för trivseln 

men att ta till vara på individens speciella talanger, intressen och kunskaper kan vara svårt då de 

inte alltid passar in i verksamheten33. Det är även viktigt för många arbetstagare att se sambandet 

mellan deras arbetsuppgifter och verksamhetens mål. Genom intern markandsföring, där man inför 

arbetstagarna belyser verksamheten ur ett samhälligt perspektiv, kan ge en känsla av sammanhang 

och mening34. Slutligen utmärker sig behovet av gemenskap på arbetsplatsen som en viktig faktor i 

en god psykosocial arbetsmiljö. Storleken på arbetsguppen måste anpassas till arbetsuppgifterna 

men en arbetsgrupp på fem eller sex personer är optimalt för att skapa en känsla av gemenskap. 

Gemenskap och ett öppet klimat bidrar till en god arbetsmiljö fri från trakasserier och mobbning35. 

Genom att organisera arbetsplatsen på ett sådant sätt att arbetstagarnas behov, så långt som möjligt 

tillgodoses, kan ett gott psykosocialt arbetsklimat uppnås36. 

 

2.4 Rättsregler om psykosocial arbetsmiljö  

AML är den lag som ger förutsättningarna för arbetet med de fysiska men även psykiska och sociala 

delarna av arbetsmiljön. AML är en ramlag, vilket innebär att den preciseras av arbetsmiljöverkets 

förordningar och föreskrifter. Även kollektivavtal och hur arbetsmiljöarbetet ser ut i praktiken på 

arbetsplatserna formar arbetsmiljöarbetet. Paragraferna i AML reglerar både fysiskt, psykiskt och 

socialt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att arbetsgivaren har en lika stor skyldighet att se till att 

såväl den psykosociala som fysiska arbetsmiljön är god37.  

 

                                                 
32Håkansson, s.173-174. 
33Ibid, s.176. 
34Ibid, s.174-175. 
35Ibid, s.172-173. 
36Ibid, s.177. 
37AFS 2001:1. 
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2.4.1 Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

2 kapitlet i AML innehåller allmänna bestämmelser om arbetsmiljöns beskaffenhet. I 2 kap. 1§ 

AML beskrivs de generella kriterier som kan förväntas vara grundval för arbetsmiljöarbetet. 

Arbetsmiljöarbetet syftar, enligt 2 kap. 1§ AML, till att skapa en tillfredställande arbetsmiljö. En 

tillfredställande arbetsmiljö innebär inte bara att fysiska faktorer i arbetsmiljön ska vara goda utan 

även de psykiska och sociala faktorerna. En tillfredställande arbetsmiljö innebär möjligheter till 

handlingsfrihet, sociala kontakter, inflytande med mera. För en mer utvecklad bild av vad 

tillfredsställande arbetsmiljö innebär hänvisas till AFS 2001:1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete. När 

kraven på en tillfredställande arbetsmiljö ställs måste hänsyn tas till arbetets natur. Detta innebär att 

varje arbetsplats har olika förutsättningar i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö. Kraven på 

arbetsmiljön måste ställas utifrån arbetsuppgifternas art och ändamål38. Det handlar alltså inte om 

att kraven på arbetsmiljön ska kunna sänkas på grund av arbetsgivarens ekonomiska förutsättningar. 

Kraven får dock inte vara orimliga med hänsyn till de resultat som kan uppnås39. 

 

Genomsnittsarbetstagaren ser i regel mycket olika ut, avseende kön, ursprung, vanor och 

erfarenheter. Anpassningsskyldigheten som anges i 2 kap. 1§, 2 stycket AML innebär att 

arbetsmiljön ska anpassas till arbetstagarnas speciella egenskaper och förutsättningar både i fysiskt 

och psykiskt avseende. I ett psykosocialt avseende skulle detta kunna innebära en flexibilitet i 

organisationen för att ge utrymme åt arbetstagarnas speciella egenskaper40. 

 

I 2 kap. 1§, 3 stycket AML, behandlas möjligheten att medverka i utformningen av sin egen 

arbetssituation. Detta innebär ur ett psykosocialt avseende att arbetstagaren ska ges möjligheter att 

påverka arbetsuppgifternas innehåll, möjligheter till social gemenskap och kontakt samt personlig 

utveckling och visst inflytande i organisationen. De psykosociala faktorerna samspelar med fysiska 

arbetsmiljöfaktorer, så som buller, klimat och belysning. Både fysiska och psykiska faktorer är 

viktiga delar i den totala arbetsmiljön. Arbetsplatsen och arbetsuppgifterna ska organiseras så att 

ingen psykisk eller social ohälsa uppstår41.  

 

I arbetsmiljölagens 3 kapitel regleras arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Även här ingår psykiska och 

                                                 
38Gullberg Hans och Rundqvist Karl-Ingvar, Arbetsmiljölagen - i lydelse den 1 januari 2008 kommentarer och 
författningar, Norstedts Juridik, Solna, 2008, s.59-60. 
39Ibid, s.97. 
40Ibid, s.61. 
41Ibid, s.66-67. 

 10



sociala delar av arbetsmiljön. I 3 kap. 2§ AML understryks att det är arbetsgivaren som har 

huvudansvaret för arbetsmiljön. Begreppet arbetsgivare inkluderar även dennes ställföreträdare. 

Arbetsgivarens ansvar ligger i att förebygga och förhindra olycksfall och ohälsa i arbetet42. Detta 

ska uppnås genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i 

arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 som: 

 
”... arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant 

sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.” 43

 

Vad arbetsgivarens skyldigheter för ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär utvecklas vidare i 3 

kap. 2a§ AML. Det handlar om att arbetsgivaren genom planering, ledning och kontroll ska 

uppfylla de krav som lag och föreskrifter ställer på arbetsmiljön. Arbetsgivaren har ansvar för att 

utreda arbetsskador, undersöka risker och åtgärda dessa risker. Detta arbete ska dokumenteras i 

form av arbetsmiljöpolicy, handlingsplaner, sammanställningar över arbetsskador och 

riskbedömningar44. Innebörden av dessa skyldigheter preciseras i AFS 2001:1 - Systematiskt 

arbetsmiljöarbete.  

 

2.4.2 Juridiska konsekvenser 

När den psykosociala arbetsmiljön är bristfällig kan det leda till juridiska konsekvenser för 

arbetsgivaren. Om en arbetsgivare inte uppfyller sina skyldigheter enligt AML, 

Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och AV:s föreskrifter kan AV, med stöd av 7 kap. 7§ och 8§ 

AML, utfärda ett föreläggande eller förbud. Dessa förelägganden och förbud kan förenas med vite 

enligt 7 kap. 7§ 2 stycket AML. Om arbetsgivaren inte rättar sig efter AV:s förelägganden eller 

förbud riskerar denne enligt 8 kap. 1§ AML att dömas till fängelse eller böter. Detta förutsatt att 

föreläggandet eller förbudet ej har förenats med vite45. 

 

Om den psykosociala arbetsmiljön innehåller inslag av trakasserier blir även andra delar av det 

arbetsrättsliga systemet tillämpligt, vilket innebär ytterligare skyldigheter för arbetsgivaren. Dessa 

skyldigheter utreds vidare i nästa kapitel om trakasserier. 

 

                                                 
42Gullberg och Rundqvist, s.97-98. 
43AFS 2001:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete 2§. 
44Gullberg och Rundqvist, s.101-106. 
458 kap. 1§ AML. 
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2.5 Sammanfattning 

Den psykosociala arbetsmiljön kan beskrivas som samspelet mellan individen och arbetsmiljön. 

Nya anställningsformer, hög arbetsbelastning, krav på känslomässigt engagemang och dålig balans 

mellan privat- och arbetsliv är risker i den psykosociala arbetsmiljön som kan ge upphov till, eller 

förvärra, ett sjukdomstillstånd likt migrän, magsår, högt blodtryck och depression. Arbetsgivarens 

skyldigheter att skapa och upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö regleras i AML samt AFS 

2001:1 och arbetsgivaren riskerar att vid vite föreläggas att uppfylla lagens krav. Att skapa en god 

psyksocial arbetsmiljö handlar om att skapa en arbetsmiljö som möter arbetstagarnas förväntningar 

på lön, gemenskap, utvecklingsmöjligheter och möjligheten att påverka sig egen arbetssituation. 
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3. TRAKASSERIER 

Detta kapitel kommer att beskriva olika typer av trakasserier och hur fallen av trakasserier är 

fördelade på de olika diskrimineringsgrunderna. Juridiska och sociala konsekvenser av trakasserier 

kommer att beskrivas. Kapitlet kommer att utreda vilka regler som finns i Europeiska unionen (EU) 

och i Sverige gällande trakasserier och vilka skyldigheter arbetsgivarens har att förebygga, utreda 

och åtgärda trakasserier. Avslutningsvis beskrivs vad arbetsgivaren kan göra för att arbeta aktivt 

med att förebygga trakasserier. 

 

Arbetsmiljöverket gör vart annat år i samarbete med statistiska centralbyrån (SCB) en 

arbetsmiljöstatistik rapport. Dessa undersökningar har gjorts sedan 1989 och ställer 100 frågor om 

arbetsmiljö till ungefär 10 000-15 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 64 år i hela 

Sverige. Under åren 2003, 2005 och 2007 har dubbelt så många kvinnor som män uppgett att de 

under det senaste året trakasserats sexuellt av chefer eller arbetskamrater. Yngre kvinnor i åldrarna 

16-29 är speciellt utsatta. I denna åldersgrupp uppger 6 procent att de utsatts för sexuella 

trakasserier av en chef eller arbetskamrat. Sett till både män och kvinnor i åldrarna 16-64 år uppgav 

2 procent att de blivit utsatta för sexuella trakasserier av en chef eller arbetskamrat46. Tre gånger så 

många kvinnor som män har uppgett att de har trakasserats på grund av sitt kön, 12 procent av 

kvinnorna och 4 procent av männen uppger att de har trakasserats på grund av sitt kön av chefer 

eller arbetskamrater. Totalt uppger 8 procent att de under de senaste 12 månaderna har trakasserats 

på grund av kön47. Förekomsten av trakasserier som har samband med någon av de andra 

diskrimineringsgrunderna undersöks ej i arbetsmiljöverkets arbetsmiljöstatistik rapport. 

 

Statistiken visar att trakasserier är ett förekommande psykosocialt arbetsmiljöproblem som allt för 

ofta leder till ohälsa likt sömnsvårigheter, depression, stressymtom, men också samarbetssvårigheter 

och försämrad produktivitet. Förekomsten av trakasserier på en arbetsplats påverkar inte bara den 

utsatta individen utan hela arbetsgruppen. Ökad personalomsättning, ökad sjukfrånvaro, minskad 

effektivitet och produktivitet kan vara effekter av förekomsten av trakasserier48.  

 

                                                 
46Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöstatistik rapport 2008:4 – Arbetsmiljön 2007, SCB tryck, Örebro, 2008, s.159 och 179. 
47Ibid, s.159 och 180. 
48AFS 1993:17, s.4-5. 
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3.1 Vad är trakasserier? 

Trakasserier och diskriminering är inte samma sak. Diskriminering innebär ett direkt eller indirekt 

missgynnande som har samband med kön, funktionshinder, etnicitet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet. Trakasserier innebär ett 

uppträdande som kränker någons värdighet och har samband med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna49. I diskrimineringslagen är begreppet trakasserier uppbyggt kring 

uttrycken missgynnande, orsakssamband, oönskat och insikt50. Uttrycken kommer nedan att 

förklaras närmare. 

 

Det finns två typer av trakasserier. I 1 kap. 4§ 3 och 4 punkten DL beskrivs vad som menas med 

trakasserier respektive sexuella trakasserier: 

”3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon 

av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,”  

”4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,”  

 

Trakasserier är en del av diskrimineringsbegreppet då den handling som kränker en persons 

värdighet är trakasserier och innebär ett direkt missgynnande som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna i DL. Trakasserierna måste enligt paragraferna vara riktade mot ”någon”, 

alltså till en person, för att det ska vara trakasserier eller sexuella trakasserier51.  

 

Trakasserier är en integritetskränkande handling som leder till obehag för den utsatta52. Trakasserier 

kan bestå av många olika handlingar men det måste handla om en kränkning av en individs 

värdighet som har samband med en diskrimineringsgrund för att det rättsliga skyddet ska bli 

gällande53. Ytterst är det den utsatte som avgör om det är en kränkning eller ej. Det finns inte i lag 

uppradat vilka handlingar som är att räknas som trakasserier, utan det avgörs av vad den utsatta 

individen upplever som kränkande54. Nedan redovisas några handlingar som kan utgöra 

trakasserier. 

                                                 
491 kap. 4§ DL. 
50SoU 2006/22 – En sammanhållen diskrimineringslag. del 1, s.372. 
511 kap. 4 § 3 och 4 p. DL. 
52Handbok från JämO, Handbok om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön på arbetsplatsen, JämO, 
Stockholm, 2007, s.41. 
53Proposition 2007/08:95 – Ett starkare skydd mot diskriminering, s.492. 
54Ibid, s.493. 
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Sexuella trakasserier kan vara både fysiska, verbala och icke verbala handlingar. Det kan handla om 

ovälkomna sexuella beröringar som exempelvis strykningar eller tafsande men också grova 

händelser som våldtäkt eller försök till våldtäkt. Exempel på verbala och icke verbala handlingar är 

uppvaktning som upplevs stötande, ovälkomna sexuella förlag, anspelningar, kommentarer, skämt 

och gester eller pornografiska bilder på arbetsplatsen55. Trakasserier på grund av kön, 

funktionshinder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder och 

könsöverskridande identitet kan vara att förlöjliga, förolämpa eller fälla nedsättande eller stötande 

kommentarer som syftar till att kränka individen för att denne tillhör en grupp med speciellt 

utmärkande egenskaper56. Orsakssambandet som måste finnas mellan handlingen och den utsattes 

grupptillhörighet räknas som uppfyllt även i de situationer där trakasserierna är felaktigt grundade. 

Med felaktigt grundade trakasserier menas att den som trakasserar felaktigt antar att den utsatte 

tillhör en viss grupp och därför utför trakasserierna57.  

 

Både när det gäller trakasserier och sexuella trakasserier är det viktigt för den utsatte att påtala och 

visa att beteendet eller handlingen är kränkande och oönskad så att den som utfört handlingen får 

insikt om detta. Om handlingen eller beteendet upprepas efter det att den utsatte deklarerat att 

uppmärksamheten är oönskad övergår det till trakasserier. Om den utsatte inte har visat att 

beteendet är oönskat räknas handlingen inte som trakasserier så till vida det inte är uppenbart för 

den som trakasserat att handlingen är oönskad. Den utsatte kan inte påstå att denne diskriminerats 

genom trakasserierna om denne inte uttalat meddelat den som trakasserar att handlingen eller 

uttalandet upplevs om kränkande58.  

 

3.1.1 Hur fördelar sig fallen av trakasserier på de olika diskrimineringsgrunderna?  

Gränsen mellan diskriminering och trakasserier är ibland flytande. Samma handling kan klassas 

som trakasserier eller diskriminering. De ombudsmän mot diskriminering som fanns fram till 

sammanslagningen av jämställdhetslagen och 1999 års diskrimineringslagar, har ibland klassat 

ärenden lite olika. Detta bör övervägas vid behandling av statistik gällande diskriminering och 

trakasserier. Det är svårt att avgöra vilken typ av diskriminering och trakasserier som är mest 

förekommande. Etnisk diskriminering och etniska trakasserier verkar vara de som är vanligast 

                                                 
55Handbok från JämO, s.35-36. 
56Ibid, s.36-37. 
57Proposition 2007/08:95, s.493. 
58Ibid. 
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förekommande i arbetslivet då ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Tidigare DO) var den 

ombudsmannen som fått in flest anmälningar om diskriminering och trakasserier i arbetslivet59. 

Under 2008 inkom 291 anmälningar om diskriminering som har samband med etnicitet, religion 

eller annan trosuppfattning i arbetslivet. 63 procent av dessa anmälningar kom från anställda. 47 

procent av anmälningarna som kom ifrån anställda gällde trakasserier. Tidigare DO konstaterar i sin 

årsrapport 2008 att största delen av de anmälningar som kommer in från redan anställda gäller 

trakasserier. Flertalet av dessa fall är svåra att utreda och avslutas ofta då det inte går att styrka ett 

tillräckligt tydligt samband mellan trakasserierna och den utsattes etniska eller religiösa 

tillhörighet60. 

 

JämO fick under år 2008 in 143 anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet, varav 23 stycken 

gällde trakasserier61. I handikappombudsmannens (HO) samt ombudsmannen mot diskriminering 

på grund av sexuell läggnings (HomO) årsredovisningar för 2008 redovisas inte någon statistik över 

hur många av de anmälningar som kommit in till myndigheterna som gäller trakasserier på grund av 

funktionshinder respektive sexuell läggning. År 2008 inkom endast 11 anmälningar enligt lagen 

(1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning (HomOL) och 

rörde då bland annat trakasserier på arbetsplatsen62.  

 

Målgruppen för förbudet att diskriminera och trakassera på grund av funktionshinder är mindre och 

därför blir en jämförelse med antal anmälningar inte helt pålitlig. Det finns inte många anmälningar 

om diskriminering och trakasserier av funktionshindrade i arbetslivet, men fler från andra delar av 

samhället. En anledning till det kan vara att bristande tillgänglighet idag inte klassats som 

diskriminering därför står många som har funktionshinder utanför arbetsmarkanden och kan då inte 

råka ut för diskriminering och trakasserier i arbetslivet63.  

 

Det finns ett stort mörkertal på alla diskrimineringsgrunderna men särskilt när det gäller kön, då 

många kvinnor förväntar sig att de ska bli trakasserade. Etniska och religiösa grupper ser ofta sin 

etnicitet eller religion som en positiv del av den egna identiteten och är då mera benägna att anmäla. 

Vid trakasserier på grund av sexuell läggning kan en anmälan, i de fall där den utsatte inte kommit 

                                                 
59Intervju med utredare DO Peter Tai Christensen, 2008-02-27. 
60Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, årsredovisning 2008, s. 11-12. 
61JämO årsredovisning 2008, s.7. 
62Ho årsredovisning 2008 och HomO årsredovisning 2008. 
63Intervju med utredare DO Peter Tai Christensen, 2008-02-27. 
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ut med sin sexuella läggning, få ytterligare konsekvenser för den utsatte64.  

 

3.1.2 Är trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier mer prioriterande? 

När jag sökt efter rättspraxis gällande trakasserier är det övervägande mål om sexuella trakasserier 

eller trakasserier på grund av kön som visar sig. Samtidigt visar anmälningsantalen till tidigare DO 

under år 2008 att trakasserier på grund av etiskt ursprung och religion är fler än anmälningarna till 

JämO under samma år65. Peter Tai Christensen på DO har uppfattningen att JämO har drivit ganska 

få ärenden om trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier och förklarar snedvridningen i 

antal rättsfall med att tidigare DO i många fall har haft framgång genom förlikningar och har därför 

inte behövt driva fallen i domstol66. 

 

Att frågan om kön har en särställning kan bero på kravet på planarbete67 som endast finns gällande 

diskrimineringsgrunden kön. Det kan också bero på att det är ganska lätt att arbeta med kön därför 

att man kan föra statistik och på så sätt styrka att problem finns. Det är exempelvis inte lämpligt att 

kartlägga vilken sexuell läggning arbetstagarna har och därför blir det för många arbetsgivare 

väldigt abstrakt att arbeta med dessa frågor. Ofta krävs statistik för att frågan ska kännas hanterbar 

för arbetsgivaren. Den självuppskattade utsattheten de senaste 12 månaderna anser DO är en bra 

referensram. Det är möjligt att producera statistik gällande de andra diskrimineringsgrunderna 

genom enkäter som ställer frågan huruvida man har upplevt trakasserier som har samband med 

någon av de olika diskrimineringsgrunderna utan att kartlägga arbetstagarnas olika tillhörigheter68. 

 

3.2 Trakasserier i EU 

Artikel 2 i Förenta nationernas (FN) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna förbjuder 

diskriminering. Artikeln stadgar att alla oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller 

annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt, ska 

åtnjuta de fri- och rättigheter som stadgas i förklaringen. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna var ursprungligen inget rättsligt bindande dokument men stora delar av dess innehåll, 

däribland diskrimineringsförbudet har senare genom flera konventioner blivit rättsligt bindande för 

de länder som har ratificerat dessa och därigenom kan deklarationen anses vara sedvanerättsligt 
                                                 
64Ibid. 
65JämO årsredovisning 2008 och tidigare DO årsredovisning 2008. 
66Intervju med utredare DO Peter Tai Christensen, 2008-02-27. 
673 kap. 13§ DL. 
68Intervju med utredare DO Peter Tai Christensen, 2008-02-27. 
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bindande69.  

 

En av dessa konventioner är Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna som sedan 1995 gäller som lag i Sverige70. Europakonventionens 

artikel 14 innehåller ett diskrimineringsförbud. I artikeln anges att alla ska ha rätt till de fri- och 

rättigheter som anges i konventionen oavsett kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan 

åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd 

eller ställning i övrigt. Dessa diskrimineringsgrunder är inte uttömmande angivna vilket innebär att 

även andra diskrimineringsgrunder omfattas av artikel 1471. Det innebär dock inte att varje olikhet i 

behandling är diskriminering. Olikheter i behandlingen är tillåten om den kan motiveras av 

objektivt och godtagbara skäl samt att åtskillnaden står i proportion till dess ändamål72. 

 

Förbud mot trakasserier och sexuella trakasserier stadgas i europarätten i fem olika direktiv73. År 

1976 kom likabehandlingsdirektivet74 vars syfte är att förverkliga principen om likabehandling 

mellan män och kvinnor på ett antal områden. Detta ska ske genom att medlemsstaterna när de 

genomför lagar, andra författningar och politiska beslut aktivt ska verka för att uppnå målet av 

jämställdhet mellan män och kvinnor75. Förbudet mot diskriminering stadgas i 

likabehandlingsdirektivets artikel 2. Enligt denna innebär likabehandlingsprincipen ett förbud mot 

direkt och indirekt diskriminering på grund av kön76. I artikel 2.2 anges betydelserna av direkt 

respektive indirekt diskriminering. Trakasserier och sexuella trakasserier är enligt 

likabehandlingsdirektivets artikel 2.3 att anse som diskriminering på grund av kön och är därför 

förbjudet77. Medlemsstaterna ska genom nationell lagstiftning, kollektivavtal eller praxis se till att 

arbetsgivare vidtar åtgärder för att förebygga könsdiskriminering, däribland trakasserier och 

sexuella trakasserier78. Detta har införlivats i svensk lag genom 3 kap. 6§ DL. Från och med den 15 

augusti 2009 kommer likabehandlingsdirektivet att upphöra och ersättas av recastdirektivet 

                                                 
69Proposition 2007/08:95, s.47. 
70 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
71SoU 2006/22 del 1 s. 263. 
72Proposition 2007/08:95, s.54. 
73Direktivet om likabehandling av kvinnor och män i fråga om varor och tjänster 2004/113/EG, 
Likabehandlingsdirektivet 2002/73/EG, Direktivet mot etnisk diskriminering 2000/43/EG, Arbetslivsdirektivet 
2000/78/EG och Recastdirektivet 2006/54/EG. 
74Likabehandlingsdirektivet 76/2007/EEG reviderat genom direktiv 2002/73/EG. 
75Ibid, artikel 1.1 och 1.1a. 
76Ibid, artikel 2. 
77Proposition 2007/08:95, s.531. 
78Likabehandlingsdirektivet, artikel 2.5. 
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2006/54/EG79. 

 

 

Införandet av recastdirektivet80 innebär att de bestämmelser som finns i likalönedirektivet 

(75/117/EG), likabehandlingsdirektivet (76/207/EEG), bevisbördedirektivet (97/80/EEG)  

och direktivet om företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet (86/378/EEG) 

sammanförs i ett direktiv för att förtydliga och få in Europadomstolens rättspraxis gällande 

likabehandling i en text81. I recastdirektivets 2 artikel definieras och förbjuds trakasserier och 

sexuella trakasserier på samma sätt som i likabehandlingsdirektivet. Medlemsstaternas skyldighet 

att genom nationell lagstiftning, kollektivavtal eller praxis verka för att uppmuntra arbetsgivare att 

förebygga och vidta åtgärder mot trakasserier och sexuella trakasserier stadgas i direktivets 26 

artikel. Trakasserier och sexuella trakasserier utgör även i recastdirektivet könsdiskriminering och 

förbjuds därmed82. 

 

Direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, även kallat 

arbetslivsdirektivet, har till syfte att bekämpa diskriminering på grund av funktionshinder, ålder, 

sexuell läggning och religion eller övertygelse83. I artikel 2.1 stadgas förbudet mot direkt och 

indirekt diskriminering på grund av funktionshinder, ålder, sexuell läggning och religion eller 

övertygelse. När någon utsätts för trakasserier som har samband med någon av de 

diskrimineringsgrunder som anges i direktivets första artikel ska detta anses vara diskriminering 

och därför förbjudas84. I ett förhandsavgörande från EG-domstolen prövas huruvida en kvinna som 

utsatts för missgynnade och trakasserier från sin arbetsgivare på grund av att hon har ett 

funktionshindrat barn skyddas av direktiv 2000/78/EG. EG-domstolen kommer fram till att 

direktivet ska tolkas så att förbudet mot direkt och indirekt diskriminering inte begränsas till en viss 

personkategori om det är fråga om en sådan diskriminering som stadgas i direktivets 1 artikel. 

Principen om likabehandling är alltså inte begränsad till att enbart gälla den funktionshindrade 

personen utan skyddar, i detta fall, även dennes vårdnadshavare. Eftersom trakasserier enligt artikel 

2.3 i direktivet anses vara diskriminering ska också förbudet mot trakasserier tolkas så att det inte 

begränsas till den funktionshindrade. Det krävs att trakasserierna är oönskade och har samband med 

                                                 
79Proposition 2007/08:95, s.61-62. 
80Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 
om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet.  
81Ibid, 1 p. 
82Ibid, 6 p. 
83Direktiv 2000/78/EG om inrättade av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, artikel 1 
84Ibid, artikel 2.3. 
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funktionshinder hos den anställdes barn85. 

 

 

En ram för bekämpning av diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung skapas av direktivet 

mot etnisk diskriminering86. Likabehandlingsprincipen innebär att det ej får förkomma direkt eller 

indirekt diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung. Begreppen indirekt och direkt 

diskriminering definieras i direktivets artikel 2.2. Trakasserier som innebär en kränkning på grund 

av ras eller etniskt ursprung är att räkna som diskriminering och är enligt direktivet och 

likabehandlingsprincipen förbjudet87. 

 

I direktiven definieras alltså trakasserier och sexuella trakasserier som diskriminering och omfattas 

därför av diskrimineringsförbuden i direktiven88. Artikel 8 i arbetslivsdirektivet samt artikel 6 i 

direktivet mot etnisk diskriminering stadgar att direktiven är så kallade minimidirektiv, vilket 

innebär att medlemsstaterna får upprätthålla eller införa mer förmånliga regler än de som anges i 

direktiven. Dock får ej redan existerande regler inte inskränkas med stöd av direktiven. Även 

likabehandlingsdirektivet är ett minimidirektiv89. 

 

3.3 Diskrimineringslagen (2008:567) och Praxis 

Den 1 januari 2009 infördes en ny diskrimineringslag i svensk rätt. Denna lag är en sammanhållen 

diskrimineringslag som bildats utifrån jämställdhetslagen och 1999 års diskrimineringslagar. 

Genom DL blir reglerna i likabehandlingsdirektivet 2002/73/EG, arbetslivsdirektivet 2000/78/EG 

och direktivet mot etnisk diskriminering 2000/43/EG, genomförda i Sverige90. Rättsläget gällande 

trakasserier och sexuella trakasserier är de samma i DL som i jämställdhetslagen och 1999 års 

diskrimineringslagar, med tillägget att även ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck 

skyddas91. DL finns till för att främja lika rättigheter och motverka diskriminering92. I 1 kap. 5§ DL 

beskrivs innebörden av de olika diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen. Diskrimineringen 

behöver inte vara avsiktlig då det är effekten av en avsiktlig eller oavsiktlig handling som är 

                                                 
85Mål C-303/06 Sharon Coleman mot Attridge Law och Steve Law. 
86Direktiv 2000/43/EG om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett ras eller etniska ursprung, 
artikel 1. 
87Ibid, artikel 2.3. 
88Proposition 2007/08:95, s.58 och 62. 
89Ibid, s.59. 
90Ibid, s.2. 
91Ibid, s.106. 
921 Kap. 1 § DL. 
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avgörande för huruvida diskriminering enligt lagen har förkommit93.  

 

3.3.1 Arbetsgivarens skyldigheter 

I 2 kap. 3§ DL behandlas arbetsgivarens skyldigheter att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier. 

Dessa innebär att arbetsgivaren är skyldig att utreda omständigheterna kring trakasserierna och även 

vidta åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden. Likställas med arbetsgivaren ska den person 

som har befogenhet att besluta i frågor som rör någon som, enligt 2 kap. 1§ DL är skyddad av 

diskrimineringslagen94. Delegering av beslutanderätten i sådana frågor kan komma att ges till en 

personalvetare. Personalvetaren kan i många fall också anses inneha en ledande ställning där dennes 

beslut, bedömningar och inflytande påverkar arbetsförhållandena för arbetstagare, vilket innebär att 

personalvetarens handlingar likställs med arbetsgivarens95. När arbetsgivaren delegerar 

beslutanderätten, i till exempel en anställningsfråga, gäller förbudet mot trakasserier även den som 

ansvaret delegerats till. Det rättsliga ansvaret vilar fortfarande på arbetsgivaren96.  

 

Fram till år 2005 omfattade JämL enbart arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet. Det var 

först när arbetsgivaren inte uppfyllt denna skyldighet som man kunde göra en anmälan till en av 

ombudsmännen. JämO tog inte ställning till huruvida trakasserier hade förekommit utan tittade bara 

på om arbetsgivaren hade uppfyllt sin utrednings- och åtgärdsskyldighet. Det var alltså inte 

trakasserierna i sig som var föremål för anmälan utan arbetsgivarens hantering av dessa. Från år 

2005 kan arbetsgivaren bli skadeståndskyldig om arbetsgivaren själv eller en representant för 

arbetsgivaren diskriminerar en arbetstagare eller arbetssökande, exempelvis genom trakasserier97. 

Trakasserierna räknas då som direkt diskriminering. Om trakasserierna sker mellan två kollegor är 

arbetsgivaren endast skyldig att utreda och åtgärda. DO får idag in fler anmälningar gällande direkt 

diskriminering från arbetsgivaren än brister i arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet98.  

 

Arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet gäller vid alla typer av trakasserier som har 

samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Utrednings- och åtgärdsskyldigheten 

omfattar även situationer där yrkespraktikanter, inhyrd eller inlånad personal anmäler eller påtalar 

att de utsatts för trakasserier eller sexuella trakasserier som har naturligt samband med 

                                                 
93Proposition 2007/08:95, s.106. 
942 Kap. 1§ DL. 
95Proposition 2007/08:95, s.501. 
96AD 16/2007. 
971kap. 4§ och 2 kap. 1§ DL. 
98Intervju utredare DO Peter Tai Christensen, 27/2 2008. 
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arbetsplatsen. Att trakasserierna har samband med arbetet innebär inte att de måste ha utförts på 

arbetsstället. Trakasserier och sexuella trakasserier som utförts på en tjänsteresa eller en julfest som 

anordnats av företaget kan anses ha ett naturligt samband med arbetet och därvid blir arbetsgivarens 

utrednings- och åtgärdsskyldighet gällande. Skyldigheten omfattar inte arbetssökande eller den som 

söker yrkespraktik99. Arbetsgivarens ansvar omfattar inte heller situationer där dennes arbetstagare 

utsätts för trakasserier av exempelvis kunder eller leverantörer100.  

 

Utrednings- och åtgärdsskyldigheten blir gällande först när arbetsgivaren får kännedom om 

trakasserierna. Arbetsgivaren kan anses ha fått kännedom när någon med ledande befattning eller 

annan företrädare för arbetsgivaren har fått kännedom om att trakasserier förekommer på eller i 

samband med arbetet101. Den utsatte måste dock själv bekräfta för arbetsgivaren att denne blivit 

utsatt för trakasserier för att arbetsgivaren, under ersättningsansvar, ska kunna vidta åtgärder för att 

förhindra trakasserier i framtiden102. I AD 63/2005 konstaterar arbetsdomstolen att det finns 

omständigheter som talar för att en kvinna varit utsatt för trakasserier på grund av sitt kön. 

Arbetsdomstolen konstaterar dock att arbetsgivaren inte har åsidosatt god sed på arbetsmarknaden, 

genom att bryta mot arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet, eftersom de inte har haft 

anledning att anta att kvinnan utsatts för trakasserier då hon inte berättat om dessa103. Det här 

innebär inte att arbetsgivaren kan frångå ersättningsansvar genom att undgå att fråga den utsatta om 

anklagelserna är riktiga104.  

 

Även om arbetsgivaren anar att olämpligt beteende, som kan utgöra trakasserier, förekommer på 

arbetsplatsen måste den utsatte uttrycka att dessa är oönskade för att arbetsgivarens utrednings- och 

åtgärdsskyldighet ska bli gällande. I AD 4/2009 ställs frågan huruvida en arbetsgivare inte har 

uppfyllt sina skyldigheter att utreda och åtgärda etniska trakasserier. Käranden menar att denne 

utsatts för etniska trakasserier på arbetsplatsen då dennes arbetskamrater kallat honom för öknamn 

som ”blackey” med mera. Arbetsdomstolen konstaterar att användandet av öknamn som ”blackey” 

kan utgöra etniska trakasserier men att mannen i fråga inte har visat att beteendet varit oönskat och 

kan därför inte hävda att han varit utsatt för trakasserier på grund av sitt etniska ursprung. 

Arbetstagaren hade deltagit i en jargong som fanns på arbetsplatsen och därför hade arbetsgivaren 

ingen kännedom om eller anledning att anta att arbetstagaren varit utsatt för etniska trakasserier. 
                                                 
99Proposition 2007/08:95, s.294-295. 
100Ibid, s.504. 
101Ibid, s.296-297. 
102Ibid, s.296-297. 
103AD 63/2005. 
104Proposition 2007/08:95, s.296-297. 
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Därför har arbetsgivaren inte heller varit skyldig att utreda eller vidta några åtgärder105. 

 

Utredning  

Vilka utredningsåtgärder som blir aktuella beror på omständigheterna i situationen. I AFS 1993:17 

finns vägledning om vilka steg som är lämpliga i utredningsarbetet. Inledningsvis rekommenderas 

konfidentiella samtal med den som blivit utsatt, detta för att snabbt undersöka omständigheterna 

kring de påstådda trakasserierna. Det är viktigt med diskretion och att utredningsarbetet kommer 

igång snabbt efter det att arbetsgivaren fått kännedom om trakasserierna106. I AD 22/2005 

trakasserades en ung kvinna av en arbetskamrat. Kvinnan har utsatts för obehagliga telefonsamtal 

med trakasserande inslag samt blivit våldtagen utanför arbetet. I målet ställs frågan huruvida de 

utredningsåtgärder som vidtagits har varit tillräckliga och vidtagits utan dröjsmål efter att 

arbetsgivaren fått kännedom om trakasserierna. Arbetsgivaren har genom samtal tagit del av 

kvinnans berättelse om trakasserierna och våldtäkten. Arbetsgivaren har därefter hänvisat kvinnan 

till polisen för att göra en anmälan gällande våldtäkten. Arbetsgivaren dröjde 43 dagar från att de 

fick kännedom om trakasserierna till dessa att en utredning påbörjades. Arbetsdomstolen anser att 

arbetsgivaren inte har uppfyllt sin utredningsskyldighet då denne inte agerat utan dröjsmål. 

Arbetsgivaren har enligt arbetsdomstolen ingen skyldighet att utreda händelser som sker mellan 

arbetstagare på fritiden men arbetsgivaren borde ha antagit att problem funnits mellan arbetstagarna 

också på arbetet. Arbetsgivaren borde i samband med anmälan om våldtäkten ha utrett om det fanns 

problem även i arbetet. Arbetsdomstolen riktar också kritik mot arbetsgivaren då denne har brustit i 

att informera alla berörda om hur utredningen fortgår. Denna underlåtenhet var, i detta fall, inte så 

allvarlig att den är att betrakta som en brist i utredningsarbetet107. 

 

Det är även viktigt att arbetsgivaren seriöst lyssnar på den utsatta arbetstagaren och tar hänsyn till 

hur denne vill att den fortsatta handläggningen av fallet ska se ut108. Det är inte meningen att 

arbetsgivaren i sin utredning ska ta slutgiltig ställning för någon av parterna. Dock får 

utredningsarbetet inte bara bestå i ett konstaterande att ord står emot ord. Arbetsgivaren måste 

genom utredningsarbetet bilda sig en egen uppfattning av situationen och vidta de åtgärder som 

krävs utifrån den information som framkommit109. Huruvida arbetsgivaren har gjort tillräckligt för 

att uppfylla sin utrednings- och åtgärdsskyldighet utreds också i AD 102/2002. I målet utsätts en 

                                                 
105AD 4/2009. 
106Proposition 2007/08:95, s.297. 
107AD 22/2005. 
108Proposition 2007/08:95, s.297. 
109Ibid. 
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kvinna för allvarliga sexuella trakasserier av sin närmaste chef. Under tjänsteresor och på arbetet 

utsätts kvinnan för obehagliga beröringar och kränkande kommentarer. Kvinnan har i ett tidigt 

stadium sagt ifrån och påtalat händelserna för arbetsgivaren. Arbetsledningen har då haft samtal 

med den utsatta kvinnan och den trakasserande chefen men inga ytterligare åtgärder vidtogs. 

Arbetsgivaren har enligt arbetsdomstolen brustit i sin utredningsskyldighet genom att inte ta 

tillräckligt initiativ att utreda vad som hänt mellan arbetstagarna samt att arbetsgivaren inte har 

tillhandahållit tillräckligt stöd åt kvinnan110. 

 

Om det framstår som uppenbart att trakasserierna ej har förekommit kan arbetsgivaren befrias från 

sin utredningsskyldighet. Men kommer det i efterhand fram att arbetsgivaren har gjort en 

felbedömning kan denne bli ersättningsskyldig för att denne ej fullgjort sin utrednings- och 

åtgärdsskyldighet111. I fallet AD 30/1993 gör arbetsdomstolen principiella uttalanden om 

arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet. Målet handlar om en kvinna som har sagt upp sig 

för att hon blivit utsatt för sexuella trakasserier på arbetet. Arbetsdomstolen konstaterar att 

arbetsgivarens passivitet i utrednings- och åtgärdsarbetet strider mot god sed på arbetsmarknaden 

och har framkallat en svår situation för kvinnan som tvingats att säga upp sig. Arbetsdomstolen 

konstaterar att detta torde ha stått klart för arbetsgivaren. Arbetsgivaren har inte tagit initiativ till ett 

enskilt samtal med den utsatta kvinnan samt att kvinnan efter ett större möte inte hade fått 

information om vad arbetsgivaren ämnade göra gällande trakasserierna. Efter tre veckor hade 

kvinnan fortfarande inte fått någon information från arbetsgivaren, vilket skapade en högst 

obehaglig situation för kvinnan. Inte ens vid tillfället då kvinnan sade upp sig tog arbetsgivaren 

något initiativ till att diskutera de påstådda trakasserierna eller åtgärder från företagets sida. 

Företaget ådrog sig genom handlandet skyldighet att utge ekonomiskt samt allmänt skadestånd till 

kvinnan112. 

 

Åtgärder 

De åtgärder som kan bli aktuella att vidta beror på de omständigheter som kommit fram vid 

utredningsarbetet. Exempel på omständigheter som påverkar vilken typ av åtgärder som blir 

aktuella är förutom trakasseriernas omfattning och art, också arbetsplatsens utformning, storlek och 

arbetsgruppens sammansättning. Åtgärder som kan bli aktuella kan exempelvis vara tillsägelser, 

                                                 
110AD 102/2002. 
111Proposition 2007/08:95, s.297. 
112AD30/1993. 
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uppmaningar, varningar, omplaceringar och ytterst uppsägningar eller avsked113. I AD 54/2006 har 

en ung kvinna vid upprepade tillfällen utsatts för sexuella trakasserier av en arbetskamrat. 

Trakasserierna bestod i grovt språk med sexuella anspelningar samt tafsande på bröst och stjärt. 

Kvinnan har vid flera tillfällen visat att beteendet och kommentarerna har varit oönskade, vilket 

gjort förövaren medveten om att dennes handlande varit oönskat och obehagligt för kvinnan.  

Arbetsdomstolen bedömer trakasserierna som grova då det är fråga om ett upprepat beteende av 

allvarligt slag. Arbetsdomstolen dömer avskedandet av den som utsatt henne för dessa trakasserier 

som lagligen grundat. Vid bedömningen huruvida en arbetsgivare har rätt att skilja en anställd, som 

trakasserar, från sin anställning bör vägas in huruvida arbetsgivaren har försökt att lösa situationen 

på någon annat sätt, exempelvis genom omplaceringar. Har detta skett och problemen kvarstår, har 

arbetsgivaren rätt att skilja arbetstagaren från sitt arbete114. I de fall då trakasserierna har bedömts 

att det utgör ett grovt åsidosättande av vad som ålegat arbetstagaren som anställd krävs inte att 

arbetsgivaren har försökt lösa situationen på något annat sätt115. En manlig arbetsledare på ett 

städbolag har väsentligt åsidosatt vad som åligger honom i sin anställning genom att sexuellt 

trakassera flera kvinnliga kollegor. Mannen har i både tal och handling uppträtt provocerande 

genom sexuella anspelningar. En kvinna har varit särskilt utsatt då hon utsatts för våldtäkt. Dessa 

grova trakasserier samt det faktum att den manliga städaren har utnyttjat sin arbetsledande position, 

genom att hota kvinnan att hon inte skulle få något mer arbete om hon inte hade sex med honom, 

ligger till grund för arbetsdomstolens bedömning att godkänna avskedandet av mannen. Mannen har 

genom trakasserierna gjort sig skyldig till sådant avsiktligt eller vårdslöst handlande som innebär ett 

grovt åsidosättande av sina åligganden mot arbetsgivaren och resulterar därmed i avsked 116.  

 

3.3.2 Processen och juridiska konsekvenser av trakasserier 

Anmälan om trakasserier och sexuella trakasserier bör i första hand göras till arbetsgivaren eller 

någon av dess representanter men kan också göras till arbetstagarens arbetstagarorganisation eller 

till diskrimineringsombudsmannen. Eftersom det är arbetsgivaren som är ansvarig för förhållandena 

på arbetsplatsen är det arbetsgivaren som arbetstagaren kan anmäla till DO, alltså inte någon enskild 

person som har anställning hos arbetsgivaren. Anmälan syftar då till att arbetsgivaren inte har 

uppfyllt sin utrednings- och åtgärdsskyldighet eller att denne själv trakasserat en arbetstagare. När 

en anmälan kommer in till DO startas en utredning om huruvida det är antagligt att en 

                                                 
113Proposition 2007/08:95, s.298. 
114AD 54/2006. 
115Ibid. 
116AD 29/1999. 
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diskriminering eller ett missgynnade har skett. Om så är fallet försöker DO främst att förlika 

parterna, det vill säga komma fram till någon frivillig överenskommelse som båda parter accepterar. 

Går inte det har DO rätt att föra talan i arbetsdomstolen. Eftersom DO är en myndighet blir en 

anmälan registrerad som en offentlig handling, vilket innebär att alla har möjlighet att läsa den117. 

Mål som gäller trakasserier eller sexuella trakasserier ska enligt 6 kap. 1§ DL handläggas enligt 

lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister (LRA). Enligt 4 kap. 5§ LRA kan en 

arbetstagarorganisation föra en medlems talan gällande trakasserier och sexuella trakasserier i 

arbetsdomstolen. Diskrimineringsombudsmannen, men också en ideell förening, har rätt att i 

arbetsdomstolen föra en arbetstagares talan gällande trakasserier och sexuella trakasserier118. Om 

arbetstagaren är medlem i en arbetstagarorganisation får ombudsmannen eller föreningen endast 

föra arbetstagarens tala om dennes arbetstagarorganisation inte gör det119. Om en anmälan om 

trakasserier kommer in till DO från en arbetstagare som är medlem i någon facklig organisation 

skickas en förfrågan för att höra om den fackliga organisationen kommer att driva ärendet. Ibland 

väljer facken att inte driva ärendet för att de inte anser sig ha kompetensen som krävs för att driva 

fall av diskriminering och trakasserier. Detta anser DO är ett problem då DLs uppbyggnad, med 

talesrätt för arbetsmarknadens parter, syftar till att lägga mer ansvar på arbetsmarkandens parter i 

frågor gällande diskriminering och trakasserier i arbetslivet. Facken får också in anmälningar direkt, 

som inte DO känner till, vilket gör det svårt att se vilket ansvar facken egentligen tar120. I 180 av de 

307 ärenden som tidigare DO avslutade år 2008 var anmälaren medlem i en facklig organisation121. 

Dessa ärenden kunde alltså ha drivits av facken istället för av DO. Av de 151 ärenden som JämO 

under år 2008 har avslutat har 34 stycken, alltså ungefär 22,5 procent, resulterat i att ärendet har 

drivits vidare av anmälarens fackliga organisation122. 

 

Bevisbördan i fall av diskriminering genom trakasserier är delad, vilket innebär att den som påstår 

sig ha blivit utsatt först måste göra antagligt att denne blivit utsatt för diskriminering till följd av 

trakasserierna. Sedan ska svaranden visa att diskriminering inte har förkommit123. Bevissvårigheter 

är ett vanligt skäl till att ärenden gällande etnisk och religiös diskriminering och trakasserier 

avslutas. Ofta står ord mot ord gällande händelseförloppet och det är svårt att hitta kollegor som 

                                                 
117http://www.do.se/Diskriminerad/Arbetslivet/Hur-anmaler-jag/, hämtad: 2009-03-23 
1186 Kap. 2§ 1 st. DL. 
1196 Kap. 2§ 3 st. DL. 
120Intervju utredare DO Peter Tai Christensen, 27/2 2008. 
121Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, årsredovisning 2008, s. 13. 
122JämO årsredovisning 2008, s.8. 
1236 Kap. 3§ DL. 
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vågar ställa upp och vittna124.  För anmälaren kan förlikning vara bra då det sällan är pengarna utan 

upprättelse som de vill ha. De flesta förlikningar innebär inte att arbetsgivaren medger att denne 

trakasserat eller brustit i sin utrednings- eller åtgärdsskyldighet men om denne går med på en 

förlikning kan det uppfattas som ett erkännande i sig vilket kan innebära viss upprättelse125. 

 

Om arbetsgivaren inte uppfyller sina skyldigheter att aktivt arbeta för att förebygga och förhindra 

att någon arbetstagare utsätts för trakasserier, kan denne genom vite föreläggas fullgöra denna 

skyldighet. Detta föreläggande begärs av diskrimineringsombudsmannen och utdelas av nämnden 

mot diskriminering. Om diskrimineringsombudsmannen inte vill begära föreläggande kan detta 

göras av den arbetstagarorganisation med vilken arbetsgivaren slutit kollektivavtal126.  

 

Om en arbetsgivare trakasserar en anställd kan det utgöra ett väsentligt åsidosättande av 

arbetsgivarens åligganden mot arbetstagaren och ger arbetstagaren rätt att frånträda sin anställning 

med omedelbar verkan127. Om det är en arbetstagare som trakasserar en annan arbetstagare kan 

detta vara saklig grund för uppsägning eller avsked då det kan utgöra ett brott mot 

anställningsavtalet. Det är därmed berättigat att omplacera vederbörande. Det är alltså fråga om 

uppsägning eller avsked på grund av personliga skäl128.  

 

Om arbetsgivaren åsidosätter sin utrednings- och åtgärdsskyldighet blir arbetsgivaren skyldig att till 

den som kränkts, betala diskrimineringsersättning enligt 5 kap. 1§ DL129. 

 

3.4 Att förebygga trakasserier 

I 3 kap. 6§ DL beskrivs arbetsgivarens skyldighet att vidta aktiva åtgärder, det vill säga förebygga 

och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Skyldigheten att vidta aktiva åtgärder gäller 

diskrimineringsgrunderna kön samt etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning. Skriftligt 

dokumentationskrav finns endast gällande kön. Den kommitté som tillsats för att ta fram ett förslag 

till ny diskrimineringslag föreslog att arbetsgivaren skulle vara skyldig att arbeta förebyggande för 

att förhindra trakasserier gällande alla diskrimineringsgrunderna, inte bara kön och etnicitet, 

                                                 
124Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, årsredovisning 2008, s. 15. 
125Intervju utredare DO Peter Tai Christensen, 27/2 2008. 
1264 kap. 5§ DL. 
1274§ 3st. Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). 
128AD 54/2006 och AD 29/1999. 
129Proposition 2007/08:95, s.504. 

 27



religion eller annan trosuppfattning130. Kommitténs förslag avvisades. Regeringen vill utreda vidare 

vad det regler om aktiva åtgärder gällande kön har gett för resultat innan de lägger mer ansvar på 

arbetsgivarna131. 

 

Aktiva åtgärder kan vara att arbetsgivaren genom att anta en policy som stadgar att trakasserier och 

sexuella trakasserier inte accepteras på arbetsplatsen. Det ska då stå klart för de anställda vilka 

konsekvenser som kan bli aktuella om de bryter mot policyn. Arbetsgivaren ska se till att det finns 

rutiner för hur man hanterar fall av trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

Arbetsgivaren kan se till att personal i arbetsledandeställning och fackliga företrädare har tillräcklig 

utbildning för att identifiera situationer av trakasserier och sexuella trakasserier. Arbetet med att 

förhindra trakasserier och sexuella trakasserier ska ske inom ramen för verksamheten, vilket innebär 

att även trakasserier och sexuella trakasserier mellan arbetstagare ska förebyggas och förhindras132.  

 

Om en arbetsplats har problem med trakasserier och sexuella trakasserier behövs ofta en omfattande 

förändring av organisationskulturen. För att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier är det 

viktigt att arbetsgivaren skapar dialog kring ämnet genom utbildning och information till 

personalen. Genom värderingsövningar kan normer, attityder och värderingar gällande trakasserier 

lyftas fram. Värderingsövningar i kombination med information om organisationens policy och 

regler gällande trakasserier signalerar att arbetsgivaren tar ansvar för dessa frågor och ser allvarligt 

på förekomsten av trakasserier och sexuella trakasserier133.  

 

Även om arbetsgivaren inte kan gå vidare med några åtgärder då det inte går att konstatera huruvida 

trakasserier förekommit i det specifika fallet kan utredningen tjäna sig grund i det förebyggande 

arbetet mot trakasserier134. 

 

3.5 Sammanfattning 

Trakasserier är en handling som kränker någons värdighet. Kapitlet beskriver två olika typer av 

trakasserier, sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna. Det finns svårigheter i att kartlägga hur fallen av trakasserier fördelar sig 

                                                 
130SoU 2006/22 s.382. 
131Intervju utredare DO Peter Tai Christensen, 27/2 2008. 
132Proposition 2007/08:95, s.332. 
133Handbok från JämO, s.108 och 113-114. 
134Intervju utredare DO Peter Tai Christensen, 27/2 2008. 
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på de olika diskrimineringsgrunderna. Under år 2008 inkom flest anmälningar om trakasserier som 

har samband med etnicitet, religion eller annan trosuppfattning vilket kan vara en indikation på att 

denna typ av trakasserier är vanligt förekommande. Trakasserier på arbetet får pysiska och sociala 

konsekvenser för både individen och arbetsgruppen. Sådana konsekvenser kan vara 

sömnsvårigheter, depression, stress samt hög personalomsättning, ökad sjukfrånvaro och minskad 

produktivitet. Arbetsgivaren har enligt DL en skyldighet att utreda och åtgärda situationer av 

trakasserier. Arbetsgivaren ska även arbeta förebyggande mot trakasserier, vilket kan göras genom 

införande av policys, dialog, utbildningar för chefer och värderingsövningar. 
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4. MOBBNING 

Detta kapitel kommer att behandla vuxenmobbning. Kapitlet beskriver vilka handlingar som kan 

klassas som mobbning samt dess juridiska och sociala konsekvenser. En redovisning av de lagar 

och föreskrifter som reglerar mobbning i EU och i Sverige presenteras. Arbetsgivarens skyldigheter 

samt vad denne bör göra för att förebygga och hantera mobbning i arbetslivet undersöks.  

 

Enligt Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning år 2007 har 8 procent av kvinnor och män i 

åldersgruppen 16-64 år varit utsatta för mobbning från chefer eller arbetskamrater under det senaste 

12 månaderna. Sett över åren -03, -05 och -07 har antalet varken ökat eller minskat, utan ligger 

stadigt på 8 procent. Antalet kvinnor respektive män som är utsatta för mobbning är ungefär lika. 8 

procent av männen och 9 procent av kvinnorna uppger att de blivit mobbade av en chef eller en 

arbetskamrat135. Det är inte ovanligt att det är arbetsgivaren eller chefen som mobbar en underställd. 

Om aggressiva handlingar systematiskt riktas mot en som inte kan foga sig är det mobbning136. 

 

AV i Växjö upplever att det finns ett stort mörkertal när det gäller mobbning och kränkningar på 

arbetsplatser. Många fall anmäls inte till AV och speciellt problematiskt är det inom 

företagsledningar och koncernledningar eftersom individerna i dessa grupper sällan är medlemmar i 

facket137. 

 

4.1 Vad är mobbning? 

Mobbning är en del i begreppet kränkande särbehandling och är trakasserier som inte har något 

samband med diskriminering det vill säga trakasserier som inte har någon koppling till någon av 

diskrimineringsgrunderna i DL. Om en person trakasseras på grund av att denne anses ful, tjock 

eller inkompetent är detta inte diskriminering, likväl är det trakasserier, men kallas då för annan 

kränkande särbehandling eller mobbning138. 

 

Mobbning kan beskrivas som systematiskt upprepade negativa handlingar som påverkar den 

utsattes självkänsla139. Mobbning kan innefatta många olika typer av handlingar och riktas mot eller 

                                                 
135Arbetsmiljöverket, s.156-157 och 179. 
136Berlin E, Enqvist J (2002), Mobbningsboken, Växjö, Arbetsmiljöforum, s.35-37. 
137Intervju Arbetsmiljöverket i Växjö, Arne Ågren och Ann-Britt Gunnarsson, 2009-03-06. 
138 AD 185/1993 och AD 124/2005. 
139Thylefors Ingela, Syndabockar, Natur och Kultur, Falun, 1999, s.21. 
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utföras av både grupper och enskilda individer. Exempel på handlingar som kan generera i 

utstötning eller utfrysning och därmed klassificeras som mobbning kan vara140: 

  Skvaller eller skämt 

  Undanhållande av information 

  Utebliven befordran eller utebliven inbjudan till fest 

  Negativt bemötande som nonchalans, cynism eller ovänlighet 

  Förföljelse exempelvis obehagliga telefonsamtal eller e-post 

 

Att bli utsatt för kränkande särbehandling likt mobbning kan få allvarliga konsekvenser. Den utsatte 

kan få svårt att samarbeta genom att denne visar ovilja eller likgiltighet inför samarbete. Den utsatte 

kan reagera med att medvetet bryta mot de regler som finns på arbetsplatsen eller att tvärtemot 

överdrivet följa reglerna. Psykisk ohälsa som exempelvis låg stresstolerans eller hög stressnivå kan 

drabba den utsatte. Även sömnproblem, depression och aggression är exempel på psykisk ohälsa 

som kan uppkomma som en effekt av kränkande särbehandling141. Situationer av kränkande 

särbehandling likt mobbning är ofta psykiskt påfrestande inte bara för de inblandade utan för hela 

arbetsplatsen142. Samarbetsproblem, allmänna symtom på vantrivsel, minskad produktivitet samt 

hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning kan vara effekter av att kränkande särbehandling 

förkommer på arbetsplatsen143. 

 

Varför kränkande särbehandling likt mobbning uppkommer i en organisation kan bero på enskilda 

individers agerande men står ofta att finna i brister i organisationen144. Ett provokativt beteende från 

en anställd kan vara ett tecken på otillfredsställande arbetssituation145. Att problemet står att finna i 

organisationen och arbetsmiljön är tydligt då flera individer som delar arbetsmiljö eller liknande 

arbetsförhållanden visar påfrestningssymtom eller då kränkande särbehandling, likt mobbning, är 

ett återkommande problem i arbetsgruppen eller på arbetsstället. Brister i organisationen som kan 

leda till situationer av kränkande särbehandling kan vara brister i informationssystemet, ledningen 

av arbetet eller organisationen av arbetet. Organisationens personalpolitik och bemötande av de 

anställda får också betydelse för arbetsmiljön. Arbetsbelastningens grad och vilka krav som ställs på 

de anställda påverkar också förekomsten av kränkande särbehandling146. 

                                                 
140Von Schéele, s.14-15. 
141AFS 1993:17, s.4. 
142Ibid, s.9. 
143Ibid, s.5. 
144Ibid, s.4. 
145Ibid, s.8. 
146Ibid, s.4. 
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4.2 Mobbning i EU 

Det finns ingen definition av mobbning i arbetet som är internationellt accepterad och inte heller i 

EU finns någon enhetlig definition av begreppet. Detta kan leda till problem med att mäta 

företeelsen av mobbning i Europa och världen. Otillräcklig eller ej tillförlitlig statistik kan leda till 

kunskapsluckor vilket försvårar arbetet mot mobbning i arbetslivet147.  

 

I många europeiska medlemsstater är lagstiftningen uppbyggd på det sättet att den endast kan 

användas då isolerade händelser innehållande offensivt beteende eller trakasserier kan konstateras. 

Mobbning handlar ofta om mycket mer diffust agerande och är därför svårt att bevisa utifrån 

lagstiftningens rekvisit148. 

 

Europaparlamentet föreslog i juli 2001 en resolution gällande kränkande särbehandling på arbetet. 

Resolutionsförslaget redovisas i ”Report on harassment at the workplace” som utgivits av 

Europaparlamentets kommitté för employment and social affairs. I rapporten uppmanas 

kommissionen att klargöra eller utvidga direktivet health and safety at work (89/391/EEC), 

alternativt skapa ett nytt direktiv som ska fungera som ett instrument för att stoppa kränkande 

särbehandling i arbetslivet149. Det är nämligen oklart huruvida direktivet 89/391/EEC är 

applicerbart på kränkande särbehandling i arbetslivet. Artikel 1 i direktivet stadgar att syftet med 

direktivet är att uppmuntra till ökad säkerhet och hälsa för arbetstagare på arbetet. Artikel 6 stadgar 

arbetsgivarens skyldigheter att bedöma risker i arbetet och vidta åtgärder för att skydda 

arbetstagarens säkerhet och hälsa. Mental, psykosocial och social hälsa är inte specifikt refererade 

till i direktivet och det är därmed inte klart huruvida arbetsgivarens skyldigheter kan anses gälla 

psykosociala delar av arbetsmiljön150. 

 

Kommissionen medger att nya risker i arbetslivet har uppdagats, så som psykosociala problem och 

psykosociala trakasserier. Kommissionen anser att dessa problem bör regleras i lag med möjligheten 

att bygga på det regelverk som redan finns gällande hälsa och säkerhet i arbetet151. Rapporten från 

Europaparlamentet uppmanar också den sociala dialogens parter att ta ansvar för att motverka 

                                                 
147Andersson Jan, Report on harassment at the workplace (2001/2339(INI)), Europaparlamentets kommitté för 
employment and social affairs, s.9-10 och 15. 
148Ibid, s.15-16. 
149Ibid, s.7. 
150Ibid, s.16. 
151Communication from the Commission - Adapting to change in work and society: a new Community strategy on 
health and safety at work 2002-2006, COM/2002/0118 final, kapitel 3.3.1, 2 p. 
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mobbning i arbetslivet152. Den 27 april 2007 undertecknades det europeiska ramavtalet om 

trakasserier och våld i arbetet av ETUC153, Business Europe154, UEAPME155 och CEEP156. Dessa 

branchöverskridande arbetsmarknadsparter har förhandlat fram detta avtal i samråd med europeiska 

kommissionen. Avtalet ska hjälpa till att förebygga och hantera problem med kränkande 

särbehandling och våld på arbetsplatsen. De svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som 

innehar medlemskap i europeiska arbetsmarkandsorganisationerna blir bundna av avtalet och ska 

genomföra bestämmelserna i avtalet genom självständiga avtal på nationell nivå. Detta ska göras 

inom tre år från undertecknandet den 27 april 2007. Avtalet fokuserar inte på rättsliga bestämmelser 

utan på praktisk handling. Avtalet överensstämmer med gällande gemenskapslagstiftning och är 

tänkt att skapa mervärde till europeisk samt nationell lagstiftning. Syftet med det europeiska 

ramavtalet om kränkande särbehandling och våld i arbetet är att skapa en medvetenhet om 

problemet samt att ge en handlingsram för att förebygga, identifiera och hantera problem med 

mobbning, trakasserier och våld i arbetet157. 

 

För att minska risken för trakasserier och mobbning föreslås lämpliga utbildningar och 

informationsinsatser till de anställda. Det är viktigt att varje organisation har ett tydligt 

policydokument där det uttryckligen anges vilka rutiner som ska följas om situationer av 

trakasserier eller mobbning uppstår. En bra rutin bör innebära att problemet behandlas med 

diskretion samt utan onödiga dröjsmål. Ärendet bör behandlas opartiskt och rättvist. Det kan även 

vara bra med externt stöd i situationer av trakasserier eller mobbning. Lämpliga åtgärder, som 

exempelvis disciplinära åtgärder eller i vissa fall uppsägning, bör vidtas om det konstateras att 

kränkande särbehandling har förekommit158. 

 

4.3 Rättsregler, förordningar och praxis om mobbning. 

Eftersom generell mobbning inte har något samband med någon av diskrimineringsgrunderna i DL 

innehåller inte DL något förbud mot denna typ av kränkande särbehandling. Ett förbud mot annan 

kränkande särbehandling i arbetslivet, liknande det som stadgas i DL, går inte att finna i lagtext. 

Mobbning ingår i den psykosociala arbetsmiljön som regleras av de regler i AML som vi tittat 

                                                 
152 Andersson, s.17. 
153European trade union confederation. 
154The confederation of European business. 
155European association of craft small and medium-sized enterprises. 
156European centre of enterprises with public participation and of enterprises of general economic interest. 
157Ramavtal om trakasserier och våld i arbetet av den 26 april 2007. 
158Ibid. 
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närmare på i kapitlet om psykosocial arbetsmiljö. I kap. 2 och 3 AML samt arbetsmiljöverkets 

föreskrift 2001:1 preciseras kraven på arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska omfatta både fysiska, psykiska och sociala förhållanden som har betydelse 

för arbetsmiljön på arbetsplatsen159. Förhållandet mellan människor på en arbetsplats ingår enligt 2 

kap. 1§ AML i underlaget för den allsidiga bedömningen av arbetsmiljön som en arbetsgivare ska 

vidta160. AML är som tidigare nämnts en ramlag vilket innebär att den får sitt innehåll vid 

tillämpningen på arbetsplatserna. Lagens innehåll bestäms i hög grad av de ytterligare ramar som 

finns för tillämpningen, nämligen arbetsmiljöverkets förordningar och föreskrifter161. Förutom AFS 

2001:1 som reglerar systematiskt arbetsmiljöarbete, där den psykosociala delen ingår, har 

arbetsmiljöverket gett ut allmänna råd för att hjälpa arbetsgivaren i arbetet med de psykiska och 

sociala aspekterna i arbetsmiljöarbetet162. I arbetsmiljöverkets råd preciserar det som uttrycks i 2 

kap. 1§, 2 stycket AML. Arbetsgivaren måste när denne utformar arbetsmiljön och planerar 

arbetsuppgifterna ta hänsyn till att människor är olika och har olika förutsättningar i arbetet. Det kan 

handla om fysiska begränsningar men även psykiska eller sociala163. Hur arbetsgivaren rent fysiskt 

eller organisatoriskt planerar arbetet kan ha stor betydelse för de psykiska och sociala delarna av 

arbetsmiljön. Hur arbetsplatsen är utformad gällande möblering och lokaler påverkar arbetstagarnas 

möjligheter till kommunikation och gemenskap. Möjlighet till sociala kontakter skapar gemenskap 

och trygghet. Att skapa en god psykosocial arbetsmiljö handlar ofta om att skapa möjligheter till ett 

öppet och utvecklande klimat på arbetsplatsen, bland annat genom kommunikation och 

kontakter164. 

 

4.3.1 Arbetsgivarens skyldigheter 

Gällande annan kränkande särbehandling finns främst arbetsmiljöverkets föreskrift 1993:17. Denna 

föreskrift gäller som lag men innehåller också allmänna råd, vilka inte är rättsligt bindande165. 

Föreskriften är producerad år 1993 och är fortfarande gällande rätt. De allmänna råden från år 1980 

samt rådsdelen i AFS 1993:17 är enligt AV i Växjö fortfarande aktuella och bör användas av 

arbetsgivaren i sitt arbete mot mobbning166. Anna Wiggforss på arbetsmiljöverket i Stockholm 

                                                 
159AFS 2001:1, 3§ 
160Gullberg och Rundqvist, 2008. 
161Proposition 1976/77:149 - Regeringens proposition om arbetsmiljölag m. m., s.28. 
162AFS 1980:14. 
163Ibid, s.4. 
164Ibid, s.7-8. 
165AFS 1993:17. 
166Intervju Arbetsmiljöverket i Växjö, Arne Ågren och Ann-Britt Gunnarsson, 2009-03-06. 
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meddelar att både de allmänna råden från 1980 och föreskrifter om kränkande särbehandling är 

under revidering men att det ännu inte finns något skriftligt material att tillgå167. 

 

Arbetsgivaren är enligt föreskriftens 2§ skyldig att planera och organisera arbetet så att kränkande 

särbehandling förebyggs168. För att förebygga kränkande särbehandling kan arbetsgivaren skapa en 

arbetsmiljöpolicy som tydligt deklarerar att kränkande särbehandling inte är acceptabelt på 

arbetsplatsen samt arbetsgivarens målsättning gällande kränkande särbehandling. Arbetsgivaren kan 

skapa rutiner och normer som uppmanar till ett respektfullt bemötande på arbetsplatsen. Att utbilda 

arbetsledande personal om kränkande särbehandling och konflikthantering kan bidra till att 

förebygga dessa situationer i arbetet169. Att arbetsgivaren klargör att kränkande särbehandling inte 

är okej i exempelvis arbetsmiljöpolicyn är ett krav enligt 3§ AFS 1993:17. Att detta 

ställningstagande konkretiseras genom information till arbetstagarna samt ett aktivt arbete för att 

förebygga kränkande särbehandling är viktigt170. 

 

Arbetsgivaren ska, enligt 4§ AFS 1993:17, skapa rutiner för att upptäcka och åtgärda 

arbetsförhållanden, samarbetssvårigheter och problem i arbetets organisation som kan leda till att 

situationer av kränkande särbehandling uppkommer. För att en arbetsgivare ska kunna upptäcka 

kränkande särbehandling behövs rutiner för regelbunden kontakt med arbetstagarna. Det är viktigt 

att någon i arbetsledande position har personlig kontakt med arbetstagarna exempelvis genom 

medarbetarsamtal. Problem med kränkande särbehandling bör lösas genom samtal. I samtalen är det 

viktigt att arbetsgivaren är objektiv och innehar en problemlösande attityd. Det är lika viktigt att 

arbetsgivaren har möjlighet och beredskap att åtgärda psykiska, sociala och organisatoriska 

arbetsmiljöproblem i samma utsträckning som tekniska och fysiska brister i arbetsmiljön171. 

 

Om kränkande särbehandling uppdagas ska arbetsgivaren snarast vidta åtgärder för att motverka 

detta samt utreda om dessa beror på arbetets organisation172. Samarbetsproblem, som ofta är 

grundvalen till kränkande särbehandling, beror sällan på endast en person. Orsakerna till problemet 

bör istället sökas på en organisatorisk nivå. Arbetsgivaren bör göra en analys av arbetssituationen 

för de inblandade gällande krav, arbetsuppgifter, arbetsfördelning, arbetsmetoder och 

kommunikationsmöjligheter för att använda som diskussionsunderlag i problemlösningen. 
                                                 
167Anna Wiggforss, AV i Stockholm. 
168AFS 1993:17, 2§ 
169Ibid, s.6-7. 
170Ibid, s.7-8. 
171Ibid, s.8. 
172Ibid, 5§. 
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Arbetsgivaren bör därefter genomföra konfidentiella samtal med den drabbade. Samtal med hela 

arbetsgruppen bör komma senare i processen. Då är fokus på konkreta förbättringar av exempelvis 

arbetssituationer och rutiner. Ibland kan det vara bra att söka hjälp utifrån, exempelvis från 

företagshälsovården, då det kan vara svårt för arbetsgivaren att vara objektiv173. I målet AD 

185/1993 påstår en frisör att hon blivit utsatt för mobbning av sina kollegor och arbetsgivaren. Hon 

menar att denna mobbning har syftat till att få henne att lämna sin anställning. Arbetsdomstolen 

konstaterar att sådana trakasseriåtgärder som syftar till att få någon att lämna sin anställning ska 

kunna angripas med rättsliga medel även om en uppsägning inte har kommit till stånd. Det måste 

dock handla om ett sådant beteende från arbetsgivarens sida så att den anställde känner sig tvingad 

att frånträda anställningen. Arbetsdomstolen konstaterar att frisörsalongens organisation kan ha 

bidragit till dålig psykosocial arbetsmiljö då arbetsgivaren arbetat på annan ort och den som varit 

ansvarig på salongen inte haft något personalansvar. Arbetsdomstolen konstaterar att denna typ av 

situationer, där det råder delade meningar, kan vara väldigt svårhanterliga för arbetsgivaren och att 

arbetsgivaren i detta fall inte agerat så otillbörligt att denne ådragit sig skadeståndsansvar174. 

 

Om situationen är så allvarlig att den inte kan lösas genom samtal kan omplacering eller utbildning 

erbjudas de inblandade. Det är viktigt att den nya arbetsuppgiften eller utbildningen är meningsfull 

och den bör inte heller medföra sämre arbetsförhållanden eller arbetsvillkor än på den nuvarande 

arbetsplatsen175. Arbetsdomstolen konstaterar att det kan vara befogat att avskeda en anställd som 

utsatt andra anställda för trakasserier i form av mobbning och annan kränkande behandling. I AD 

124/2005 har en lärare muntligen och skriftligen uttryckt kränkande påståenden om skolans 

personal och rektorn. Arbetstagaren har använt sig av ett mycket grovt språkbruk när denne genom 

telefonsamtal och e-post terroriserat och förföljt skolans personal. Arbetsdomstolen riktar viss kritik 

mot att arbetsgivaren inte i ett tidigt skede samtalat med den anställde om dennes uppträdande. 

Sammantaget gör arbetsdomstolen dock bedömningen att ett avskedande varit befogat då 

arbetstagaren grovt åsidosatt vad som ålegat honom i anställningen176. Arbetsgivaren ska också ha 

rutiner för att den som utsatts för kränkande särbehandling snabbt ska få tillgång till hjälp och 

stödåtgärder177. Det innebär att arbetsgivaren ska se till att den drabbade får möjlighet till personligt 

och känslomässigt stöd, till exempel genom att erbjudas att samtala om det som inträffat178.  

 
                                                 
173AFS 1993:17 s.8-9. 
174AD 185/1993. 
175AFS 1993:17 s.10. 
176AD 124/2005. 
177AFS 1993:17, 6§.  
178Ibid, s.9. 
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4.3.2 Processen och juridiska konsekvenser av mobbning 

Om en arbetstagare utsätts för mobbning på arbetsplatsen bör denne i första hand kontakta sin 

arbetsgivare eller representant för arbetsgivaren. Arbetstagaren bör också informera det 

skyddsombud som finns på arbetsplatsen. Om ingenting händer kan arbetstagaren kontakta sin 

arbetstagarorganisation eller arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöfrågor ska dock i första hand hanteras på 

arbetsplatsen179. 

 

AV är den tillsynsmyndighet som ska bevaka att arbetsgivaren lever upp till de krav som AML 

ställer, bland annat gällande kränkande särbehandling180. AV går inte in i några individärenden utan 

bevakar endast att arbetsgivaren lever upp till kraven i lagstiftningen. Vid en arbetsmiljöinspektion 

tittar AV på vilka rutiner arbetsgivaren har för att upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö. Om 

arbetsgivaren inte lever upp till lagstiftningen ställer AV krav på åtgärder. AV gör normalt ingen 

utredning utan ställer krav på arbetsgivaren att göra en utredning. För att kunna ställa krav på 

arbetsgivaren att åtgärda bristerna i arbetsmiljön måste AV i vissa fall utföra en utredning för att 

påvisa att det finns brister i arbetsmiljön181. 

 

Om en arbetsgivare låter mobbning fortgå på arbetsplatsen bryter denne mot regler i AML gällande 

arbetsmiljöns beskaffenhet och arbetsgivarens skyldigheter att vidta de åtgärder som krävs för att 

upprätthålla en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren bryter också mot arbetsmiljöverkets föreskrift 

1993:17, vilken stadgar regler gällande kränkande särbehandling i arbetslivet. Vid brott mot AML 

eller arbetsmiljöverkets föreskrifter har AV rätt att meddela arbetsgivaren förelägganden eller 

förbud för att lagen ska efterlevas182. Om arbetsgivaren inte rättar sig efter arbetsmiljöverkets 

förbud eller förelägganden kan denne dömas till fängelse i högst ett år eller böter. Detta gäller inte 

om förbudet eller föreläggandet har förenats med vite. Då tvingas istället arbetsgivaren att betala 

vitet183. 

 

Arbetsdomstolen framhåller att mobbning är en form av trakasserier som utifrån sett kanske inte 

syns medan den som utsätts drabbas mycket svårt. Det är nämligen ofta så att det inte är själva 

handlingen utan den avsikt eller inställning som ligger bakom som upplevs som kränkande. Verbal 

mobbning eller psykisk mobbning är svårt för en utomstående att upptäcka och visa på då det kan 

                                                 
179Intervju Arbetsmiljöverket i Växjö, Arne Ågren och Ann-Britt Gunnarsson, 2009-03-06. 
1807 kap. 1§ AML. 
181Intervju Arbetsmiljöverket i Växjö, Arne Ågren och Ann-Britt Gunnarsson, 2009-03-06. 
1827 kap. 7§ AML. 
1838 kap. 1§ AML. 
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vara så att den utsatte reagerar med avståndstagande. Arbetsdomstolen konstaterar att det vid en 

rättegång kan vara svårt att visa på att mobbning förekommit då det ofta är så att den väsentliga 

delen av mobbningen är den underliggande fientligheten och inte de enstaka yttranden som 

personen har utsatts för. Vanliga bevisvärderingsprinciper måste gälla trots dessa svårigheter184. 

 

Om en arbetstagare mobbar eller på annat sätt kränker en annan arbetstagare kan detta vara saklig 

grund för uppsägning eller avsked då det utgör ett brott mot anställningsavtalet. Det är därmed 

berättigat att omplacera vederbörande185. Om det är arbetsgivaren som mobbar eller på annat sätt 

kränker en anställd kan det räknas som att arbetsgivaren väsentligt har åsidosatt sina åligganden 

mot arbetstagaren. Denne har då rätt att frånträda sin anställning med omedelbar verkan186. 

 

AVs distriktsjurist Arne Ågren påvisar att det i teorin finns en möjlighet för den arbetstagaren som 

har fått nedsatt arbetsförmåga och blivit sjukskriven på grund av kränkande behandling, likt 

mobbning, att anmäla arbetsgivaren för vållande av sjukdom187. För att arbetsgivaren ska bli fälld 

för detta brott krävs att det med polisens hjälp går att bevisa att arbetsgivaren har kränkt 

medarbetaren och att det finns klarlagt att medarbetarens sjukskrivningsdiagnos kan kopplas direkt 

till den kränkning som denne fått utstå på arbetet188.  

 

4.4 Att förebygga mobbning 

I 2§ och 4§ AFS 1993:17 stadgas arbetsgivarens skyldighet att förebygga kränkande särbehandling, 

däribland mobbning. Hur arbetsgivaren kan gå tillväga för att uppfylla denna skyldighet har 

beskrivits under rubriken ”arbetsgivarens skyldigheter” ovan. 

 

Ann-Britt Gunnarsson som arbetar som arbetsmiljöinstruktör på AV i Växjö menar att den 

psykosociala och fysiska arbetsmiljön hänger ihop. Bakom arbetsskador som belastningsbesvär och 

stressymtom kan mobbning och andra kränkningar ligga, därför måste helheten i arbetsmiljön 

undersökas. Ibland upptäcker AV att psykosociala arbetsmiljöproblem, likt mobbning ligger bakom 

klagomål på den fysiska arbetsmiljön då det ofta är lättare att peka på att något är fel i det fysiska än 

att ta tag i det egentliga problemet då psykosociala problem inte är lika lätta att åtgärda. Det är inte 

                                                 
184AD 185/1993. 
185AD 124/2005. 
1864§ 3 st. LAS. 
187Ett arbetsmiljöbrott som stadgas i 3 kap. 8§ BrB. 
188Intervju Arbetsmiljöverket i Växjö, Arne Ågren och Ann-Britt Gunnarsson, 2009-03-06. 
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heller ovanligt att arbetstagare känner sig kränkta när företaget genomgår större omorganisationer 

som påverkar den egna positionen189. 

 

I arbetet med att förebygga mobbning måste utgångspunkten ligga i bakgrunden till varför 

mobbningen uppkommer i organisationen. Några exempel på varför mobbning uppkommer 

redovisas under rubriken ”vad är mobbning?”. Ytterligare ett exempel får illustrera kopplingen 

mellan bakgrunden och effekten av kränkande särbehandling. Hur arbetstiden är förlagd påverkar 

arbetstagarens psykiska och sociala livssituation. En arbetstagare vars arbetstider är förlagda till 

nattarbete påverkas inte bara fysiskt utan får också problem med att delta i familjeliv och 

samhälleliga aktiviteter vilket kan ha stor psykisk och social påverkan på individen190. Effekterna 

av nattarbete kan leda till en individs missnöje med sin arbetssituation, vilket i sin tur kan leda till 

utagerande och situationer av kränkande särbehandling191. 

 

För att förebygga kränkande särbehandling, likt mobbning, bör arbetsgivaren skapa system och 

rutiner för att fånga upp signaler om otillfredsställande arbetsförhållanden i organisationen. Detta 

för att på ett tidigt stadium kunna åtgärda de organisatoriska problem som eventuellt skulle kunna 

leda till situationer av kränkande särbehandling. Ett system för att upptäcka problem i den psykiska 

och sociala arbetsmiljön kan vara att regelbundet genomföra medarbetarenkäter eller intervjuer i 

hela organisationen eller i utvalda arbetsgrupper. Resultatet av dessa kan sedermera ligga till grund 

för en diskussion med arbetstagarna kring det fortfatta arbetsmiljöarbetet192. AML kräver att 

arbetsgivaren ska ha genomtänkta rutiner för hur mobbningssituationer ska behandlas. Om 

arbetsgivaren inte har detta kan AV ställa krav på att det ska åtgärdas193. 

 

Eftersom situationer av kränkande särbehandlingen inte bara påverkar de inblandade utan hela 

arbetsplatsen är det viktigt att arbetsgivaren snabbt upptäcker och vidtar åtgärder för att lösa 

problemen. Det grundläggande problemet till den kränkande särbehandlingen blir svårare och 

svårare att komma åt och lösa ju längre tid konflikten får fortgå utan åtgärder. De inblandade blir 

mer och mer fastlåsta i sina ställningstaganden i samband med att anklagelser och motanklagelser 

utväxlas194. 

 

                                                 
189Intervju Arbetsmiljöverket i Växjö, Arne Ågren och Ann-Britt Gunnarsson, 2009-03-06. 
190AFS 1980:14 s.10. 
191AFS 1993:17 s.4. 
192AFS 1980:14 s.10. 
193Intervju Arbetsmiljöverket i Växjö, Arne Ågren och Ann-Britt Gunnarsson, 2009-03-06. 
194AFS 1993:17 s.9. 
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4.5 Sammanfattning 

Det finns ingen allmängiltig definition på begreppet mobbning men mobbning kan beskrivas som 

trakasserier som inte har någon koppling till någon av diskrimineringsgrunderna i DL. Mobbning 

handlar om systematiskt upprepade handlingar som påverkar den enskildes självkänsla. Negativt 

bemötande, undanhållande av information, förföljelse och skvaller är exempel på mobbning, som 

kan leda till samarbetsproblem, vantrivsel, sjukskrivningar och hög personalomsättning. På 

europanivå regleras mobbning av arbetsmarkandens parter och i Sverige innefattas mobbning i den 

psykosociala arbetsmiljö och regleras därför i AML. Arbetsgivarens skyldigheter att systematiskt 

arbeta för en god arbetsmiljö innefattar även den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsgivarens 

skyldigheter att verka för en god psykosocial arbetsmiljö innebär en skyldighet att utreda om 

mobbningen beror på arbetsmiljön och om så är fallet åtgärda detta. Arbetsgivaren är också skyldig 

att genom kontroller av arbetsmiljön förebygga att mobbningssituationer uppkommer. AV har till 

uppgift att kontrollera att arbetsmiljön uppfyller de krav som lagen ställer men går inte in i 

individuella ärenden gällande mobbning. Detta får konsekvenser för den drabbade individen, då 

denne blir utlämnad till arbetsgivarens välvilja och intresse av en arbetsplats fri från mobbning. 
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5. METODER OCH CHECKLISTA 

De sociala konsekvenserna av trakasserier och mobbning är till stor del lika och beror inte allt för 

sällan på arbetsplatsens organisation och psykosociala arbetsmiljö. Därför tycker jag att situationer 

av trakasserier och mobbning bör behandlas och motverkas på ett liknande sätt. De rutiner som 

arbetsgivaren har skapat för att kunna uppfylla sina lagliga skyldigheter i situationer av trakasserier 

och mobbning kan sammanfogas. Kapitlet kommer att sammanfatta de metoder som 

rekommenderas i lag, föreskrifter och rättspraxis för att förebygga och hantera trakasserier och 

mobbning i arbetslivet. En checklista kommer att presenteras som hjälpmedel för personalvetaren i 

dennes arbete mot kränkande särbehandling. 

 

Det är viktigt att undersöka vilka risker som finns i den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen 

då risker i den psykosociala arbetsmiljön kan bidra till att situationer av trakasserier och mobbning 

uppkommer på arbetsplatsen. I uppsatsen beskrivs några av de risker som finns på europeiska 

arbetsplatser och som personalvetaren bör undersöka huruvida de finns på den egna arbetsplatsen. 

Situationer av trakasserier och mobbning kan uppkomma från en osäkerhet som skapats på 

arbetsplatsen och som får arbetstagarna att känna sig osäkra i deras arbetssituation.  Denna 

osäkerhet kan komma ifrån en allmänt ostabil arbetsmarknad men även ifrån anställningsformer 

som deltid, vikariat eller timanställning. Hög arbetsbelastning, höga krav på flexibilitet och krav på 

känslomässigt engagemang kan också vara risker i den psykosociala arbetsmiljön som skapar en 

grogrund för kränkande särbehandling. Vilka arbetstider som är norm vid arbetsstället påverkar 

arbetstagarnas balans mellan arbets- och privatlivet vilket kan leda till stressade och utagerande 

arbetstagare. Vid större organisationsförändringar som påverkar individernas arbetssituation bör 

personalvetaren vara extra uppmärksam på tecken att trakasserier och mobbning förekommer. 

 

Trakasserier och mobbning kan innebära många olika handlingar, ytterst är det den drabbade som 

avgör vad som är kränkande för denne. Det är viktigt för arbetsgivaren att ha kännedom om vilka 

handlingar som kan utgöra trakasserier eller mobbning för att kunna förebygga dessa situationer 

samt ingripa när de inträffar. Nedan listas några av de beteenden som kan utgöra mobbning eller 

trakasserier. Listan kan användas som diskussionsunderlag vid utvecklandet av en policy eller 

värderingsövning. Viktigt att känna till är även de många symtom på trakasserier och mobbning 

som kan visa sig hos både individen och arbetsgruppen. Vilka symtom som uppkommer varierar 

från fall till fall men sammanställningen nedan kan synliggöra några av de symtom som kan bero på 

att kränkande särbehandling förekommer på arbetsplatsen.   
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När situationer av trakasserier och mobbning uppkommer vid en arbetsplats bör arbetsgivaren starta 

en utredning som ett första steg för att lösa problemen. Utredningen bör inledas med konfidentiella 

samtal med både den utsatte och den anklagade för att bilda sig en egen uppfattning om vad som 

har inträffat. Flera samtal kan behövas för att riktigt utreda vad som skett. Det är inte meningen att 

arbetsgivaren ska ta slutgiltig ställning för någon av de inblandades version av händelsen. Det är 

viktigt att de inblandade känner att det blir tagna på allvar, lyssnade på och att arbetsgivaren 

försöker tillgodose de inblandades önskemål om hur situationen ska behandlas. Att de inblandade 

får fortlöpande information om vad som händer är nödvändigt. Det kan även vara bra att 

dokumentera hur hanteringen av ärendet har fortgått för eventuell framtida tvist.  

 

Om utredningen av det inträffade visar på att trakasserier eller mobbning har förekommit ska 

åtgärder vidtas för att förhindra att liknande situationer uppkommer i framtiden. Vilka åtgärder som 

blir aktuella för att komma tillrätta med den kränkande särbehandlingen, oavsett om det handlar om 

trakasserier eller mobbning, är beroende av den kränkande särbehandlingens omfattning och art, 

arbetsplatsens utformning samt arbetsgruppens sammansättning. Initialt rekommenderas att 

arbetsgivaren gör en analys av arbetssituationen för de inblandade, gällande krav, arbetsuppgifter, 

arbetsfördelning, arbetsmetoder och kommunikationsmöjligheter som används som 

diskussionsunderlag i problemlösningen. Tillrättavisande samtal, tillsägelser eller varningar kan 

vara nödvändiga åtgärder för att få en lösning på problemen. Att se över och förändra arbetsplatsens 

organisation och kultur kan också bidra till ett förbättrat arbetsklimat och minskat antal trakasseri- 

och mobbningsincidenter. Ytterst blir omplaceringar, uppsägning eller avsked aktuellt. För att 

arbetsgivaren ska kunna ta till avsked krävs att den anklagade genom den kränkande 

särbehandlingen grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. 

 

Även om utredningen i ett specifikt fall av trakasserier eller mobbning inte kan konstatera några 

problem som går att åtgärda direkt kan utredningen användas i det förebyggande arbetet. Att skapa 

en policy som stadgar att kränkande särbehandling inte accepteras samt att kommunicera ut denna 

policy till arbetstagarna är ett viktigt första steg. Policyarbetet bör kombineras med utbildningar för 

chefer om trakasserier och mobbning. Det är viktigt att få igång en dialog på arbetsplatsen om dessa 

problem. Detta kan göras genom värderingsövningar och informationsträffar. För att förebygga att 

kränkande särbehandling kan förekomma på arbetsplatsen bör ledningen se över organisationens 

personalpolitik, arbetets organisation och andra delar av arbetsmiljön som kan bidra till ett 

försämrat psykosocialt arbetsklimat. 
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5.1 Checklista 
 

Risker i den psykosociala arbetsmiljön 

 Ostabil arbetsmarknad

 Anställningsformer

 Hög arbetsbelastning

 Flexibilitetskrav

 Krav på känslomässigt engagemang

 Dålig balans mellan privat- och arbetsliv

 Arbetstider

 Organisationsförändringar

 

Vad kan vara mobbning och trakasserier? 

 Oönskat beteende

 Sexuell beröring eller sexuella förslag

 Våldtäkt eller försök till våldtäkt 

 Utfrysning

 Utstötning

 Förlöjligande

 Förolämpningar

 Nedsättande eller stötande kommentarer

 Skvaller eller skämt

 Undanhållande av information 

 Utebliven befordran

 Utebliven inbjudan till festen 

 Negativt bemötande som nonchalans, cynism eller ovänlighet 

 Förföljelse, som obehagliga telefonsamtal eller e-post 
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Tecken på trakasserier och mobbning

hos individen hos arbetsgruppen 

 Provokativt beteende Försämrad effektivitet och produktivitet 

 Självmordstankar Ökad kritik mot arbetsledningen 

 Fysisk ohälsa Hög sjukfrånvaro 

 Stressymptom Hög personalomsättning 

 Sömnsvårigheter Allmänna symtom på vantrivsel 

 Depression   

 Aggression   

 Medvetet bryta mot eller hålla på regler   

 

Utredningsarbetet 

 Samtal

 Utan dröjsmål

 Bilda sig egen uppfattning om situationen genom att undersöka vad som hänt 

 Ej ta slutgiltig ställning 

 Lyssna på inblandades önskemål 

 Information

 Dokumentera

 

Åtgärder 

 Samtal

 Tillsägelse, uppmaning, varning 

 Se över arbetsmiljöns utformning 

 Förändra organisationskultur 

 Omplaceringar 

 Uppsägning

 Avsked
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Förebygga 

 Ta hjälp av resultaten i utredningsarbetet i uppkomna fall av trakasserier och mobbning 

 Policy

 Rutiner

 Utbildning

 Dialog

 Värderingsövningar 

 Information

 Se över personalpolitik 

 Se över arbetets organisation 

 

 44



6. ANALYS 

Trakasserier, mobbning och psykosocial arbetsmiljö är områden som går hand i hand. I den 

arbetsrättsliga lagstiftningen är de uppdelade som skilda moment, under olika lagar. De 

psykologiska och sociala konsekvenser som skapas för individen vid situationer av mobbning eller 

trakasserier är mycket lika, oavsett om individen blir trakasserad på grund av etnicitet, kön, sexuell 

läggning eller för sin klädsel, vikt eller intelligens.  

 

Hur fördelade sig fallen av trakasserier på de olika diskrimineringsgrunderna? 

Enligt anmälningsstatistiken från de olika ombudsmännen mot diskriminering från år 2008 kommer 

flest diskrimineringsanmälningar in gällande diskrimineringsgrunden etnicitet, religion eller annan 

trosuppfattning. Nästan hälften av anmälningarna som kom från anställda gällde trakasserier. Det 

går utifrån denna statistik inte att säga att trakasserier på grund av etnicitet är de vanligast 

förekommande trakasserierna på arbetsplatserna i Sverige då anmälningsbenägenheten ofta är högre 

hos dem som trakasserats på grund av sitt ursprung eller religion än de övriga 

diskrimineringsgrunderna. Anmälningsstatistiken från DO ger dock grund för påståendet att 

förekomsten av trakasserier är ett problem på många svenska arbetsplatser. AVs 

arbetsmiljöundersökning gällande år 2007 visar en liknade bild då 10 procent uppger att de 

trakasserats sexuellt eller på grund av sitt kön. Om AVs undersökning visade hur många som 

trakasserats på grund av funktionshinder, sexuell läggning eller etnicitet skulle detta bidra till att 

belysa även dessa problem. Arbetsgivarnas arbete med att förebygga trakasserier som har samband 

med andra diskrimineringsgrunder än kön kanske skulle förbättras om mer konkret statistik 

påvisade problemen. Det finns etiska problem med att kartlägga arbetstagarnas etnicitet, sexuella 

läggning eller funktionshinder. Använder man sig av självuppskattande undersökningar där den som 

besvarar enkäten inte behöver uppge dennes förutsättningar kan statistik ändå produceras. 

 

Systemet 

Arbetsmarknadsdepartementet kommenterar diskrimineringslagstiftningens upplägg som följer:  

 
”Diskrimineringslagstiftningens upplägg är till stor del avhängig EG-direktiv på området. För att 

bland annat säkerställa att Sverige lever upp till de aktuella EG-direktivens krav har lagstiftaren 

valt att hålla sig så nära de EG-rättsliga definitionerna av de olika begreppen som bland annat 

trakasserier som möjligt.”195

                                                 
195Petra Herzfeld Olsson, Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö, Arbetsmarknadsdepartementet. 
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Arbetsmarkandsdepartementets uttalande samt SoU 2006/22 kan tolkas som att de system som 

Sverige har valt att reglera trakasserier respektive annan kränkande särbehandling i, är en produkt 

av gemenskapsrätten och inget eget beslut. DLs uppbyggnad är styrd av EG-direktiven på området 

likabehandling och diskriminering. Det är inte klarlagt huruvida direktivet health and safety at work 

(89/391/EEC) innebär ett skydd för psykosocial arbetsmiljö, däribland kränkande särbehandling, 

men Sverige har valt att arbetsmiljölagstiftningen även ska reglera psykosocial arbetsmiljö. Sverige 

har som medlem i EU en skyldighet att införliva gemenskapsrätten i Svensk lagstiftning. Den 

svenska lagstiftaren har gjort det både logiskt och enkelt för sig genom att använda sig av samma 

modell som i gemenskapsrätten. Det är praktiskt att den svenska lagstiftningen är så lik den EG-

rättsliga som möjligt då den ska kunna förstås och tillämpas av andra EU-medborgare. Om Sveriges 

sätt att reglera frågor om trakasserier och mobbning är avhängigt det gemenskapsrättsliga systemet 

blir det intressant att diskutera hur frågorna om trakasserier respektive mobbning behandlas i EU. 

Grunden till systemet kanske kommer ifrån den prioritetsordning som råder i EU. Trakasserier är 

diskriminering, vilket ger en koppling till likabehandling, en av europeiska gemenskapens 

grundstenar. På området likabehandling finns fyra direktiv som behandlar frågan om trakasserier. 

Frågan om psykosocial arbetsmiljö och mobbning har inte fått lika mycket uppmärksamhet i EU. 

EU anser att mobbning är en fråga för arbetsmarkandens parter medan trakasserier är en fråga för 

medlemsländerna att reglera. 

 

Gällande barn och elever i skolan har Sverige valt att ge trakasserier och mobbning samma status. 

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 

innehåller ett diskrimineringsförbud som gäller verksamhet enligt skollagen (1985:1100). Lagen 

innehåller också ett förbud mot annan kränkande behandling, det vill säga handlingar som kränker 

barn eller elevers värdighet som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara 

mobbning på grund av klädsel eller fetma. Här behandlas diskriminering i form av trakasserier och 

mobbning i samma lag, med möjlighet att få liknade upprättelse för dessa kränkningar oavsett om 

de består i trakasserier på grund av kön eller mobbning på grund av klädsel196. I vidare 

undersökningar kan det vara av intresse att undersöka bakgrunden till att lagstiftaren valt denna 

modell för skolans område då man delat upp trakasserier och mobbning som olika fenomen på 

arbetslivets område. En lösning är att även i arbetslivet reglera trakasserier och mobbning i samma 

lag och på så sätt ge även arbetstagare samma möjligheter till upprättelse oavsett om de utsatts för 

trakasserier eller mobbning. 

                                                 
196Proposition 2007/08:95, s.83. 
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Arbetsgivarens skyldigheter 

Problemet uppstår då systemet som används för att reglera trakasserier och mobbning medför en 

skillnad i behandling av mobbade och trakasserade arbetstagare. Arbetsgivaren är skyldig att 

förebygga både trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. Här ingår att skapa rutiner och 

handlingsplaner. Krav på arbetsgivarens förebyggande arbete är enligt DL och AML likvärdiga. 

Konsekvenserna för arbetsgivaren om denne inte lever upp till sina skyldigheter att förebygga 

situationer av trakasserier och mobbning är i båda fallen risk att föreläggas med vite. Hur det 

förebyggande arbetet ser ut i den praktiska tillämpningen ligger utanför denna uppsats 

undersökningsområde men det vore intressant att utreda vidare om mobbning tas på lika stort allvar 

som trakasserier eller om arbetet mot mobbning blir eftersatt för att det är svårt att påvisa. 

 

Inte heller när en situation av trakasserier eller mobbning har uppdagats skiljer sig arbetsgivarens 

skyldigheter enligt DL och AML anmärkningsvärt åt. Både enligt DL och AFS 1993:17 har 

arbetsgivaren skyldighet att utreda och åtgärda situationer av trakasserier och mobbning. Dessa 

skyldigheter är kanske mer synliga i fall av trakasserier då de regleras direkt i DL. I fall av 

mobbning regleras arbetsgivarens skyldigheter i AFS istället för direkt i AML. Mobbning är enbart 

en del av ett större arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete vilket kan ha en osynliggörande 

effekt. Konsekvenserna av att arbetsgivaren inte uppfyller sina skyldigheter att utreda och åtgärda 

trakasserier och mobbning är dock lite olika. Om arbetsgivaren inte tar tag i fall av trakasserier 

riskerar denne att bli dömd att betala diskrimineringsavgift till den utsatte. Den utsatte i fall av 

mobbning däremot har ingen möjlighet att få någon ersättning om denne inte blivit sjukskriven till 

följd av att arbetsgivaren eller representant för arbetsgivaren uppträtt kränkande och vidare kan visa 

att sjukskrivningen varit en direkt effekt av mobbningen.  

 

Det finns risk för att arbetstagaren hamnar mellan stolarna då AV endast undersöker huruvida 

arbetsgivaren har rutiner och handlingsplaner för att åtgärda mobbning och inte direkt hjälper 

individen i dennes specifika ärende. Den individ som blivit mobbad på en arbetsplats där AV har 

gjort en inspektion och konstaterat att rutiner och handlingsplaner för att förebygga sådana 

situationer finns och är tillräckliga har svårt att få hjälp. AV går inte in i enskilda ärenden och DO 

driver bara kränkningar som har samband med någon diskrimineringsgrund. Är individen då inte 

medlem i någon arbetstagarorganisation finns det ingen förutom arbetsgivaren som den utsatte kan 

vända sig till. Är det då arbetsgivaren som mobbar hamnar arbetstagaren i en mycket utsatt situation 

och står då ensam med eventuella kostnader för en process. Den som blir utsatt för trakasserier som 

har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kan anses ha ett större skydd genom lag än 
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den som blivit kränkt på något annat sätt. Blir en arbetstagare kränkt på grund av sin etnicitet, 

religion, kön eller könsidentitet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder finns en statlig 

myndighet som hjälper just dig, i ditt individuella ärende, vilket inte finns om arbetstagaren är utsatt 

för mobbning. Att ha möjligheten att vända sig till myndigheterna är en trygghet och ett 

påtryckningsmedel som den mobbade inte har. Beviskraven är ett ytterligare exempel på det extra 

skydd diskrimineringslagen ger. I fall av trakasserier som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna gäller delad bevisbörda medan i fall av annan kränkande särbehandling 

likt mobbning gäller full bevisbörda för den utsatte. I princip måste det finnas inspelat på band att 

kränkningen har ägt rum och då mobbning ofta består i subtila handlingar som blickar och 

utfrysning blir det ofta svårt att bevisa. Ytterligare komplicerat blir det eftersom kränkning är ett 

svårdefinierat begrepp då det är en subjektiv upplevelse. Hur lagstiftaren har valt att reglera 

trakasserier och mobbning får också konsekvenser för arbetsgivaren. Då arbetsgivarens skyldigheter 

stadgas i två olika lagar kan det vara svårt att överskåda vilka krav som gäller i vilken situation. 

Onödigt komplicerat då skyldigheterna i princip är desamma oavsett syftet med den kränkande 

behandlingen. Risk finns att arbetsgivaren särskiljer arbetet mot trakasserier och arbetet mot 

mobbning istället för att utnyttja samma kunskap och resurser i ett gemensamt arbete mot all 

kränkande särbehandling. 

 

Det är inte allt för sällan som det faktiskt är arbetsgivaren själv eller dennes representant som 

trakasserar eller mobbar en underställd. DL skyddar mot trakasserier direkt från arbetsgivaren eller 

dennes representant och bestraffar denne med diskrimineringsavgift. Reglerna i AML bygger 

däremot på principen att arbetsgivaren alltid är en bra arbetsgivare som sätter arbetsmiljön främst. 

Om en arbetstagare utsätts för mobbning av arbetsgivaren eller dennes representant finns inget 

annat skydd än den utrednings- och åtgärdsskyldighet som arbetsgivaren själv innehar. Den som, av 

arbetsgivaren, utsätts för en kränkande särbehandling som inte kan kopplas till någon av 

diskrimineringsgrunderna i DL skyddas enbart av AML. Ett bristfälligt skydd i min mening då 

arbetsgivaren sällan är den gode arbetsgivaren som villigt erkänner att denne kränker sina anställda. 

AVs inspektioner kontrollerar att arbetsgivaren har policys och handlingsplaner för eventuell 

uppkomst av mobbning men det är svårare att kontrollera huruvida dessa dokument är 

implementerade i verksamheten och huruvida arbetsgivaren praktiskt arbetar med att förebygga, 

utreda och åtgärda mobbning. 

 

De lagenliga krav som finns på arbetsgivaren gällande trakasserier och mobbning är bra och i min 

mening tillräckliga. Problemet med trakasserier och mobbning är inte att lagreglerna är otillräckliga 
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utan att de konsekvenser som drabbar arbetsgivaren om denne inte uppfyller lagens krav inte ger 

arbetsgivaren tillräckliga incitament att implementera kraven i verksamheten. Större konsekvenser 

för arbetsgivaren när denne underlåter att handla samt påvisande av ett samband mellan ekonomiska 

vinster och ett bra arbetsklimat fritt från trakasserier och mobbning tror jag skulle ge arbetsgivarna 

motivation att hantera dessa problem. 

 

Diskrimineringsgrunderna 

Hur lagstiftaren har valt att reglera trakasserier respektive mobbning har gett fenomenen olika 

status. Lagstiftningen ger ett extra skydd för den som blir kränkt på grund av kön, könsidentitet, 

sexuell läggning, funktionshinder, ålder och etnicitet, religion eller annan trosuppfattning. De som 

utsätts för kränkningar som har samband med någon annan egenskap eller attribut erhåller endast 

skydd genom AML. Detta kan tolkas som att den svenska lagstiftaren ser mer strängt på trakasserier 

än mobbning då konsekvenserna och möjligheterna för individen är olika i de båda fallen.  

 

De system som Sverige har valt att reglera trakasserier respektive mobbning i handlar också om 

värderingar av vilka egenskaper eller förutsättningar som ska ge upphov till extra skydd genom DL. 

I SoU 2006/22 anges införandet av arbetslivsdirektivet som skälet till införandet av ålder som 

diskrimineringsgrund i nya DL197. Liknande hänvisningar till gemenskapsrätten finns gällande alla 

diskrimineringsgrunderna. Någon ytterligare motivering till varför just dessa grupper ska erhålla ett 

skydd mot trakasserier genom DL finns inte. I SoU 2006/22 saknas motiveringar till varför vissa 

grupper ska skyddas. SoU 2006/22 hänvisar istället återkommande till införandet av 

gemenskapsrätten. Även här tycks den svenska modellen vara avhängig den EG-rättsliga. Det är 

kanske givet att vi gemensamt i Europa och världen ska bestämma vilka grupper som är särskilt 

utsatta och därför ska erhålla ett särskilt skydd. Alla borde ha rätt att vara sig själva oavsett etnicitet, 

religion, sexualitet och funktionshinder men också kläder, vikt eller intelligens. Frågan huruvida 

vissa grupper har behov av ett utökat skydd genom diskrimineringslagstiftning är inte fokus i denna 

uppsats. Jag anser dock att de egenskaper som är bestående, det vill säga de egenskaper som 

individen inte kan ändra på borde ge upphov till ett extra skydd just därför att dessa egenskaper är 

bestående och oföränderliga. 

 

                                                 
197SoU 2006/22 del 1, s.330. 
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Olika kränkning 

Uppsatsen visar på att de psykologiska och sociala konsekvenserna av trakasserier och mobbning är 

mycket lika. Om de både kränkningarna får liknande konsekvenser psykoslogiskt och socialt för 

individen och arbetsgruppen är det rimligt att anta att kränkningen är densamma. Det kan verka lite 

märkligt att samma handling fast med olika syfte ska behandlas olika i svensk lag. Att skyddet för 

den som utsätts för kränkningar på grund av sin etnicitet eller kön ska vara starkare än för den som 

trakasseras på grund av sin klädsel, vikt eller intelligens. Arbetsgivarens skyldigheter är förvisso 

väldigt lika i lagtext, dock blir konsekvenserna av att de inte uppfyller dessa skyldigheter olika. 

Borde inte den som låter mobbning fortgå på arbetsplatsen bestraffas lika hårt som den som låter 

trakasserier fortgå? Det handlar ju för många utsatta ändå om samma upplevda kränkning.  

 

Det är en mänsklig rättighet att inte bli utsatt för trakasserier eller mobbning på arbetet och de 

svenska lagarna finns till för att säkerställa att den rättigheten inte kränks. Det är ett faktum att vissa 

människor med vissa attribut eller egenskaper är mer utsatta än andra och det är de som DL finns 

till för att skydda. EG direktiven har en mer generell inställning till vilka som ska skyddas och 

innehåller ingen uttömmande lista på vilka diskrimineringsgrunder som finns. Detta innebär att 

andra trakasserier än de som stadgas i svenska DL kan innebära en direkt diskriminering. Genom att 

inte sätta en gräns eller peka ut vilka grupper och egenskaper som skyddas finns risken att 

lagstiftningen blir mindre konkret och mer svårförståelig. Den svenska modellen, att avgränsa 

diskrimineringsgrunderna till vissa egenskaper och attribut, medför risken att någon grupp som är i 

behov av skydd hamnar utanför, men skapar samtidigt en tydlig ram för arbetsgivare och 

medborgare om vilka regler som gäller. 

 

Framtid 

AML är en ramlag som ska få sitt innehåll bland annat genom AVs förordningar och föreskrifter. 

AVs föreskrifter och råd gällande mobbning och trakasserier är från år 1993 samt år 1980 och har 

inte reviderats eller ersatts sedan dess. Arbetsmiljön beskrivs i AML som ständigt föränderlig och 

det är just därför som AML har formen av en ramlag. Även den psykosociala delen av arbetsmiljön 

är föränderlig och det kan tänkas att den psykosociala arbetsmiljön har förändrats sedan år 1980 och 

år 1993. Det kan ifrågasättas hur aktuell den vägledning och de råd som arbetsgivaren får genom 

AVs allmänna råd är, då dessa inte reviderats på länge. Att revideringen av de föreskrifter och råd 

som behandlar psykosocial arbetsmiljö och mobbning har eftersatts väcker frågan huruvida den 

fysiska arbetsmiljön fortfarande är mer prioriterad än den psykosociala.  
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Både DO och AV uttrycker att det finns ett stort mörkertal gällande trakasserier och mobbning. 

Statistiken och rättsfallen är bara toppen av ett isberg. Problemen med trakasserier och mobbning 

finns nog på nästan varje arbetsplats men är ett dolt problem och ett tabubelagt ämne. Att 

arbetsgivaren tar tag i och belyser dessa problem är viktigt för en god psykosocial arbetsmiljö. Här 

skulle en riktad kampanj, för att belysa problematiken med trakasserier och mobbning kunna 

genomföras med fokus på samarbete mellan berörda parter, likt DO, AV, FK, 

arbetstagarorganisationer, företagshälsovården och arbetsgivarna. 

 

För att skapa en god arbetsmiljö krävs att arbetsgivaren jobbar aktivt mot mobbning och 

trakasserier. Den svenska lagstiftningen är utgångspunkten för arbetet med att förhindra och åtgärda 

mobbning och trakasserier men den kan inte verka ensam. Lagstiftningen skapar en ram för 

arbetsgivarna att arbeta med trakasserier och mobbning, men arbetsgivaren behöver kunskap om 

riskerna i den psykosociala arbetsmiljön samt verktyg för att veta hur denne ska arbeta för att 

uppfylla kraven som ställs i lagen. Det krävs mer av arbetsgivaren än kunskap om de lagregler som 

reglerar trakasserier och mobbning. Det krävs att arbetsgivaren skapar verktyg för att implementera 

kraven som ställs i lagstiftningen i det vardagliga arbetet. Denna uppsats ger arbetsgivaren en bild 

av vilka risker och behov som kan tänkas påverka den psykosociala arbetsmiljön i verksamheten. 

Uppsatsen presenterar ett verktyg för att, utifrån de lagar som finns, arbeta mot trakasserier och 

mobbning. Checklistan är en sammanställning av de metoder och den kunskap som krävs för att 

arbeta mot trakasserier och mobbning.  

 

Uppsatsen har utrett arbetsgivarens arbetsrättsliga skyldigheter. Det vore i fortsatta studier 

intressant att gå in på de mer psykologiska och sociala bitarna gällande trakasserier och mobbning, 

samt hur personalvetaren rent praktiskt ska bemöta en arbetstagare som är utsatt för trakasserier 

eller mobbning.   
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7. SLUTORD 

Effektiviseringar i arbetslivet leder ofta till nedskärningar, högre krav och stress på individen. Höga 

krav och stress kan bidra till att situationer av trakasserier och mobbning uppkommer. Kommer AVs 

framtida arbetsmiljöundersökningar visa att problemen med trakasserier och mobbning ökar då 

många företag får det svårt i lågkonjunkturen? Det finns ett samband mellan stress, orolig 

arbetssituation, trakasserier och mobbning så det är inte helt otroligt att förekomsten av trakasserier 

och mobbning kommer att öka när arbetssituationen för både arbetsgivare och arbetstagare blir mer 

osäker. Det blir därför mycket viktigt att den närmaste tiden och i framtiden hålla utkik efter 

tecknen på att trakasserier och mobbning förekommer. Vem vet? Trakasserier och mobbning kanske 

pågår på just din arbetsplats?! 

 

Denna uppsats har kommit fram till att arbetsgivarens skyldigheter att förebygga, utreda och åtgärda 

fall av trakasserier och mobbning är likvärdiga. Kraven är i stort sett lika, men konsekvenserna som 

blir om dessa skyldigheter inte uppfylls är olika i DL och AML. Detta påverkar den utsatta 

individen då denne i vissa fall av mobbning inte har något annat alternativ än att förlita sig på att 

arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter och är seriöst intresserad av en arbetsplats fri från 

mobbning. Det är inte arbetsgivarens ansvar att döma och straffa men det är arbetsgivarens ansvar 

att skapa en arbetsplats fri från trakasserier och mobbning! 

 

Vid arbetet med trakasserier och mobbning är det lätt att människor buntas ihop i grupper utifrån 

deras egenskaper och attribut. Det kanske är nödvändigt att kategorisera vid tillämpningen av lagar 

men det är trist när de får effekter i samhället. Att urskilja människor kan lätt leda till avskiljande 

och utanförskap. 

 

 
”Allas rätt att vara sig själv, inte allas rätt att vara annorlunda!”198

                                                 
198 Peter Tai Christensen. 
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BILAGA 1 

 

Intervjufrågor arbetsmiljöverket i Växjö, distrikts jurist Arne Ågren och 

arbetsmiljöinspektör Ann-Britt Gunnarsson, 6/3 2009 kl.10-12, Växjö. 

 

Berätta lite om er själva, hur länge ni arbetat på AV och vad ni arbetar med? 

 

Hur jobbar arbetsmiljöverket för att informera om hur arbetsgivaren förebygger mobbning på 

arbetsplatsen?  

 

Är psykosociala arbetsmiljöproblem, likt mobbning, ett ökande problem på arbetsplatser? 

 

Kan psykiska men till följd av mobbning klassas som en arbetsskada? Krävs det att AV har 

konstaterat att den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen är dålig? 

 

Anser arbetsmiljöverket att den psykosociala arbetsmiljön kan ha förändrats sedan 

arbetsmiljöverkets föreskrift (1980:14) och råd (1993:17) utkommit?  

 

Om ja, hur har arbetsmiljöverkets arbete förändrats i och med förändringar arbetsmiljön? 

 

Planerar AV att ändra eller komma ut med några nya föreskrifter eller råd? 

 

Vad rekommenderar AV att en arbetstagare som är utsatt för mobbning ska göra? Steg för steg? 

 

AV går inte in i individ ärenden. Om AV gjort bedömningen att den psykosociala arbetsmiljön är 

god, men att en individ ändå upplever sig kränkt/mobbad på arbetsplatsen. Vart ska individen vända 

sig?  

  

 



BILAGA 2 

 

Intervjufrågor utredare på DO, Peter Tai Christensen, 27/2 2008 kl.13-14.30, Stockholm. 

 

Berätta lite om dig, hur länge du har arbetat och vad du arbetar med? 

 

Hur fördelar sig fallen av trakasserier på de olika diskrimineringsgrunderna?  Varför tror du att det 

är så?  

 

Är diskriminering på grund av kön, mer vanligt eller mer prioriterat än diskriminering som har 

samband med någon av de övriga diskrimineringsgrunderna?  

 

Hur vanligt är det att arbetstagarorganisationen respektive DO för arbetstagarens talan? 

 

Är det trots delad bevisbörda svårt att bevisa att man blivit diskriminerad? Hur påverkar det DOs 

arbete? 

 

DO förlikar ofta i fall av diskriminering och trakasserier. Vad ger det för konsekvenser för rättsläget 

och DO som myndighet? 

 

Om du fick ändra diskrimineringslagen, hur skulle du vilja ändra den? 

 

Hur kommer man tillrätta med trakasserier på arbetsplatsen?  

 

Har du någon uppfattning om hur vanligt det är med trakasserier i Sverige jämfört med övriga 

Europa?  
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