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Abstract

The main subject for this essay is victimization at work. The first question concerns victimization

and the responsibility of the employer when bullying and harassments occur. The second question

regards agreements between the employer and the employee, where the latter is paid to quit the

employment  because  he  or  she  is  subjected  to  victimization,  but  also  if  any specific  group of

employees  is  especially  affected.  The  purpose  of  the  essay  is  to  create  understanding  and

clarification within current law, but also awareness of the possibilities where employers can create

agreements with employees in order to make them finish their employments. In order to manage

finding information some labour market parties were asked questions about their experiences of

victimization  at  work  and  agreements  among  their  members  or  employees.  Current   law  and

regulations will be examined together with the unique trial regarding the municipality of Krokom

where an employee committed suicide after being bullied by his supervisor. It resulted in the two

managers with responsibility for working environment were sentenced for crime. The conclusion is

that the responsibility for preventing victimization and harassments are comprehensive. Agreements

occur but the empirical study is showing it is rare in combination with victimization. However it is

likely that unrecorded information tell another point of view and that women belong to the group

that are the most affected one. During the past five years twelve percent of the Swedish population

have been bullied by their  colleagues or supervisors. Victimization and agreements are existing

situations that have to be discussed and not hidden away due to the simplicity of paying employees

to quit. 

Key words: Victimization, harassments, agreements, labour law, work environment, AFS 1993:17,

Krokom trial.
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Sammanfattning

Huvudämnet  för  kandidatuppsatsen  är  kränkande  särbehandling  där  gällande  rätt  inom  ämnet

kommer granskas utifrån en första frågeställning som rör arbetsgivares ansvar vid förekomsten av

kränkningar på arbetsplatsen. Den andra frågeställningen behandlar utköp av anställda och framför

allt de som utsatts för kränkande särbehandling samt vilka grupper av arbetstagare som eventuellt

påverkas. Studien syftar till  att skapa förståelse och klargörande inom gällande rätt,  samt skapa

insikt i arbetsgivares möjlighet att köpa ut arbetstagare genom att granska sådana åtgärder. Svensk

reglering i  form av bland annat  Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter  ses över i

kombination med internationell reglering på EU-nivå för att finna svar. Rättegången om Krokoms

kommun där en mobbad socialsekreterare tog sitt liv, där arbetsmiljöbrott prövats i ett unikt mål, är

tänkt att återkomma som en röd tråd uppsatsen igenom. Studien har kompletterats med empiriskt

material där olika parter på arbetsmarknaden hörts i frågor om kränkande särbehandling och utköp

av arbetstagare som utsatts för detta. Analysen berör bland annat den fakta som tyder på att kvinnor

är den grupp som i högst grad anser sig mobbade och förmodligen köps ut i större utsträckning än

män.  Genom  Krokomrättegången  och  lagrum  så  som  Arbetsmiljöverkets  föreskrifter  kan  det

konstateras att arbetsgivares ansvar är mycket långtgående och att insatser krävs både förebyggande

och aktivt mot kränkande särbehandling. En del arbetsgivare väljer istället att köpa ut arbetstagare.

Det inträffar, men inte i så hög grad, kombinerat med kränkande särbehandling enligt det empiriska

underlaget. Det är dock sannolikt att ett mörkertal förekommer och att överenskommelser görs i det

tysta. Tolv procent av befolkningen uppger att de mobbats av sina arbetskamrater eller chefer under

de  senaste  fem åren.  Kränkande särbehandling  förekommer  och är  ett  ämne som är  viktigt  att

belysa.  Förhoppningen är att  uppsatsen kan lyfta medvetenheten rörande de båda huvudämnena

kränkande särbehandling och utköp. 

Nyckelord:  Kränkande  särbehandling,  utköp,  arbetsrätt,  arbetsmiljö,  AFS  1993:17,

Krokomrättegången, arbetsmiljöbrott.
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Förkortningar

AD Arbetsdomstolen

AML Arbetsmiljölag (1977:1160)

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

BrB Brottsbalk (1962:700)

DiskL  Diskrimineringslag (2008:567)

EU Europeiska unionen

FN Förenta nationerna

ILO International Labour Organization

LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd

SCB Statistiska centralbyrån

SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110)

SKL Sveriges kommuner och landsting

SOU Statens offentliga utredningar
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1. Inledning

I uppsatsens inledande kapitel ges först en bakgrund där jag med en problematiserande bild av

ämnet  hoppas  kunna  locka  till  fortsatt  läsning  där  beskrivning  av  syfte  med  frågeställningar

presenteras.  Vidare  finns  här  metod  och  material,  avgränsningar  samt  metod-  och  källkritik

tillgängliga. 

1.1 Bakgrund

Idén  till  uppsatsen  utformades  utifrån  den  mediala  uppmärksamhet  ett  fall  fick  om  en

kommunalanställd tjänsteman som efter att ha utsatts för kränkande särbehandling tog sitt liv. Två

av mannens arbetsledare har åtalats för arbetsmiljöbrott sedan mannens familj hävdat att cheferna

inte gjort något för att förbättra situationen.1 Då arbetet påbörjades med denna uppsats hade målet

ännu  inte  avgjorts  och  det  har  varit  mycket  intressant  att  följa  medias  bevakning  av

händelseförloppet. Målet kommer beröras ytterligare i avsnitt  2.8.  Händelsen fick mig intresserad

av  kränkande  särbehandling  och  att  inse  hur  viktig  trivseln  är  i  arbetslivet.  Många  människor

tillbringar stora delar av sina liv på arbetsplatser tillsammans med sina kollegor och chefer, miljön

där  de  vistas  blir  då  av  stor  vikt.  En  handling  som  ibland  förekommer  är  den  situation  då

arbetsgivare  väljer  att  köpa  ut  arbetstagare  som  mobbats  istället  för  att  ta  itu  med  de

arbetsmiljöproblem som kan tänkas föreligga. Den som utsatts kan redan befinna sig i en utsatt

position  och  därför  kan  tillämpningen  av  utköp  vara  nödvändig  att  se  över.  Det  kan  redan

inledningsvis sägas att arbetsgivare enligt Arbetsmiljölagen har ett betydande ansvar för situationen

på arbetsplatsen vad gäller kränkande särbehandling.2 Genom Sveriges medlemskap i EU måste

även internationellt regelverk respekteras och implementeras, EU har stiftat ett antal bestämmelser

om arbetsmiljö och frågan är av vikt för unionen. 

Enligt  Statistiska  centralbyrån  uppger  tolv  procent  av  Sveriges  befolkning  att  de  av  chef  eller

arbetskamrat blivit utsatta för mobbning, kränkning eller trakasserier under de senaste fem åren.3

Dessutom anmäldes 695 arbetssjukdomar som orsakats av relationen till chefer eller arbetskamrater

under 2012.4 Kränkande särbehandling utgör alltså ett praktiskt problem som finns runt omkring oss

och som är realistiskt att stöta på i arbetslivet på ett eller annat sätt. 

1    Visions webbplats, 
      http://www.tidningenvision.se/informationssida/mobbningen-pa-jobbet-knackte-lars
2 3 kap. 2a § AML.
3 SCB, Förutsättningar i arbetslivet, s 70.
4 Arbetsmiljöverket, Kränkande särbehandling Översikt 2009-2012. Se bilaga 2.
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1.2 Syfte och frågeställningar

Min förhoppning är att i framtiden kunna ta med mig dessa kunskaper till arbetslivet med önskan

om att kunna hantera händelser rörande kränkande särbehandling på ett fullgott sätt. Jag hoppas

också kunna bidra till att ämnet lyfts fram och uppmärksammas utifrån perspektivet att arbetstagare

köps ut.  De svenska rättsreglerna kommer  att  ses  över,  men även internationella  bestämmelser

kommer  närmare  granskas  för  att  se  hur  den svenska  regleringen inom arbetsmiljön påverkats.

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse och klargörande inom gällande rättsreglering vad gäller

kränkande särbehandling och att närmare granska åtgärden där arbetsgivare köper ut arbetstagare

samt olika gruppers eventuella påverkan för att skapa djupare insikt om detta. Det leder fram till

följande frågeställningar:   

• Hur långtgående är arbetsgivares ansvar då arbetstagare utsätts för kränkande särbehandling 

på arbetsplatsen?

• Hur tillämpas möjligheten att köpa ut arbetstagare som utsatts för kränkande särbehandling 

och vilka grupper av arbetstagare påverkas?

1.3 Avgränsningar

Kränkande  särbehandling  är  ett  stort  ämne  som  inbjuder  till  många  sidospår.  En  stor  del  av

litteraturen tar upp ämnet utifrån ett psykologiskt perspektiv, vilket inte kommer användas i denna

rättsvetenskapliga uppsats. Arbetsgivare kan bli skyldiga att tillsätta en rehabiliteringsutredning för

arbetstagare som drabbats av sjukdom, men rehabilitering kommer inte beröras i studien. Fokus

kommer främst läggas på offentlig sektor och då primärt på kommunal verksamhet. Ett ämne som

ofta tycks lyftas fram i samband med kränkande särbehandling är diskriminering. Lagen som är

aktuell  på  området,  Diskrimineringslagen,  har  till  syfte  att  skydda  de  som  tillhör  dem  sju

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

religion  eller  annan  trosuppfattning,  funktionshinder,  sexuell  läggning  och  ålder.5 Kränkande

särbehandling och diskriminering är två olika ämnen, varpå diskriminering inte närmare kommer att

studeras här.

1.4 Metod och material

I denna uppsats tillämpas den rättsdogmatiska metoden. Syftet med tillvägagångssättet är dels att

utreda gällande rätt  (de lege lata)  och dels  se till  hur rätten borde tillämpas (de lege ferenda).

5 1 kap. 1 § DiskL.
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Metoden går ut på att tydliggöra lagens innehåll genom att studera lagrum, doktrin och vetenskaplig

litteratur.6 Rättsfilosofen  Hart  beskriver  att  gällande  rätt  kan  ses  utifrån  grundläggande

igenkänningsregler och att samtliga rättssystem innehåller detta. Igenkänningsreglerna används för

att finna viktiga rättskällor som exempelvis lagar och vägledande domar, det vill säga prejudikat.7

Således har den så kallade Krokomrättegången granskats eftersom den är ensam i sitt slag, även om

den ännu inte har status i form av ett prejudikat. Även mål från Arbetsdomstolen har studerats för

att belysa praktisk tillämpning. De mål från AD som refereras till avgör alla huruvida uppsägning

respektive avsked av arbetstagare varit korrekt. I samtliga utvalda fall har kränkande särbehandling

förekommit och därför har målen nyttjats för att visa på hur problematiken behandlas i domstol.

Genom  rättsbanken  Infotorg  Juridik  fann  jag  aktuella  AD-mål  genom  sökning  på  kränkande

särbehandling, vilket i dagsläget ger 47 träffar respektive sökning på mobbning som ger 36 träffar

inom  mål  avgjorda  av  Arbetsdomstolen.  Ursprungligen  var  en  tredje  frågeställning  angående

lagstiftning  mot  kränkande  särbehandling  tänkt  att  finnas  tillgänglig  i  uppsatsen.  Denna

frågeställning ströks tidigt eftersom de två befintliga frågeställningarna bedömdes som tillräckligt

omfattande för studien, varpå idén om lagförslaget tillhandahålls i avsnittet om framtida forskning,

se avsnitt 6.4. 

I  största  möjligaste  mån har  nyare litteratur valts  ut  i  syfte  för att  undvika obsoleta källor  och

lagrum  som  senare  förnyats  eftersom  lagstiftning  är  ett  föränderligt  område.  Fördelen  med

användandet av nya källor  är  att  undvika att  gamla bestämmelser beskrivs som gällande på ett

felaktigt  sätt.  Kränkande  särbehandling  är  ett  ämne  som inte  fått  något  större  utrymme  i  den

rättsvetenskapliga  litteraturen  och  doktrinen,  således  har  en  större  mängd  källor  från  Internet

nyttjats. De Internetkällor som använts har noga kontrollerats i syfte att säkerställa dess riktighet.

Fördelen med källor på Internet är att information som berör kränkande särbehandling finns i större

mängd än i litteraturen samt att nya källor snabbt kan publiceras via mediet. 

På grund av att utförlig information och statistik saknas har kvalitativ datainsamling skett genom

intervjuer med några berörda arbetsmarknadsparter på central  och lokal nivå.  Förfrågningar om

statistik och efterlysning av information inom ämnet kränkande särbehandling och utköp skickades

först via e-post till Arbetsmiljöverket samt förbunden Kommunal, Vision och Sveriges kommuner

och landsting. Anledningen till att de tre sistnämnda organisationerna valdes har sin förklaring i

deras anknytning till den kommunala sektorn. De har ombetts att svara på frågor om kränkande

6 Lehrberg, 2010, s 167-168. 
7 Simmonds, 2012, s 89.
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särbehandling  och  tillfrågats  om  något  sifferunderlag  finns  inom  ämnet.  I  samtliga  e-

postmeddelanden förklarades syftet bakom frågorna och att svaren kunde komma att användas i en

kandidatuppsats  med  ämnet  kränkande  särbehandling.  Efter  en  tid  kontaktades  de  tre

arbetsmarknadsparterna via telefon för att ytterligare diskutera mina frågor och även där angavs

syfte och användningsområde för mina frågor. I telefonkontakten med de fackliga organisationerna

gavs information om vilka personer som kunde uttala sig i mina frågor, varpå jag kontaktade dem. I

fallet med SKL svarade representanten på mitt e-post med uppmuntran om att ringa upp honom för

vidare konversation. Eftersom parterna på central nivå hade svårt att uttala sig och ge utförliga svar

på  mina  frågor  utökades  empirin  med  parter  på  lokal  nivå.  Kontakt  etablerades  med  två

respondenter från Kommunal och en personalchef verksam inom samma kommun som de fackliga

talespersonerna,  semistrukturerade  intervjuer  följde  sedan.  Samtalen  tog  i  genomsnitt  cirka  20

minuter och i samtliga fall kontrollerades om personen i fråga hade tid. I empirin har personerna

inte namngetts eftersom det är organisationernas uttalanden som är av intresse för undersökningen. I

det  fall  intresse  finns  kan  jag  delge  de  aktuella  personernas  namnuppgifter  vid  förfrågan.  Vid

insamlingen har stort vikt lagts vid ett neutralt förhållningssätt då de olika tillfrågade tillhör parter

med olika intressen och ställningstaganden på arbetsmarknaden. Läsaren bör läsa empirin med viss

skepticism, då vissa påståenden är kopplade till de olika organisationernas intresse av att förmedla

sin bild av samhället.

1.5 Metod- och källkritik

Att kontakta de fackliga organisationerna och SKL via e-post visade sig inte vara så givande, utan

det bidrog till att tid förlorades i väntan på svar, vilket resulterade i meddelanden om att statistik för

ämnena kränkande särbehandling och utköp saknas. Vidare bör fler organisationer tillfrågas för att

kunna redovisa ett representativt empiriskt material. I syfte att finna mål där utköp skett har Visions

sammanställning, se bilaga 3, varit behjälplig. Material angående utköp har visat sig vara svårt att

finna,  varpå  sammanställningen  från  Vision  använts  eftersom arbetets  ram inte  medgett  någon

utförligare forskning inom ämnet.

En stor  mängd  källor  har  inhämtats  från  Internet,  vilket  kan  resultera  i  bristande  trovärdighet.

Internet kan innebära en större risk för felaktigheter eftersom det är svårare att kontrollera källor i

det aktuella mediet. Dessutom kan personer utan tillräckliga ämneskunskaper lättare författa texter

vilket  i  sin  tur  kan leda  till  felaktig  information.  Den statistik  jag  använt  från  Sveriges  Radio

angående utköpta arbetstagare har jag ifrågasatt angående dess tillförlitlighet. Trots detta har jag

valt att använda källan eftersom den efter övervägande upplevs som trovärdig. Dessutom saknas

 9



liknande siffror.  Dock hade  information av liknande karaktär  från mer  betrodda källor,  så  som

exempelvis Arbetsmiljöverket eller SCB, varit att föredra. Förfrågan har gjorts till Sveriges Radio

där  flera  personer  fått  frågor  angående insamlingen av det  redovisade  materialet,  utan  resultat.

Eftersom  information  saknas  rörande  insamlingsmetoden  kan  slutsatser  som  redovisas  utifrån

materialet  ifrågasättas.  Det  empiriska materialet  har  samlats in  genom några representanter  och

berör på lokal nivå endast en kommun, varpå insamlingen inte kan betraktas som representativ.

Syftet är istället att tjäna som ett beskrivande exempel.
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2. Arbetsmiljö

I kapitlet ges förklaring på definitioner som är av vikt för förståelsen inom ämnesområdet. Vidare

kommer  arbetsgivares  systematiska  arbetsmiljöansvar,  utförlig  information  om  kränkande

särbehandling,  samt  arbetsmiljöbrott  beskrivas  för  att  utreda  förpliktelser  vid  förekomst  av

kränkningar. Det följs upp av ett internationellt perspektiv, där EU-rätt står i fokus, och som följs

av utförligare bakgrund till  den unika Krokomrättegången samt dess utfall.  Arbetsskada utifrån

kränkande särbehandling avslutar kapitlet.

2.1 Definition mobbning och kränkande särbehandling

Mobbning och kränkande särbehandling används båda som begrepp i litteraturen, de två orden har

ungefär  samma innebörd.  Arbetsmiljöverket  definierar  kränkande särbehandling  enligt  följande:

”Med  kränkande  särbehandling  avses  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.”  Enskilda  handlingar  utgör  inte  grund  för  kränkande

särbehandling utan det måste röra sig om återkommande händelser.8 Arbetsmiljöverket slår fast att

kränkande särbehandling personligen kan begås av såväl arbetsgivare som arbetstagare.9 Mobbning

utgör en form av kränkande särbehandling och kan bland annat innebära utfrysning och ignorans av

någon samt undanhållande av information för denne.10 Liksom fallet vid kränkande särbehandling

kan inte enstaka incidenter klassificeras som mobbning.11 Kränkande särbehandling är det begrepp

som används i rättstext och kommer därför vara den benämning som prioriteras i uppsatsen. 

2.2 Det systematiska arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljölagen  antogs  1978  och  de  regler  som  fanns  innan  dess  stod  att  finna  i

Arbetarskyddslagen. Tanken med lagen var att utvidga tillämpningsområdet till  så gott som alla

verksamheter  enligt  förarbetet.12 I  texten  angavs  också  att  en  utvidgning  av  hälsoaspekten  är

nödvändig eftersom dåvarande gällande lagrum inte var fullständigt inom området. Önskvärt var att

relationen mellan arbetsmiljö och hälsa i fysiska, psykiska och sociala bemärkelser skulle komma

att betonas i den nya lagen.13 

8 AFS 1993:17 § 1.
9 AFS 1993:17, s 5.
10 Prevents webbplats, 
      http://www.prevent.se/sv/Amnesomrade/Svara-situationer/Krankande-sarbehandling/
11 Östberg & Eriksson, 2009, s 17.
12 Prop. 1976/77:149, s 1.
13 Prop. 1976/77:149, s 26.
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Enligt dagens Arbetsmiljölag har arbetsgivaren ansvaret för att arbetsmiljön är god och denne har

krav på sig att löpande se till att verksamheten fungerar på ett fullgott sätt. Skador orsakade av

arbetet och risker ska utredas löpande.14 Arbetsmiljöverket utövar tillsyn för att reglerna efterlevs

och har möjlighet att utfärda viten.15 Med vite åsyftas en summa pengar som utkrävs av juridisk

eller fysisk person. Avgiften kan utdömas av myndigheter och i domstol. Att vite utdöms innebär att

den drabbade inte kan straffas, alternativt kan Arbetsmiljöverket meddela föreläggande/förbud utan

vite,  varpå  straff  inträder  enligt  8  kap.  1  §  AML.16 Under  senare  tid  har  flera  förelägganden

meddelats. De har till största del behandlat systematiskt arbete med arbetsmiljön i syfte att förhindra

kränkande  särbehandling  på  arbetsplatsen.17 Föreläggande  föregås  av  ett  skriftligt

inspektionsmeddelande som innebär att arbetsmiljöinspektörer vid granskning av arbetsplatser, där

brister  uppmärksammas,  har  möjlighet  att  utfärda  krav  riktade  mot  arbetsgivaren.  Meddelandet

beskriver hur lång tid denne har på sig att åtgärda bristerna.18 Om inspektionsmeddelandet inte följs

kan Arbetsmiljöverket utfärda ett föreläggande och om arbetsgivaren bryter mot föreläggandet kan

vite utfärdas.19 Detta inträffade i ett fall där en kommun förelades med ett med vite om 80 000

kronor. Orsaken var att konflikter mellan överordnade, kränkningar och negativ stress förekom i

verksamheten.20 Arbetsmiljöverket  utfärdar  föreskrifter  som  utgör  komplement  till

Arbetsmiljölagen, så som AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och AFS 1993:17

Kränkande  särbehandling  i  arbetslivet  som  närmare  reglerar  och  belyser  alla  berörda  parters

ansvarsfördelning. Utöver Arbetsmiljöverkets föreskrifter kompletteras Arbetsmiljölagen även utav

Arbetsmiljöförordningen.21  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utgöra en naturlig del i verksamheten och ”...alla fysiska,

psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön” ska inkluderas.22 Det

huvudsakliga  skyddsansvaret  åligger  arbetsgivaren,  men  ansvaret  är  inte  strikt,  utan  en

proportionalitetsbedömning görs utifrån uppnått resultat23 Att arbetsgivare innehar det huvudsakliga

ansvaret  för  arbetsmiljön  förhindrar  inte  att  även  arbetstagare  har  förpliktelser  att  följa.  Såväl

arbetsgivare  som  arbetstagare  ska  samarbeta  för  att  skapa  god  arbetsmiljö.  Dessutom  ska

14 3 kap. 2a § AML.
15 7 kap. AML.
16 SOU 2011:57 s 66-67.
17 Andersson, 2013, s 248.
18 Arbetsmiljöverkets webbplats, 
      http://www.av.se/inspektion/stegforsteg/inspektionsmeddelande.aspx
19 Arbetsmiljöverkets webbplats, 
      http://www.av.se/inspektion/stegforsteg/forbud.aspx
20 Arbetsmiljöverkets beslut 2012-06-26 i ärende nummer 2012-8995.
21 Sigeman, 2013, s 223.
22 AFS 2001:01 § 3.
23 Adlercreutz & Mulder, 2013, s 341-342.
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arbetstagaren delta i arbetet med arbetsmiljöfrågor och även i de åtgärder som är nödvändiga för att

arbetsmiljön  ska  kunna  tillgodoses  på  ett  fullgott  sätt.  Denne  ska  följa  regler  och  använda

skyddsanordningar  och  agera  aktsamt  för  att  undvika  att  ohälsa  eller  olycksfall  inträffar.

Arbetsmiljölagen  stadgar  också  att  arbetstagare  genast  måste  varsko  arbetsgivare  eller

skyddsombud om allvarlig fara uppstår för liv eller hälsa.24 

2.3 AFS 1993:17

Arbetsmiljöverket har utfärdat en föreskrift som närmare reglerar ämnet för denna uppsats; AFS

1993:17 Kränkande särbehandling i  arbetslivet.  Föreskriften beskriver bland annat vilket ansvar

arbetsgivaren  har  och  vilka  åtgärder  denne  måste  vidta.  Inledningsvis  nämns  att  samtliga

verksamheter, där kränkningar kan förekomma, inkluderas.25 Här anges att arbetsgivaren enligt 2 §

har krav på sig för att  ordna och strukturera arbetet  för att  in i  det längsta undvika kränkande

särbehandling. Vidare ska arbetsgivaren göra klart att sådana handlingar inte är acceptabla i enlighet

med 3 §.  Rutiner  ska  finnas  tillgängliga  i  syfte  att  snabbt  upptäcka  och åtgärda  problem med

kränkande  särbehandling.  Organisationens  inblandning  ska  kontrolleras  och  den  drabbade  ska

snarast  stödjas.26 Allmänna  råd  finns,  till  hjälp  för  arbetsgivare,  som  beskriver  att  kränkande

särbehandling kan ha sin orsak i arbetsförhållandena så som informationsbrist, otillfredsställande

belastning i  arbetet  eller  undermålig personalpolitik.  Vidare inbegriper  kränkande särbehandling

bland annat  begreppen  vuxenmobbning,  utfrysning och sexuella  trakasserier  enligt  föreskriften.

Arbetsmiljöverket beskriver att problem med kränkningar ibland kan ha med enskilda personers

handlande att göra. Även i sådana fall kan problem i arbetssituationen utgöra bakgrund till varför

individer väljer att utåt visa sitt missnöje på ett skadligt sätt för omgivningen. 

Kränkande  särbehandling  kan  i  arbetsgrupper  resultera  i  lägre  produktivitet,  högre  grad  av

samarbetssvårigheter och frånvaro på grund av sjukdom. I syfte att gruppen ska vilja agera på ett

lösningsorienterat vis är det viktigt att problem med kränkningar snarast hanteras, annars finns risk

för att arbetsgruppens vilja till lösning försvinner. Den utsatte individen kan drabbas av en rad olika

åkommor så som fysisk och psykisk sjukdom. Dessa åkommor kan yttra sig i kronisk form om inte

kränkningarna genast upphör, samt att de bakomliggande orsakerna ses över och åtgärdas. För att

komma tillrätta med pågående kränkningar på arbetsplatsen bör arbetsgivaren samtala med den som

utsatts. Det är mycket viktigt att det hela sker med respekt för den utsatte arbetstagaren och med

insikten  om  att  objektiviteten  kan  påverkas  genom  exempelvis  grupptryck  och  solidaritet.

24 3 kap. AML.
25 AFS 1993:17 § 1.
26 AFS 1993:17 §§ 4-6.
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Arbetsmiljöverket menar att detta är orsaker till varför skulden för kränkande särbehandling ofta

läggs på den som drabbats. Avslutningsvis kan arbetsgivare få hjälp av företagshälsovården och i

sista  hand  extern  experthjälp  för  att  söka  lösa  problem  med  kränkande  särbehandling  i  sin

verksamhet.27  

2.4 Svenskt Näringslivs syn på kränkande särbehandling

Svenskt  Näringsliv  är  en  organisation  som  företräder  företag  och  har  cirka  50  bransch-  och

yrkesförbund som medlemmar.28 De vill i en av sina publikationer lyfta fram en undersökning som

visar  en  annan  aspekt  rörande  kränkande  särbehandling.  Undersökningen  pekar  på  att  de  som

upplever att de har utsatts för kränkande särbehandling i högre omfattning känner att de inte klarar

av sina arbeten på grund av bristande kompetens. Organisationen menar att detta kan vara en orsak

till  att  dessa  personer  känner  sig  mobbade  eftersom sämre  utfört  arbete  till  sist  inte  tolereras.

Svenskt  Näringsliv  menar  därmed  att  mer  fokus  borde  läggas  på  den  upplevda  bristande

kompetensen  istället  för  att  gång  på  gång  belysa  arbetsgivares  ansvar  och  socialpsykologiska

orsaker till mobbning.29  

2.5 Internationell rätt

Frågor kring arbetsmiljö har reglerats inom EU sedan 1960-talet och dessa utgör kärnan i EU:s

sociala område. Flera kommittéer sysselsätts av ämnet arbetsmiljö, forskning bedrivs och i syfte för

att förmedla information kring arbetsmiljöområdet finns Europeiska arbetsmiljöbyrån.30 Arbetsmiljö

är ett ord som relativt sällan nämns i EU-direktiv, istället används beteckningen hälsa och säkerhet

och de direktiv som i dagsläget finns stadgar till större del fysiska avseenden och säkerhet.31 Dessa

direktiv benämns produktdirektiv.  För att  komplettera dessa har arbetsplatsdirektiv antagits  med

syfte att utgöra socialt skydd. Arbetsplatsdirektiven har statusen minimidirektiv, det vill säga att

EU:s medlemsstater tillåts inneha hårdare reglering av dessa. Liksom Arbetsmiljölagens status som

ramlag i Sverige utgör det centrala arbetsplatsdirektivet 89/391/EEG ett ramdirektiv i EU och består

av bestämmelser  om arbetsmiljö i  allmänhet.32 Beslut om direktivet  togs 1989 med mål  om att

arbetstagares säkerhet och hälsa skulle förbättras på arbetsplatsen.33 Av direktivet framgår att all

verksamhet, såväl privat som offentlig, inkluderas förutom vissa rörelser som exempelvis polis och

27 AFS 1993:17, s 4 ff.
28 Svenskt Näringslivs webbplats,
      http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/om-svenskt-naringsliv_558586.html
29 Svenskt näringsliv. Bedräglig trygghet, s 19.
30 Andersson, 2013, s 130.
31 Nyström, 2011, s 321.
32 Nyström, 2011, s 329.
33 Artikel 1.1,  89/391/EEG.
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försvar  eftersom deras verksamhet  är  av sådan karaktär  att  den kan komma att  stå  i  strid  med

direktivet.34 Enligt direktivets artikel 5 har arbetsgivaren krav på sig om att säkerställa säkerhet och

hälsa  utifrån  varje  aspekt  på  arbetsplatsen.  Utöver  detta  saknar  direktivet  liksom  svenska

Arbetsmiljölagen  någon  närmare  specificering  av  åtgärder  för  kränkande  särbehandling  på

arbetsplatsen.  AML  i  Sverige  innehåller  motsvarande  villkor  som  det  centrala

arbetsplatsdirektivet.35 Värt att nämna är att det centrala arbetsplatsdirektivet på grund av dess status

som ramdirektiv kompletteras  med flera  särdirektiv.  Exempel  på särdirektiv  är 2001/45/EG om

minimikrav för hälsa och säkerhet vid anställdas användande av utrustning i arbetet. 

Enligt ILO inbegriper hälsa i arbetet mer än sjukdomsfrånvaro och funktionshinder, även faktorer

av fysisk och psykisk karaktär som påverkar hälsan och som direkt kan härledas till arbetsplatsens

säkerhets-  och  hygienförhållande  omfattas.36 Den europeiska  sociala  stadgan beskriver  att  ”alla

arbetstagare har rätt till värdighet i arbetet.”37 Till sist kan även nämnas att FN:s allmänna förklaring

om mänskliga rättigheter stadgar att alla har rätt till arbetsvillkor som är rättvisa och tillräckliga.

Vidare anges att alla ska ha rätt till  lika lön för lika utfört  arbete och att  ersättningen ska vara

tillfredsställande  på  så  vis  att  arbetstagare  och dess  familjer  ska  kunna få  ett  människovärdigt

leverne.38 

2.6 Arbetsmiljöbrott

I  Brottsbalken och Arbetsmiljölagen stadgas  de  sanktioner  som kan vidtas  för  arbetsmiljöbrott.

Påföljden kan bli böter eller fängelse för den som med uppsåt eller oaktsamt gjort sig skyldig till

arbetsmiljöbrott.39 För att en gärning ska kunna tituleras som arbetsmiljöbrott måste den ha orsakat

någons död, skada på kropp, sjukdom eller inneburit utsättande av konkret fara för någon i form av

ignorans av Arbetsmiljölagens krav.40 Arbetsmiljöbrott tas inte upp i Arbetsdomstolen, där övriga

arbetsrättsliga tvister avgörs, utan prövas i tur och ordning med början i tingsrätt, hovrätt och till sist

i  Högsta  domstolen.  Arbetsrättsliga  mål  ingår  i  civilrätten,  varpå  arbetsgivaren,  det  vill  säga

organisationen, straffas vid brott. Arbetsmiljöbrott hör inte till civilrätten, utan ingår i straffrätten,

vilket kan få konsekvenser för ansvarig arbetsledare.41 Straff kan endast tilldömas fysiska personer

34 Artikel 2,  89/391/EEG.
35 Adlercreutz & Mulder, 2013, s 338.
36 Artikel 3e, ILO konvention nummer 155.
37 26 p Sociala stadgan
38 Artikel 23 p 1-3, FN:s allmänna förklaringar om mänskliga rättigheter. 
39 3 kap. 7-10 §§ BrB och 8 kap. 1 § AML
40 Andersson, 2013, s 260.
41 Källström & Malmberg, 2013, s 66.
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och kan betyda böter och även fängelse, så som vid grovt arbetsmiljöbrott.42 Det utgör en form av

sanktion som fastställs utifrån hur grovt det aktuella brottet är.43 Det här innebär att arbetsledare

personligen bär ansvar i fråga om arbetsmiljöbrott. Det kan innebära en organisations verkställande

direktör  alternativt,  om  det  är  skäligt  på  grund  av  bristande  övervakningsmöjlighet,  kan  en

arbetsledande person som arbetar närmare arbetstagarna överta ansvaret. Denne ska dock inneha

den  kompetens,  befogenhet  och  de  resurser  som  behövs.44 Arbetsgivare  har  rätt  att  fördela

skyddsansvar  för  arbetsmiljön  genom  arbetsledningsrätten.  För  att  arbetsmiljöbrott  ska  kunna

utdömas krävs fastställande om att personen i fråga brustit i sitt åtagande och att gärningen kan

straffbeläggas.45 Siffror som presenterats av Arbetsmiljöverket visar att två procent av de anmälda

arbetsmiljöbrotten mellan åren 2006 och 2010 resulterat i fällande domar.46 Om arbetstagare gör sig

skyldig till att ha trakasserat en annan person på arbetsplatsen bär denne ansvaret själv och kan

sägas  upp  eller  avskedas  från  sitt  arbete  eftersom  sådana  handlingar  strider  mot

anställningsavtalet.47 

2.7 Sanktionsavgifter

Sanktionsavgifter  regleras  i  Arbetsmiljölagen  och  innebär  att  en  särskild  avgift  får  tas  ut  om

överträdelser skett enligt lagens angivna paragrafer i 8 kap. AML. För att kunna påföra avgiften

måste  Arbetsmiljöverket  ansöka  till  förvaltningsrätten  för  prövning.  Ansvaret  är  strikt  och

sanktionsavgiften ska kunna beräknas utifrån en fastställd mall, idag är avgiften minst 1000 kr och

högst  100 000 kr.48 Arbetsmiljölagen står  inför en kommande ändring av sanktionssystemet för

överträdande  av  reglerna  kring  arbetsmiljön.  Regeringens  syfte  med  lagändringen  är  att

effektivisera  sanktionssystemet  där  det  idag  gällande  straffsystemet  till  stor  del  ersätts  av

administrativa  sanktionsavgifter.  Lagändringen träder  i  kraft  den  1  juli  2014.49 Bakgrunden till

förslaget finns i en utredning där det framgår att det finns behov av mer effektiva sanktioner rörande

arbetsmiljöområdet. Utredningen kommer fram till att sanktionsavgifter bör användas i högre grad

än straff och beskriver att Arbetsmiljöverket, genom lagstadgad möjlighet, idag har möjlighet att

meddela föreskrifter om sanktionsavgift för försummelser. Dock meddelas detta i mycket få fall och

42 Arbetsmiljöverkets webbplats, 
      http://www.av.se/lagochratt/sanktionsavgifter/ 
43 Arbetsmiljöverkets webbplats, 
      http://www.av.se/inspektion/stegforsteg/vite.aspx
44 AFS 2001:01 6 och 7 §§.
45 Adlercreutz & Mulder, 2013, s 342-343.
46 Arbetsmiljöverket, 
      http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2013/38724.aspx
47 Källström & Malmberg, 2013, s 274.
48 8 kap. 5 § AML.
49 Riksdagens webbplats, 
      http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/AU11/
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det beror dels på Arbetsmiljöverkets kultur och inställning och dels att det i många fall ter sig mer

lämpligt med förbud eller föreläggande på grund av föreskrifter.50 I regeringens proposition föreslås

att avgiften ska höjas för att hamna mellan 1000  och 1 000 000 kr istället för tidigare nämnda 1000

till 100 000 kr som 8 kap. 5 § 2 st AML idag anger. Dock kommer det strikta ansvaret att bestå, det

vill säga att avgiften tas ut även om överträdelsen inte varit uppsåtlig eller oavsiktlig. 51 Syftet med

lagändringen är att på lång sikt effektivisera Arbetsmiljölagen på så vis att den efterlevs. En viktig

punkt är avlägsnandet av den kriminalisering som överträdelser har inneburit för att istället nyttja

sanktionsavgifter  i  större  omfattning.  Brottsbalkens  bestämmelser  påverkas  ej  av  förslaget.52 I

Arbetsmarknadsutskottets  uttrycker  flera  parter  önskan  om  att  straffsanktionen  bör  bestå  i

kombination  med  sanktionsavgifter.  Vidare  uttrycks  att  straffsanktioner  även  i  framtiden  bör

beläggas allvarliga arbetsmiljöbrott. Det uttrycks oro för att arbetsgivare kan lockas till att avsätta

pengar för sanktionsbelopp, istället för att följa lagen. Regeringen uppmuntras till att höja beloppet

för att på så vis få ytterligare avskräckande effekt mot överträdelser.53       

2.8 Krokomrättegången

Domen,  Mål  nr  B  2836-11,  avgjordes  den  19  februari  2014  där  tvisten  avsåg  huruvida  två

arbetsledande  personer  i  Krokoms  kommun  kunde  hållas  ansvariga  för  den  anställde

socialsekreteraren Lars Perssons död. Målet är  unikt eftersom ett  liknande ärende,  det vill  säga

kränkande  särbehandling  i  förhållande  till  arbetsmiljöbrott,  aldrig  förr  har  prövats  i  svensk

rättshistoria. Tingsrätten dömer de två cheferna för vållande till annans död. Ett längre referat av

domen följer nedan.

Lars anställdes i Krokoms kommun år 2006 som socialsekreterare. Han trivdes väl fram till våren 

2009, då Barbro Brandt tillträde som ny arbetsledare och därmed blev Lars närmaste chef. De två 

överordnade cheferna var Sverker Eliasson och Ulf Norring som i och med sina positioner hade  

arbetsmiljöansvar. Lars arbetsuppgifter bestod i att handlägga missbruksärenden, kostnaderna för  

missbruksvården i kommunen ökade samtidigt som Lars drev igenom fler LVM-ärenden än  sina  

kollegor. För detta fick Lars kritik av Ulf och diskussion fördes om ämnet. Vintern 2009/2010  

försämrades  Lars  hälsa  märkbart  och  han  bad  flera  gånger  om  att  få  omplaceras  eller  byta  

arbetsledare, skälet var en konflikt med Barbro. Sverker och Ulf var medvetna om Lars önskan, men 

ansåg inte att omplacering var möjligt med tanke på Lars hälsa och erbjöd honom istället kontakt  

med företagshälsovården. Lars arbetskamrater uppger att  de påverkades stark av situationen och  

50 SOU 2011:57, s 120.
51 Prop. 2012/13:143, s 1.
52 Prop. 2012/13:143, s 101.
53 Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13: AU11, s 44-45.
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skrev i mars 2010 ett brev till ledningen där konflikten och den dåliga arbetsmiljön uttrycktes. Även 

Lars fru Maria kontaktade kommunen med stark oro för Lars och framförde också önskan om  

omplacering å hans vägnar. En mobbningsutredning utfördes av Sverker, varpå det framkom att  

mobbning inte hade förekommit. Sverker hade vid den aktuella tiden  stort  förtroende  för  Barbro  

som chef och pratade endast med henne och Lars för att skaffa information till utredningen, vilken 

han saknade kompetens för. Då mobbningsutredningen presenterades i april 2010 gav kommunen 

Lars en skriftlig varning, bristande handläggning låg till grund för varningen. En månad senare, maj  

2010, hölls ett nytt möte då  Lars mådde mycket dåligt. Hans tillstånd hade försämrats och det var 

synligt för de närvarande att hans tillstånd inte alls var bra. Under mötets gång tillkom ingen ny 

kritik  mot  Lars,  men  kommunen  funderade  istället  på  att  låta  avskeda  honom.  Efter  mötet  

mådde Lars mycket sämre än innan och cheferna Ulf och Sverker var medvetna om hans ohälsa.  

Lars fick träffa läkare och psykolog där det först framkom att Lars inte var suicidal, men några  

veckor före hans död berättade en psykiatrisamordnare för arbetsledningen att risken för självmord 

var hög.  Några dagar efter mötet i  maj  valde arbetsgivaren att  varsla Lars om avskedande och  

överläggning  med  facket  skulle  ha  skett  den  10  juni.  Detta  var  dagen  innan  Lars  dotters  

studentexamen, men också dagen då han valde att  ta  sitt  liv.  I  efterhand har framkommit efter  

Socialstyrelsens undersökning av Lars utförda arbete att det inte funnits något av vikt att anmärka på.

Tingsrätten  kommer  fram  till  att  Ulf  och  Sverker  är  de  som  delegerats  arbetsmiljöansvar  på  

arbetsplatsen och att de har genomfört vissa åtgärder så som anordnande av trepartssamtal, läkar-  

och  psykologkontakt.  Dessa  har  dock  inte  varit  tillräckliga  i  enlighet  med  Arbetsmiljölagens  

bestämmelser om arbetsgivarens ansvar och de båda har gjort sig skyldiga till att ha orsakat Lars död

genom oaktsamhet och grov vårdslöshet. De döms till villkorlig dom och böter efter Brottsbalkens 

bestämmelser.54        

2.9 Kränkande särbehandling som arbetsskada

Andra mål som rör kränkande särbehandling är de domar som avgjort huruvida en person har rätt

till livränta,55 det vill säga ersättning utifrån arbetsskada som orsakats på grund av anställningen.56

Begreppet arbetsskada definieras så som ”...en skada till  följd av olycksfall  eller  annan skadlig

inverkan i arbetet. En skada ska anses ha uppkommit av sådan orsak, om övervägande skäl talar för

det.”57 Övervägande skäl innebär att det ska vara antagligt att arbetet orsakat sjukdomen eller de

besvären som uppstått,  framför  någonting  annat.58 Enligt  en arbetstagarorganisation  har  48 mål

54 3 kap. 7 § 2 st och 10 § BrB.
55 Kommunalarbetarens webbplats, 
      http://www.ka.se/svart-att-vinna-mobbningsmal
56 Livränta innebär att den drabbade får ersättning från Försäkringskassan om denne förlorar inkomst eller får 

kostnader orsakat av arbetsskada. Försäkringskassans webbplats, 
https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/sjuk/Arbetssokande/arbetsskada/

57 39 kap. 3 § SFB.
58 AFA försäkrings webbplats, http://www.forsakradviajobbet.se/Faktabanken/Arbetsskada/Provning/
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väckts  i  Sveriges  kammarrätter59 angående  kränkande  särbehandling  under  åren  2005-2009.  Av

dessa  fick  nio  personer  rätt  till  livränta  samt  att  två  andra  personer  fick  korrigering  av

Försäkringskassan  innan  dom.60 En  av  dem  som  fått  rätt  i  såväl  förvaltningsrätten  som

kammarrätten  är  Heike  Hartstein  som  drabbats  av  sjukdom  sedan  hon  utsatts  för  kränkande

särbehandling på sin arbetsplats. Nedan följer ett referat från kammarrätten.

Parterna i målet var Försäkringskassan i form av klagande mot Heike Hartstein i en tvist beträffande 

arbetsskada. Heike anställdes i Höganäs kommun som undersköterska år 2003. Tre år senare, år  

2006, började hon utsättas för kränkande särbehandling i  form av anklagelser från kollegor och  

chefer.  Dessa  var  enligt  Heike  totalt  oväntade  och  sanningslösa,  inga  åtgärder  vidtogs  mot  

kränkningarna. Senare samma år sjukskrevs hon och återgång till arbetet skedde i början av 2007. 

Några dagar efter att hon kommit tillbaka i arbete hölls ett möte där Heike anklagades för att ha  

begått tjänstefel och för detta stängdes hon av från verksamheten. Påföljder som normalt används  

vid sådana tillfällen är erinran eller varning. Inga klagomål har sedan tidigare riktats mot henne.  

Heike var mycket ledsen och förtvivlad samt att hon avmagrade enligt vittnesuppgift. Efter mötet  

blev hennes hälsa sämre och hon fick uppsöka sjukhus akut för sina besvär. De åkommor som Heike 

bland annat  drabbats av är  fibromyalgi,  depression och ångest.  Hon är därmed inte aktuell  för  

något  arbete.  Kammarrätten  slår  fast  att  Heikes  besvär  orsakats  av  situationen  på  hennes  

arbete och ger henne rätt till livränta utifrån arbetsskada.61   

59 De flesta mål som prövas i kammarrätten har ursprungligen tagits upp i förvaltningsrätten. Sveriges domstolars 
webbplats, 

      http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Kammarratt/
60 Kommunalarbetarens webbplats, 
      http://www.ka.se/svart-att-vinna-mobbningsmal
61 Mål nr 5827-12.
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3. Utköp av arbetstagare 

I kapitlet ges först en förklaring till vad utköp innebär och hur det praktiskt kan genomföras. Det

följs sedan upp med refererade domar från AD och aktuellt sifferunderlag. Ett avsnitt med fokus på

mångfald avslutar kapitlet. 

3.1 LAS och personliga överenskommelser

Arbetsgivare  som  vill  skilja  oönskade  arbetstagare  från  sina  anställningar  har  flera  alternativ.

Uppsägning på grund av personliga skäl är en möjlighet, dock måste en uppsägning vara sakligt

grundad.62 Allvarligare är avsked, då måste arbetstagaren grovt ha förbisett sina förpliktelser mot

arbetsgivaren.63 I det fall uppsägning eller avskedande nyttjas och arbetsgivaren fälls i domstol kan

denne ändå välja att åsidosätta domen, varpå anställningsförhållandet upplöses med krav på att ett

antal månadslöner utbetalas till arbetstagaren i form av skadestånd. Arbetstagarens anställningstid

avgör  beloppet,  där  längre  anställningstid  så  som  fem  och  tio  år  eller  mer  ger  fler  antal

månadslöner.64 Flera  tvister  har  sin  grund  i  förekomsten  av  kränkande  särbehandling  på

arbetsplatsen,  det  slutar  dock  ofta  i  anställningsskyddsmål,  varpå  den  aktuella  instansen  blir

Arbetsdomstolen. AD har avgjort flertalet mål där huvudfrågan vanligen utgörs av saklig grund för

uppsägning  alternativt  avsked  där  kränkande  särbehandling  uppges  ha  förekommit  på

arbetsplatsen.65 Exempel på detta visar AD 2010 nr 62 på där arbetsgivaren fick rätt, således blev

utköp inte aktuellt. Ett referat av domen följer nedan.

Parterna i  målet  är  sjuksköterskan A.J mot ett  landsting där tvisten rör uppsägning på grund av

samarbetssvårigheter. A.J har vantrivts och omplacerats på flera olika arbetsplatser, dessutom har han

i omgångar varit sjukskriven under längre tid. Kärande yrkar på att han mobbats och att han utsatts 

för orättvisa i anställningen. Hans sjukdomsbild gjorde att han var i behov av ett lugnt arbete utan 

stress. Rehabiliteringsinsatser inklusive arbetsträning har förekommit. Arbetsgivaren hävdar bland 

annat samarbetssvårigheter,  ovilja att  följa arbetsgivarens instruktioner och att  otillfredsställande  

förhållningssätt mot patienter uppges ha förekommit. Arbetsdomstolen finner att A.J brustit i sin vilja

till att samarbeta med annan personal och har ej heller följt sin arbetsgivares order på ett sätt som 

inte är acceptabel i en anställning. Saklig grund för uppsägning förelåg.   

I ytterligare ett fall från AD, mål 2009 nr 41, var samarbetssvårigheter centralt för tvisten. Enligt

62 7 § LAS.
63 18 § LAS.
64 39 § LAS.
65 Se även AD 2011 nr 34, 2011 nr 7, 2010 nr 62, 2009 nr 21 och 2005 nr 124.
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Visions sammanställning slutade ärendet i ett utköp av arbetstagaren i enlighet med 39 § LAS.66 

Målet rör tvist mellan den uppsagde B.J och Norrköpings kommun. Arbetsgivaren hävdar att B.J  

spridit  dålig  stämning  och  bidragit  till  konflikter  på  arbetsplatsen  på  grund  av  sina  

samarbetsproblem. B.J anklagas också för att ha utfört arbetet på ett undermåligt sätt. Samtal har  

skett med psykoterapeut, vilket B.J medverkat i. Någon förbättring av situationen har dock inte skett.

Arbetsgivaren menar att omplaceringsmöjligheter har setts över, men att ingen annan lämplig plats 

funnits.  B.J  hävdar  att  hon frysts  ut  på  arbetsplatsen och mått  dåligt  över  detta.  AD finner  att  

kommunen på grund av de olika omständigheterna haft rätt att skilja B.J från anställningen men  

slår ändå fast att uppsägningen är ogiltig eftersom omplaceringsskyldigheten inte utretts tillräckligt. 

I ett tredje exempel, AD 2014 nr 9, prövades avsked där arbetsgivaren fick rätt. Även i detta fall

uppges samarbetssvårigheter ha förekommit. 

Parter i målet var ett landsting och ett fackförbund som representerade läkarsekreteraren A.M.A.  

Omplaceringar har genomförts och arbetstagaren har sammanlagt varit verksam i åtta verksamheter

inom Landstinget och hon har under vissa perioder varit arbetsbefriad. Kärande uppger att A.M.A 

känt  sig  trakasserad  och  mobbad  och  att  somliga  arbetsplatser  bemött  henne  fördomsfullt.  

Samarbetssvårigheter har förekommit enligt arbetsgivaren och AD bedömer att ingenting talar för att 

A.M.A utsatts för några trakasserier. A.M.A uppvisade också problem med att följa instruktioner,  

varpå missförstånd och osämja uppkommit enligt arbetsgivaren. AD finner att hon arbetsvägrat och 

att hon vid flera tillfällen har varskotts om att sådant beteende inte accepteras. Arbetsgivaren uppger 

att A.M.A felaktigt rapporterat arbetad tid till sig egen favör, utfört arbetet på ett undermåligt sätt  

samt bemött  patienter och kollegor på ett  otrevligt  sätt.  Sammantaget  finner AD att  de nämnda  

handlingarna i kombination  med  de omplaceringar  som skett  utgör  att  avskedandet  var  riktigt.  

Arbetsdomstolen ogillar kärandes talan.   

Ett annat alternativ för arbetsgivaren är att erbjuda arbetstagaren en summa pengar för att själv säga

upp  sig  och  således  skapa  en  överenskommelse.  Det  hela  resulterar  i  ett  avtal,  således  är

bestämmelserna  enligt  Avtalslagen  aktuella.  Avtalsfrihet  råder,  det  innebär  att  en  person  aldrig

behöver sluta ett avtal mot sin vilja. Denne har också, som regel, rätt att själv välja hur avtal ska

slutas och med vem. I avtalsrätten är grunden att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Dock finns

undantag från principen.67 Lagen slår fast att avtal måste vara skäliga för att vara giltiga, avtalets

innehåll kan bli ogiltigt om dess villkor är orimliga. Skulle en skälighetsprövning bli aktuell ges ett

66 Se bilaga 3.
67 Ramberg & Sigeman, 2012, s 71.
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skydd för den part som eventuellt är i beroendeställning.68 I fallet överenskommelse om utköp torde

denna part vara arbetstagaren. 

Svenskt  Näringsliv  ser  utköp  som en  möjlighet  för  arbetstagare  att  tillgodose  sig  pengar  och

uttrycker att den som självmant väljer att byta arbetsplats går miste om sitt ”arbetsrättsliga kapital”.

Organisationen framhåller att ett utköp kan resultera i två och en halv årslön, men att det vanligaste

är en årslön och menar vidare att det trots allt är en summa av betydligt värde.69 

3.2 De utköpta i siffror

I en undersökning gjord av Sveriges Radio framkom att av 100 tillfrågade kommuner hade 85 köpt

ut anställda under år 2012 och totalt köptes 1761 arbetstagare ut under det aktuella året. Det framgår

dock inte av vilka anledningar utköpen skedde. Undersökningen är uppdelad i olika sektorer och de

som stod för den största mängden utköp under 2012 var förvaltningen Social (omsorg, individ och

familj)  med  42 procent  följt  av  förvaltningen  barn/utbildning med 35 procent.  Övriga  angivna

förvaltningar var kultur/fritid, teknisk, ledning och övrigt som tillsammans stod för 23 procent av

utköpen.70

3.3 Mångfald

Ordet mångfald betyder variation och för att definiera begreppet i arbetsgrupper innebär det att den

består av människor som är olika på ett eller annat sätt.71 Mångfald kan också diskuteras utifrån

olika perspektiv så som etnicitet,  men att reducera begreppet till endast detta är för avgränsat. 72

Etnicitet  utgör  endast  ett  mått  bland  variationen  då  mångfald  kommer  på  tal.  Utöver  etnicitet

inbegriper mångfald bland annat ålder, sexuell läggning, skillnader i fysik och karaktär.73 Frågan om

det är någon speciell grupp av människor som mer ofta än andra köps ut är svår att besvara eftersom

statistik  saknas  inom ämnet.  Dock finns  viss  annan information som är  av intresse för  frågan.

Arbetsmiljöverkets statistik mellan åren 2009 och 2012 visar antalet arbetsplatsskador på grund av

”problem i relationerna med kollegor” och ”problem i relationerna med överordnade”. Den anger att

det under perioden totalt anmälts 2696 fall av dessa orsaker. Av dessa var 2130 kvinnor och 566

män. Den åldersgrupp som hade högst antal arbetsskador anmälda var 45 till 54 år. Undersökningen

68 3 kap. 36 § AvtL.
69 Svenskt Näringsliv, Bedräglig trygghet, s 19.

70 Sveriges Radio, 
      http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=19315&artikel=5513751
71 Paulus & Nijstad, 2003, s 36-37.
72 Falsafi, 2004, s 34.
73 Falsafi, 2004, s 38.
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visar  att  även  närliggande  åldersgrupper  hamnat  högre  än  de  mycket  yngre  och  äldre

åldersgrupperna.74 Övriga  grupper  så  som  etnisk  härkomst  och  funktionshindrade  finns  inte

representerade i Arbetsmiljöverkets statistik och ej heller i någon annan funnen sådan.

74 Arbetsmiljöverket, Kränkande särbehandling Översikt 2009-2012. Se bilaga 2.
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4. Empiri

Eftersom statistik till stor del saknas inom ämnet utköp och kränkande särbehandling har empirisk

datainsamling utförts med förhoppning om att utöka materialet med aktuell information.

4.1 Inledning empiri

Arbetsmiljöverket, fackförbunden Kommunal och Vision, arbetsgivarorganisationen SKL samt den

större kommunen uppger samtliga vid kontakt att de saknar statistik över hur många som köps ut på

grund av kränkande särbehandling. Empirin är uppdelad i en central och en lokal nivå för att dels se

till ett övergripande perspektiv och dels lokalt för ett fördjupat inslag.

4.2 Central nivå

Intervjuer har här genomförts med talespersoner från Kommunal, Vision och Sveriges kommuner

och  landsting.  Vid  kontakt  med  Kommunal  och  SKL säger  de  sig  ha  svårt  att  uttala  sig  om

problemet eftersom de arbetar centralt och därmed ej heller om varierande grupper av arbetstagare

drabbas olika. SKL:s respondent menar att de endast nås av de frågor som inte löses på lokal nivå

och att det dem ser är toppen av ett isberg. Svaren från SKL och Kommunal är likstämmiga i flera

frågor,  bland annat  att  lösningar  måste  ske från fall  till  fall  och att  någon standardlösning inte

existerar. De båda anger också att ett utköp innebär ett misslyckande, där SKL menar att det främst

är ett sådant för arbetsgivare och där det faktiskt kan vara positivt för arbetstagare att få komma till

en ny miljö. Visions talesperson beskriver utköp som både bekymmersamt och problematiskt och

menar att en del arbetsgivare går den enkla vägen och köper ut oönskade arbetstagare. Hon hävdar

att arbetsgivare i vissa fall sätter detta i system.

Kommunal betonar vikten av förebyggande arbete och information och även Vision diskuterar den

förebyggande aspekten.  Vision önskar en uppgradering av Arbetsmiljölagen med högre krav på

arbetsgivare vad gäller  det  preventiva  arbetet.  Kommunals  representant  tycker  sig  ha märkt  att

medvetenheten kring vårt välmående har ökat under de senaste fem åren och att frågan lyfts, det går

åt rätt håll är hennes uppfattning. Tidigare har de fysiska aspekterna haft stort fokus, men nu har

även det psykosociala perspektivet fått större utrymme. Detta är något som även SKL:s respondent

nämner,  men  han  menar  att  det  främst  är  stressrelaterade  orsaker  som står  för  majoriteten  av

arbetsskadorna. Problem med kränkande särbehandling står inte för någon ohanterlig mängd enligt

SKL. Representanten analyserar vidare utifrån utköp och säger att kränkande särbehandling och

samarbetssvårigheter  går  hand i  hand.  Visions  respondent  menar  att  många mål  i  domstol  just

behandlar samarbetssvårigheter och konflikter, vilka kan ha sin grund i mobbning. Ändå rör de
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flesta tvisterna LAS och inte AML. Talespersonen för Vision menar att verktyg saknas i frågan och

anser att ny lagstiftning mot kränkande särbehandling krävs.75 

4.3 Lokal nivå

I  syfte  att  närmare komma åt  den undre delen  på isberget  som SKL:s  talesperson nämnde har

organisationer på lokal nivå kontaktats. De som medverkat är Kommunal och en personalchef i en

större kommun. Från Kommunal har två personer från två olika större sektioner svarat på frågor och

deras  svar  är  i  stort  sett  likstämmiga.  Båda  anger  att  utköp  inte  är  någonting  som är  vanligt

förekommande i deras arbete. De orsakerna dem tar upp som exempel på anledningar till utköp är

misskötsel och arbetstagare som är så sjuka att de inte kan arbeta någonstans inom kommunen. Den

ena personen tar upp ett fall där en kvinna köpts ut efter en längre tids sjukskrivning där hon i

efterhand uttryckt att utköpet var det bästa som hänt henne. Kommunens personalchef anger att det i

verksamheten förekommer ungefär tolv utköp per år. 

På frågan om hur de olika organisationerna ställer sig till utköp ger Kommunal svaret att åtgärden

ibland  är  oundviklig  efter  en  lång  tids  utredande  där  alternativen  kan  bestå  av  utköp  eller

uppsägning, i de fallen försöker organisationen hjälpa sina medlemmar att få ut så mycket som

möjligt.  Personalchefen  beskriver  att  det  ibland  är  smidigt  med  överenskommelser  som är  det

begrepp kommunen använder för utköp. Att göra en överenskommelse är att föredra framför en

tvisteprocess som kan ta upp till ett och ett halvt år, där kommunen under tiden måste utbetala lön

och  kanske  inte  kan  ha  personen  i  tjänst  på  grund  av  exempelvis  samarbetssvårigheter.  Han

fortsätter och berättar att även om arbetsgivaren vinner en tvist får denne ändå inte tillbaka den

summa som utbetalats i lön under tiden. Det vanligaste belopp utköpta arbetstagare erhåller är sex

till  åtta  månadslöner  enligt  samtliga  tillfrågade  på  lokal  nivå.  Oberoende  av  varandra  svarar

samtliga representanter att kränkande särbehandling inte är något vanligt förekommande problem.

På den fackliga sidan anger båda tillfrågade att det ibland är så att arbetstagare inte fullt ut känner

till  vad begreppet kränkt innebär och att  ordet används ibland då det inte rör sig om en sådan

situation  i  rättslig  bemärkelse.  Den ena  representanten  vill  dock förtydliga  med att  det  är  den

tilltalade som alltid avgör vart gränsen går.  

75 Vision, lag om förbud mot trakasserier i arbetslivet, 
      http://vision.se/Documents/Arbetsmilj%c3%b6/Vision%20Lagforslag%20mobbning.pdf.
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5. Analys

I  avsnittet  analyseras  information  som framkommit  av  rättsutredningen.  Krokommålet  får  stort

utrymme, men även andra domar samt aktuell statistik, empiri och gällande rätt på såväl nationell

som internationell nivå kommer att beröras. 

5.1 Det kränkta mörkertalet

Arbetsmiljöarbetet ska vara systematiskt och en rad regleringar styr området. I det ansvaret ingår att

förhindra kränkande särbehandling och att arbetstagare skyddas mot ohälsa. Trots detta har cirka

700 arbetsskador årligen mellan 2009 och 2012 anmälts på grund av relationen med kollegor eller

överordnade.76 Dessa siffror  måste  inte  nödvändigtvis  handla om kränkande särbehandling men

visar ändå på att det förekommer relationer på arbetsplatser runt om i Sverige som är så dåliga att de

orsakar skador. Så som nämnts inledningsvis har tolv procent av den svenska befolkningen uppgett

att de under de senaste fem år utsatts för mobbning, kränkning eller trakasserier.77 Samtidigt uppger

flera  respondenter  vid intervjuer  enligt  den empiriska insamlingen att  problemet inte  är vanligt

förekommande  i  deras  respektive  yrkesverksamheter.  Endast  ett  mål  i  domstol,  det  vill  säga

Krokomrättegången, rör arbetsgivarens arbetsmiljöansvar då kränkande särbehandling förekommit

på  arbetsplatsen.  Uppgifterna  är  motstridiga  och även  om den  empiriska  insamlingen  inte  kan

betraktas som helt representativ har parter med olika intressen på arbetsmarknaden fått uttrycka sig

och  de  flesta  tillfrågade  är  i  sak  överens  om  att  kränkande  särbehandling  inte  utgör  en  stor

problematik. Att utsättas för återkommande kränkningar kan antagligen bland vissa upplevas som

skamfyllt  och att  ett  mörkertal  existerar  finns anledning att  anta.  Något som framkommer från

Kommunal är att begreppet kränkt ibland brukas på ett sätt som inte godtas i juridisk bemärkelse.

Exempelvis  utgör  inte  enstaka  intressemotsättningar  eller  konflikter  kränkande  särbehandling.78

Måhända är  denna okunskap en anledning till  att  så  många angett  att  de utsatts  för  kränkande

särbehandling i undersökningen från SCB. Om så är fallet kan det vara en bidragande orsak till

varför statistiken inte stämmer överens med den praktiska bild som förmedlats via den empiriska

sammanställningen.

För den som har möjlighet kan byte av arbetsplats vara en tänkbar utväg eller att helt sonika säga

upp sig. Det sistnämnda kan dock vara en utväg många drar sig för, då rädsla finns för svårigheter

att få nytt arbete samt den omständighet att det på mindre orter generellt finns färre arbetstillfällen.

76 Arbetsmiljöverket, Kränkande särbehandling Översikt 2009-2012. Se bilaga 2.
77 SCB, Förutsättningar i arbetslivet, s 70.
78 AFS 1993:17 § 1.
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Det är rimligt att anta att den som utsatts för kränkningar inget hellre vill än att det ska upphöra

snarast, därför kan nog Svenskt Näringslivs skrivelse om den ekonomiska fördelen i att bli utköpt

mer betraktas som plåster på såren för den som utsatts. Att en arbetstagare skulle dröja kvar i en

anställning där trivseln är mycket låg och där denne utsätts för upprepade kränkningar endast för att

få  ut  en  summa  pengar  är  föga  troligt.  Dessutom  anger  organisationen  att  överenskommelser

vanligen resulterar i ett  års lön,79 det  stämmer inte med det empiriska material som redovisas i

uppsatsen där sex-åtta månadslöner anges vara det vanligast förekommande vid utköp. Vilket antal

månadslöner som bäst stämmer överens med genomförda utköp är oklart. 

5.2 Kvinnor i majoritet bland utköp och kränkningar

Utifrån  den  statistik  som  Arbetsmiljöverket  redovisar  utgör  kvinnor  en  majoritet  i  anmälda

arbetsskador.  Sammanställningen visar  även  att  olika  åldrar  utgör  stora  skillnader  där  personer

mellan 45 och 54 år samt närliggande åldersspann står för de flesta anmälningarna. SCB beskriver

att kvinnor uppger att de kränkts i nästan dubbelt så hög utsträckning som män.80 För att få någon

klarhet  i  detta kan de siffror som Sveriges Radio redovisat vara av intresse,  dessa visar endast

kommuner till skillnad från Arbetsmiljöverket som redovisar arbetstagare i samtliga sektorer varpå

viss försiktighet måste göras i antaganden. Den största mängden utköp står förvaltningarna Social

och Barn/utbildning för, dessa verksamheter består till största del av kvinnliga arbetstagare.81 Det

kan  konstateras  att  det  främst  är  kvinnor  som  anmäler  skador  till  följd  av  konflikter  med

arbetskamrater  och chefer.82 Kvinnor  utgör  också den grupp som åtminstone i  kommunerna till

störst del är de köps ut från sina anställningar enligt Sveriges Radio. Några antaganden till varför

det ligger till på detta sätt är svåra att göra utifrån den information uppsatsen tillgodosetts, likaså

varför medelålders personer utgör majoritet i nämnda arbetsskadeanmälan. Ämnet är aktuellt för

framtida forskning och redovisas därför i avsnitt 6.4. Att kvinnor i så mycket högre utsträckning än

män både köps ut och drabbas av arbetsskador är alarmerande och en ordentlig översyn måste göras

för att identifiera de bakomliggande orsakerna. Annars riskerar mångfalden utifrån kön att reduceras

på arbetsplatserna i Sverige. 

5.3 Krokomrättegången belyser ämnet

Visions  sammanställning  visar  att  utköp  i  enlighet  med  39  §  LAS  förekommer  årligen  och

personalchefen berättade att det i kommunen förekommer i genomsnitt tolv utköp per år. Det är

79 Svenskt näringsliv, Bedräglig trygghet, s 19.

80 SCB, Förutsättningar i arbetslivet, s 15.
81 SCB, kvinnor och män i näringslivet 2013, s 13.
82 Arbetsmiljöverket, Kränkande särbehandling Översikt 2009-2012. Se bilaga 2.
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alltså inte helt ovanligt att arbetstagare köps ut, dock inte på grund av kränkande särbehandling

enligt  de  tillfrågade  talespersonerna.  I  Lars  Perssons  fall  hann  utköp  aldrig  att  bli  aktuellt,

Krokomrättegången har bidragit  till  att  frågan om kränkande särbehandling lyfts  och figurerat  i

media.  Dock  är  det  mycket  olyckligt  att  en  människa  var  tvungen  att  sätta  livet  till  för  att

problematiken skulle uppmärksammas i denna utsträckning.

Svenskt Näringsliv menar att den som känner sig utsatt för kränkande särbehandling många gånger

upplever sig ha bristande kompetens för sitt arbete. I Krokommålet anklagades Lars för att ha utfört

sitt  arbete på ett  undermåligt sätt.  Samma förfarande utspelade sig i  fallet  Heike Hartstein mot

Försäkringskassan i tvisten om livränta.83 Även i domarna från AD anklagades arbetstagarna för att

ha utfört undermåliga arbetsinsatser.84 I Krokomrättegången och i AD 2010 nr 62 framkom att de

påstådda bristerna i arbetet inte var av tillräckligt allvarlig karaktär. Även om så inte var fallet i

dessa två mål kan det vara så att arbetstagare som känner sig kränkta på sina arbetsplatser faktiskt

utför ett sämre arbete. Kränkande särbehandling kan ge mycket svåra konsekvenser i form av fysisk

ohälsa, låg stresstolerans och till och med självmordstankar,85 vilka kan resultera i en mindre god

arbetsförmåga. Svenskt Näringsliv har en intressant poäng i sin publikation då de tar upp bristande

kompetens i samband med kränkande särbehandling. Frågan är dock om det inte är kränkningarna

som bidrar till bristande kompetens, och inte tvärtemot.

5.4 Den smidiga lösningen utköp

Sedan  tidigare  är  det  fastställt  genom  Arbetsmiljölagen  och  Arbetsmiljöverkets  föreskrifter  att

arbetsgivares ansvar för att förebygga ohälsa och kränkande särbehandling är långtgående. Utifrån

det  som framkommit  i  tingsrätten  i  Krokommålet  kan  vi  se  att  passivitet  och risktagande från

arbetsgivarens  sida  straffar  sig.  Trots  att  AML  funnits  sedan  1978  och  Arbetsmiljöverkets

föreskrifter om kränkande särbehandling sedan 1993 är ändå domen ensam i sitt slag. En tänkbar

anledning är det tidigare nämnda mörkertal som av olika anledningar inte väljer att berätta om den

behandling de utsatts för. En annan orsak skulle kunna vara den tid en rättslig process kan ta. Att

tvista  i  domstol  kan för  den enskilde ta  lång tid  och kosta  mycket  pengar,  om inte  en  facklig

organisation driver frågan, vilket också innebär att en eventuellt smärtsam berättelse måste komma

upp till ytan för bedömning och ibland även med inblandning av media. Därför kanske många väljer

den smidiga och enkla vägen, som två respondenter uttryckte det, att köpas ut för att dels slippa

krångel och dels åtminstone få en summa pengar och bli skild från sitt arbete istället för detsamma

83 Mål nr  5827-12
84 AD 2014 nr 9 och 2010 nr 62.
85 AFS 1993:17, s 5.
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utan någon ekonomisk kompensation. Det hela är dessutom enklare för arbetsgivaren som slipper en

process i domstol och denne kan dessutom göra en uppgörelse i det tysta för att därmed i större

utsträckning undvika dålig publicitet. 

Vid  de  tillfällen  det  ändå  blir  en  tvist  om  kränkande  särbehandling  rör  det  sig  oftast  om

anställningsskyddsmål, varpå AD fäller avgörandet. Vid sökning i Arbetsdomstolen på kränkande

särbehandling och mobbning visar det sig att  målen rör huruvida uppsägning eller  avsked varit

skäligt, inte minst på grund av samarbetssvårigheter och konflikter. De gånger arbetsgivare fälls är

ofta omplaceringsmöjligheten inte tillräckligt utredd. I de fallen arbetsgivare i form av kommuner

fälls har det visat sig genom statistik genomförd av Vision att det årligen förekommer arbetsgivare

som väljer att åsidosätta sin dom och istället nyttja 39 § LAS. På så vis kan arbetsgivare undvika att

oönskade arbetstagare kommer tillbaka till arbetsplatsen genom att istället betala den anställde de

månadslöner som krävs. Arbetsgivare kan med detta sagt köpa sig ut ur situationer där exempelvis

kränkande särbehandling ställt till problem på arbetsplatsen. Frågan är hur lönsamt det är i längden

att  inte  ta  tag i  de arbetsmiljöproblem som förmodligen existerar  där  kränkningar  förekommer.

Exempelvis  kan  minskad  effektivitet  och  produktivitet  samt  ökad  sjukfrånvaro  och

personalomsättning vara konsekvenser av kränkande särbehandling på arbetsplatsen.86 

5.5 Kränkande särbehandling i AD

Om Lars  Persson ännu varit  vid  liv  och i  den  händelse  att  hans  arbetsgivare  valt  att  fullfölja

avskedandet finns möjligheten att målet skulle ha avgjorts i Arbetsdomstolen liksom flera andra mål

som till viss del liknar situationen i Krokoms kommun. I målet AD 2014 nr 9 fick arbetsgivaren rätt

då läkarsekreteraren avskedats. Hon hade genom en rad olika förseelser betett sig tillräckligt illa för

att ge arbetsgivaren rätt till avsked. Även i AD 2010 nr 62 fick arbetsgivaren rätt, fast då i en tvist

rörande  uppsägning.  Hade  arbetsgivaren  i  målet  AD  2009  nr  41  genomfört  sin

omplaceringsskyldighet  hade  även  denne  fått  rätt.  Gemensamt  för  de  tre  domarna  är  att

samarbetsproblem uppges  förekomma.  Det  anges  i  förarbetet  till  LAS att  samarbetssvårigheter

normalt inte ska utgöra saklig grund för uppsägning där omplacering anges som ett alternativ, dock

kan inte omplacering prövas i all oändlighet om samarbetsproblemen fortsätter.87 Arbetsmiljöverket

anger i föreskriften om kränkande särbehandling att ökade samarbetsproblem kan vara en effekt av

kränkningar.88 Arbetsgivare bör med andra ord gå till botten med vad de bakomliggande orsakerna

består av då kränkande särbehandling förekommer i verksamheten för att långsiktigt komma tillrätta

86 AFS 1993:17 s 5.
87 Prop. 1973:129 s 124 och 243.
88 AFS 1993:17 s 4.
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med problematiken. 

En ytterligare aspekt som är intressant i Krokommmålet är att den arbetsrättsliga processen, i detta

fall i form av varning och avsked, ytterligare bidrog till Lars utsatthet och utgjorde en del i den

kränkning  han  drabbades  av.  Hade  ett  avsked  av  Lars  prövats  i  domstol  hade  arbetsgivaren

antagligen fällts eftersom ingenting tyder på att han grovt hade åsidosatt sina förpliktelser gentemot

arbetsgivaren.  Det  är  sannolikt  att  även  talan  om  uppsägning  hade  ogillats  eftersom  ingen

omplacering utretts. Kanske hade kommunen valt att köpa ut Lars genom 39 § LAS om tvisten

avgjorts  i  Arbetsdomstolen,  alternativt  gjort  en överenskommelse med honom och på så vis till

större del undgått medias bevakning och uppmärksamhet som situationen inneburit.   

5.6 Påföljder

I  samband  med  ändringen  av  Arbetsmiljölagens  sanktionsavgifter  är  en  de  mest  signifikanta

förändringarna den höjning som innebär att avgiftens maximala belopp höjts från 100 000 till 1 000

000 kronor. I propositionen nämns att förändringen ska avkriminalisera de överträdelser som kan

inträffa, men beskriver också att syftet med förändringen är att lagen i högre grad ska efterlevas.

Regeringen vill alltså se till att arbetsmiljön respekteras och att lagen följs genom att göra det dyrare

för arbetsgivare vid avvikelser, men dessa ska betraktas på ett mindre allvarligt sätt. Det som kan

upplevas  märkligt  med  ändringen  är  att  en  höjning av  sanktion  symboliserar  att  den  orsakade

gärningen är att betraktas som mer allvarlig, men regeringen vill ändå minska kriminaliseringen vid

försummelser i arbetsmiljön. Det är trots allt mer troligt att högre sanktioner innebär ökat intresse

för  arbetsgivare  att  säkerställa  en  tillfredsställande  arbetsmiljö,  frågan  är  om  den  aviserade

höjningen  är  tillräcklig.  Detta  är  en  anledning  till  varför  oppositionen  önskar  behålla

straffsanktioner  även  framöver,  straffsanktioner  kan  ha  en  avskräckande  effekt  i  och  med  att

ansvaret läggs på fysiska personer. Vilka konsekvenser lagändringen kommer att få för kränkande

särbehandling i arbetslivet är svårt att på förhand besvara. Med tanke på att lagändringen avser att

sanktionsavgifter till  stor del ska ersätta straffsanktioner finns risk för att förekommande fall av

kränkande särbehandling kommer lindrigare undan. Det vore ett  stort bakslag för alla dem som

drabbas av kränkningar. Förhoppningsvis besannas inte denna farhåga, utan att ändringen istället

bidrar till den effektivisering som den är tänkt att göra enligt det bakomliggande syftet. 

I Krokoms kommun dömdes de två cheferna med arbetsmiljöansvar till villkorlig dom samt böter på

23 000 respektive 50 000 kronor i form av dagsböter.89 I domen nämns att fängelse är ett aktuellt

89 Mål nr B 2863-11, s 2-4. 
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straffvärde  men  ingen  av  de  två  männen  är  sedan  tidigare  straffade  varpå  villkorlig  dom blir

resultatet.90 Med  tanke  på  att  de  anses  vara  vållande  till  en  människas  död  kan  dem aktuella

bötesbeloppen upplevas som lågt tilltagna.  Dock är det troligt  att  en händelse av detta slag får

negativa konsekvenser för de två cheferna under deras resterande yrkesliv. Tidningen Lag&Avtal

skriver  att  domen  kommer  att  överklagas  till  hovrätten.91 Om  målet  tas  vidare  upp  i  Högsta

domstolen kommer den att få status som prejudikat, det vill säga att framtida situationer kommer

bedömas utifrån tidigare vägledande dom. Utgången, så till vida att målet tas upp, kan resultera i att

de dömda männen kan frias men också i högre bötesbelopp. Framtiden får utvisa hur den tragiska

historien i Krokom slutar.        

5.7 En problematik som behöver ses över 

Sett till internationell rätt finns stora likheter mellan strukturen för EU-bestämmelserna och den

svenska motsvarigheten, båda har formen av ramlag och anger brett och tämligen oprecist vad som

gäller i arbetsmiljöfrågor. Till sin hjälp har de tilläggsdirektiv respektive föreskrifter som närmare

reglerar mer precisa bestämmelser. I EU:s fall täcker dessa endast vissa områden och lämnar frågor

så som kränkande särbehandling oberört. I Sverige finns ingen lag om kränkande särbehandling,

men föreskriften 1993:17 från Arbetsmiljöverket behandlar ämnet ingående. Trots att 20 år passerat

sedan  föreskriften  ursprungligen  publicerades  är  dess  angivelser  fortfarande  de  som  närmast

reglerar området. Huruvida Sverige bör anta ny lagstiftning är svårt att svara på, problemet med

kränkande särbehandling behöver dock uppmärksammas. Kränkningar förekommer på arbetsplatser

i Sverige och lite görs åt problemet. Därmed är det nödvändigt att genomföra en översyn av svensk

rätt beträffande kränkande särbehandling i arbetslivet. Syftet med detta är att bedöma om ytterligare

insatser krävs för att komma tillrätta med problematiken som i dagsläget många gånger verkar pågå

i det tysta.  

90 Mål nr B 2863-11, s 57. 
91 Lag&Avtals webbplats, 
      http://www.lag-avtal.se/nyheter/arbetsmiljo/article3806582.ece
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6. Slutsatser

I avsnittet ges svar på uppsatsens två frågeställningar, huruvida syftet uppfyllts och uppslag för 

kommande forskning.  

6.1 Om arbetsgivares ansvar vid förekommande fall av kränkande särbehandling 

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret  för arbetsmiljön och denne ska löpande förebygga

risker för olycka och skada i enlighet med Arbetsmiljölagen. Regelverket vad gäller arbetsmiljö är

omfattande på såväl internationell som nationell nivå. I svensk rätt är Arbetsmiljöverkets föreskrift

om kränkande särbehandling den bestämmelse som närmast reglerar uppsatsens huvudämne. Den

kan tillsammans med tingsrättens dom i Krokomrättegången ge svar på ovan nämna frågeställning.

För det  första  inkluderas  alla  verksamheter  i  AFS 1993:17 och där  anges  att  arbetsgivaren ska

planera och ordna arbetet så att kränkande särbehandling in i det längsta förhindras. Vidare ska

denne göra klart att handlingar av sådan art inte är acceptabla. Arbetsgivare ska också se till att

rutiner finns för att tidigt upptäcka kränkande särbehandling samt vid förekomst genast förhindra

detta.  Till  sist  ska  arbetstagare  som  utsatts  för  kränkningar  fort  ges  hjälp  och  stöttning.

Krokomrättegången ger en praktisk bild av ett fall där dessa åtgärder inte vidtagits. De två cheferna

med arbetsmiljöansvar var passiva och agerade inte i tillräcklig mån, då det var uppenbart att en

arbetstagare mådde mycket dåligt och upplevde att han utsatts för kränkningar. Cheferna tillsatte en

undermålig mobbningsutredning och gav förvisso stöd i form av samtal med yrkeskunniga. Dessa

åtgärder var inte tillräckliga och därför dömdes de för arbetsmiljöbrott. För att undgå ansvar måste

arbetsgivare  arbeta  förebyggande  och  snabbt  vidta  åtgärder  för  att  motverka  kränkande

särbehandling. Sammanfattningsvis kan den första frågeställningen besvaras som så att det åligger

arbetsgivare  ett  mycket  långtgående  och  omfattande  ansvar  då  kränkande  särbehandling

förekommer i verksamheten.   

6.2 Utköp av anställda som kränkts och drabbad grupp

Att  såväl  utköp  av  arbetstagare  som  kränkande  särbehandling  förekommer  kan  konstateras,

kombinationen av dessa har dock visat sig vara svårare att kartlägga. De flesta tillfrågade i den

empiriska insamlingen upplever att  utköp utav kränkta medarbetare knappt förekommer och att

kränkande  särbehandling  inte  heller  utgör  ett  ohanterligt  problem.  Arbetsmiljöverkets

sammanställning över anmälda arbetsskador på grund av relationer i arbetslivet visar att runt 700

fall anmäls per år och att kvinnor är i majoritet. Den här informationen kombinerat med SCB:s

statistik där tolv procent upplever att de utsatts för kränkningar de senaste fem åren av chefer eller

kollegor  påvisar  att  problemet  trots  allt  förekommer  i  viss  utsträckning.  Det  är  troligt  att  ett
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mörkertal förekommer och att överenskommelser görs i det tysta, det har också visat sig att det som

ibland på arbetsplatsen utgör kränkande särbehandling i domstol kan sluta i anställningsskyddsmål

rörande samarbetssvårigheter och konflikter. Det insamlade materialet kan inte besvara hur vanligt

utköp av anställda som utsatts för kränkande särbehandling är, däremot kan förekomsten påvisas.

Arbetsgivare kan köpa ut arbetstagare genom överenskommelse om ett antal månadslöner mot att

den  anställde  självmant  säger  upp  sig.  Det  andra  alternativet  är  att  arbetsgivaren  skiljer

arbetstagaren från anställning med risk för tvist i domstol, förlorar arbetsgivaren ett sådant mål kan

denne ändå åsidosätta domen genom 39 § LAS. Paragrafen innebär att arbetsgivaren tvingas betala

ett  bestämt  antal  månadslöner  beroende  på  arbetstagarens  anställningstid  och  att

anställningsförhållandet därmed upplöses. Redovisade indikationer gör det troligt att det främst är

kvinnor som drabbas av utköp på grund av kränkande särbehandling. 

6.3 Uppfyllt syfte

Uppsatsens metod har varit tillräckligt omfattande för att besvara de båda frågeställningarna. Det

har dock inte gått att redovisa något antal vad gäller utköpta arbetstagare som utsatts för kränkande

särbehandling, vilket inte var efterfrågat men önskvärt. Syftet med uppsatsen är att klargöra och

skapa  förståelse  för  kränkande  särbehandling  inom gällande  rätt,  samt  att  skapa  insikt  i  utköp

genom att syna arbetsgivares möjlighet att köpa ut arbetstagare och lyfta grupper som eventuellt

drabbas av detta.  Min uppfattning är att  syftet  har uppnåtts eftersom uppsatsen gett  svar på de

angivna frågeställningarna, om än i begränsad skala vad gäller den andra frågeställningen, och att

de båda ämnena kränkande särbehandling och utköp belysts och granskats. 

6.4 Framtida forskning

I  framtiden  hade  det  varit  mycket  intressant  att  bygga  vidare  på  den  information  som hittills

framkommit om utköpta arbetstagare och förse forskningen med ytterligare material och framför

allt tillförlitlig statistik. Sådana siffror skulle kunna redovisas genom att kontakta organisationer,

exempelvis kommuner, i stor skala och finna svar på utköpens orsaker samt olika urval så som

exempelvis kön, ålder och etnicitet. Resultatet skulle kunna redovisa ett representativt underlag som

kan analyseras  utifrån. Vidare torde granskning av det lagförslag mot kränkande särbehandling som

syftar till att komplettera diskrimineringslagen och inkludera samtliga individer vara ett ämne för

kommande  forskning.  Utöver  detta  skulle  informationen  angående  medelålders  och  kvinnors

majoritet vad gäller anmälan av arbetsskador på grund av relationer på arbetsplatsen kunna synas

närmare för att finna klarhet i varför siffrorna ser ut som de gör. 
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Avslutningsvis kan det konstateras att de två frågeområdena kränkande särbehandling och utköp

som varit aktuella i denna uppsats, långt ifrån är uttömda och att vidare forskning är nödvändig för

att besvara de frågetecken som återstår. 
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391/EEG)

Europeiska sociala stadgan

ILO konvention nummer 155, Occupational Safety and Health Convention

Lagar och föreskrifter

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Brottsbalk (1962:700)

Diskrimineringslag (2008:567)

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Arbetsmiljöförordning (1977:1166)

Prop. 2012/13:143, Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna.

Prop. 1976/77:149, om arbetsmiljölag m.m. 

Prop. 1973:129, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m.

AFS 2001:01 – Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 1993:17 – Kränkande särbehandling i arbetslivet

SOU 2011:57, En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner.
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Domar och beslut

AD 2014 nr 9, kärande Vision mot svarande Stockholms läns landsting.

AD 2011 nr 34, kärande S.H mot svarande TeamQuest Corporation USA filial i Göteborg. 

AD 2011 nr 7, kärande Lärarförbundet mot svarande Kungälvs kommun. 

AD 2010 nr 62, kärande Vårdförbundet mot svarande Stockholms läns landsting.   

AD 2009 nr 21, kärande Svenska kyrkans församlingsförbund (SKTF) mot svarande Tvååkers 

kyrkliga samfällighet  

AD 2005 nr 124, kärande Lärarnas riksförbund mot svarande Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Mål nr B 2863-11, målsägande Maria Lundqvist Persson mot tilltalade Sverker Eliasson och Ulf

Norring.

Mål nr 5827-12, klagande Försäkringskassan mot Heike Hartstein. 

Arbetsmiljöverkets beslut 2012-06-26 i ärende nummer 2012-8995.
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Bilaga 1

Intervjuguide

Hur ställer ni er till att arbetstagare köps ut från sin tjänster? 

På vilket sätt är ni inblandade då arbetstagare köps ut?

Hur vanligt är det är att mobbade arbetstagare köps ut? 

Är det någon särskild grupp av arbetstagare som oftare köps ut än andra enligt er upplevelse? Kön,

etnicitet m.fl?

Hur ställer ni er till förslaget om lag mot kränkande särbehandling?

Finns det något som du vill tillägga?
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Bilaga 2
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Bilaga 3

Ogiltigförklaring av avsked/uppsägning

År/dom Kärande Svarande Utköp 39 § LAS
2013 nr 39 Vision Gnosjö församling Ja
2012 nr 58 Vision Göteborgs kommun Ja
2011 nr 12 SKTF Krokoms kommun Ja
2010 nr 11 Lärarförbundet Region Skåne Ja
2010 nr 10 Kommunal Kungsbacka kommun Ja
2009 nr 69 Uppsala SAC Uppsala kommun Ja
2009 nr 46 Kommunal Gotlands kommun Ja
2009 nr 41 SKTF Norrköpings kommun Ja
2007 nr 23 SKTF Stockholms stad Ja
2006 nr 123 Lärarförbundet Uppsala kommun Ja
2006 nr 80 SKTF Hultsfreds kommun Ja
2006 nr 66 SKTF, två medlemmar Gotlands kommun Ja
2006 nr 63 Kommunal Lunds kommun Ja
2005 nr 77 Ingenjörsförbundet Östersunds kommun Pensionslösning
2005 nr 76 Göteborg SAC Göteborgs stad Ja
2005 nr 66 SKTF Huddinge kommun Ja
2005 nr 60 Enskild person Gislaveds kommun Nej

Sammanställning från Vision
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