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Sammanfattning 
 

 

I vår träder en ny föreskrift, AFS 2015:4, gällande den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön ikraft. För första gången på 22 år ses regelverket gällande kränkande 

särbehandling över. Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur AFS 2015:4 

förhåller sig i jämförelse med tidigare regelverk gällande kränkande särbehandling. I 

uppsatsen presenteras även ett urval av de inkomna remissvaren från arbetsmarknadens parter 

gällande den nya föreskriften. I uppsatsen eftersträvas det även att få en större inblick i hur 

arbetsmarknadens parter förhåller sig till den nya föreskriften och hur deras remissvar 

påverkade slutresultatet av AFS 2015:4. 

 

Utifrån rättsvetenskaplig metod har gällande regelverk kring arbetsmiljöfrågor, med fokus på 

kränkande särbehandling, redovisats och analyserats. Slutsatsen i uppsatsen är att även om 

regelverket kring kränkande särbehandling kommer att förtydligas i jämförelse med tidigare 

är det tveksamt att detta kommer ha så stor påverkan i praktiken, då många av kraven bara är 

ett förtydligande av AFS 2001:1. Arbetsgivarorganisationerna motsätter sig den nya 

föreskriften och hade hellre sett en utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Arbetstagarorganisationerna är försiktigt positiva till föreskriften men menar att mycket mer 

behöver göras för att kunna hjälpa personer som blir utsatta för kränkande särbehandling. 
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Abstract 
 

 

This spring a new regulation, AFS 2015:4, concerning the organizational and social work 

environment will come into effect. For the first time in 22 years, the regulations regarding 

workplace bullying will be revised. The aim of this thesis is to investigate how AFS 2015:4 

compares to previous regulations regarding workplace bullying. The thesis also presents a 

selection of the comments received from different parties of the labor market regarding the 

new regulation. An aim to gain a greater insight into what the labor market parties’ attitude is 

toward the new regulation and how their comments affected the final outcome of AFS 2015:4 

was also pursued. 

 

Using a method based on the science of law the current regulations concerning work 

environment and particular workplace bullying are presented and analyzed. The thesis 

concludes that even if the regulations regarding workplace bullying will be clarified in the 

new update, it is doubtful that it will have much effect, as the new rules do not change much 

in practice. The employer organizations are opposing the new regulation and would have 

rather seen a development of the systematic work environment management. The employee 

organizations are cautiously positive about the regulation but feel that so much more need to 

be done to help those who become victims of workplace bullying. 
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Förteckning över förkortningar 
 

 

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling 

 

AML  Arbetsmiljölag (1977:1160) 

 

BrB Brottsbalk (1962:700) 

 

LO Landsorganisationen i Sverige 

 

MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

 

SACO Sveriges akademikers centralorganisation 

 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting  

 

SOU Statens offentliga utredningar 

 

TCO Tjänstemännens centralorganisation 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
År 1993 kom det första arbetsmiljörättsliga regelverket som berörde kränkande 

särbehandling.1 Under 2013 anmäldes totalt ca 11 000 arbetssjukdomar till Försäkringskassan, 

i omkring 900 av dessa anmälningar har kränkande särbehandling uppgetts vara en orsakande 

faktor. Mellan 2009 och 2013 ökade antalet anmälda fall av kränkande särbehandling. I en 

arbetsmiljöundersökning från 2013 uppgav nio procent av männen och åtta procent av 

kvinnorna att de varit utsatta för personlig förföljelse genom elaka ord och handlingar från 

chefer eller arbetskamrater minst någon gång de senaste tolv månaderna. 2  Enligt 

Försäkringskassans beräkningar kostar sjukskrivningarna samhället miljarder i form av 

utbetald sjukpenning och kostnader i samband med rehabilitering av de sjukskrivna. För 2013 

uppgick summan till 28 miljarder totalt, men Försäkringskassan tror att denna summa 

kommer att stiga till 37 miljarder totalt år 2018.3 En del av dessa kostnader är arbetsrelaterade 

och beror på problem med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. De föreskrifter och 

allmänna råd som har betydelse för att komma till rätta med sådana besvär i arbetslivet har 

saknats eller anses vara föråldrade.4  

 

Kränkande särbehandling är ett problem i arbetslivet som medför stort lidande för individen, 

minskad effektivitet på arbetsplatsen och ger höga samhällskostnader. Det är inte alltid det 

förebyggande arbetet lyckats och därför kan mobbningssituationer uppstå. 5  Regeringen 

konstaterade i en skrivelse till Riksdagen att det förebyggande området när det gäller att 

hantera stress är förhållandevis outvecklat och angav att arbetsorganisatoriska frågor bör ges 

ökad uppmärksamhet i fråga om utveckling av nya risker.6 Till följd av detta redovisade 

Arbetsmiljöverket en ambition att satsa på nya övergripande föreskrifter inom det 

psykosociala arbetsmiljöområdet vilket resulterade i föreskriften Organisatorisk och social 

arbetsmiljö som börjar gälla från den 31 mars 2016 och upphäver tidigare regelverk.7 

 

                                                
1 AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet. 
2 Korta arbetsskadefakta Nr 6/2014, Arbetsmiljöverket. s. 1. 2 Korta arbetsskadefakta Nr 6/2014, Arbetsmiljöverket. s. 1. 
3 Försäkringskassans rapport Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde 2013-2018. 
s.7. 
4 Arbetsmiljöverket: Konsekvensutredning för förslaget kring nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. REM 
2011/101340-23. (2014) s. 1. 
5 SOU 1999, s. 267. 
6 Regeringens skrivelse 2009/10:248: En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010-2015. 
7 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. s. 12. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur AFS 2015:4 förhåller sig i jämförelse 

med tidigare regelverk gällande kränkande särbehandling. Det eftersträvas även att få en 

större inblick i hur arbetsmarknadens parter förhåller sig till den nya föreskriften och hur 

deras remissvar påverkade slutresultatet av AFS 2015:4. 

 

För att besvara studiens syfte kommer hjälp tas av följande frågeställningar: 

 

- Hur ställer sig arbetsmarknaders parter i sina remissvar till innehållet i AFS 2015:4? 

 

- Vilka krav ställer AFS 2015:4 på arbetsgivare gällande kränkande särbehandling?  

 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Begreppen kränkande särbehandling och organisatorisk och social arbetsmiljö används 

genomgående i uppsatsen. Med hänsyn till begreppens centrala roll kommer deras innebörd 

att förklaras närmare. Författaren har valt att använda definitionen av begreppen som 

Arbetsmiljöverket presenterar i AFS 2015:4. 

 

Med kränkande särbehandling avses i enlighet med AFS 2015:4 4§  

 

”Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan 

leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”8 

 

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som 

inkluderar; ledning och styrning, delaktighet, handlingsutrymme, kommunikation, fördelning 

av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.9 

 

Den sociala arbetsmiljön är ”villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt 

samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor”.10 

 

                                                
8 AFS 2015:4, s. 6.  
9 AFS 2015:4, s. 6. 
10 AFS 2015:4, s. 7. 



 8 

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nya begrepp som introduceras i samband med 

föreskriften. Även kränkande särbehandling får en annan definition än vad begreppet haft 

tidigare. 

 

1.4 Avgränsningar 
I uppsatsen undersöks den rättsliga regleringen av kränkande särbehandling i arbetslivet inom 

svensk rätt och då i huvudsak vilka krav som ställas på arbetsgivare att förebygga kränkande 

särbehandling. Gränslandet mellan handlingar som kan ses som diskriminering och kränkande 

särbehandling går inte alltid att särskilja, men i denna uppsats läggs inte något fokus på det 

regelverk som finns för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. En ansats som även 

inkluderar diskriminering kan vara av intresse, men med hänsyn till uppsatsens omfattning 

blir för omfattande. För att tydliggöra vad som menas med kränkande särbehandling i denna 

uppsats definieras begreppet i föregående avsnitt. 

 

Uppsatsen tar även upp några av de remissvar Arbetsmiljöverket fick in gällande AFS 2015:4. 

Då det skulle bli allt för omfattande att redovisa alla remissvar har sex stycken valts från de 

största aktörerna, som täcker en stor del av arbetsmarknaden. I uppsatsen läggs fokus på vad 

AFS 2015:4 tillför kring regelverket gällande kränkande särbehandling. De andra områdena 

som AFS 2015:4 även behandlar så som arbetsbelastning och arbetstid tas inte upp närmare, 

då fokus för uppsatsen är kränkande särbehandling.  

 

1.5 Metod och material 
I uppsatsen används rättsvetenskaplig metod. En rättsvetenskaplig uppsats ämnar öka 

kunskapen inom området och om möjligt generellt påvisa ett mönster och samband. Den 

rättsvetenskapliga metoden omfattar stora delar av den juridiska metoden, vilken handlar om 

att applicera en rättsregel på ett visst faktiskt förhållande, men kompletteras även med andra 

tillvägagångssätt för att ge ökad kunskap om gällande rätt och underlag till att analysera den. 

Juridisk metod befattar sig dock mer med faktaförhållanden än vad den rättsvetenskapliga 

metoden gör. I ett typiskt rättsvetenskapligt arbete står argumentation i centrum.11 Andra 

tillvägagångssätt det är lämpligt att komplettera ett rättsvetenskapligt arbete med är att söka 

efter t.ex. olika former av samband, problem och effekter mot bakgrund av det rättsutredande 
                                                
11  Sandgren, C. (2015). Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation. Stockholm: 
Norstedts juridik. s.41-42. 
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arbetet. Att influeras av samhällsvetenskapen kan tillföra intressanta aspekter till en juridisk 

uppsats, samt ge ett ändamålsenligt resultat.12 En rättsvetenskaplig uppsats bör även kunna 

vara kritisk och granska påståenden som ges i förarbeten och doktrin.13  

 

I uppsatsen används de mer traditionella rättskällorna14 i form av författningar, förarbeten, 

doktrin, rättspraxis och andra myndigheters praxis. Även de remissvar Arbetsmiljöverket 

begärt in som grund för AFS 2015:4 tas upp. Domar från Högsta förvaltningsdomstolen och 

Högsta domstolen är prejudicerande. Få arbetsmiljöfall har dock prövats av de högre 

instanserna. Arbetsmiljölagen, som är central för uppsatsen, är en ramlag. Den fylls ut och 

kompletteras av detaljerade regler, föreskrifter vilka ges ut i Arbetsmiljöverkets 

författningssamling (AFS). AFS utfärdades fram till 2001 av Arbetarskyddsstyrelsen och 

därefter av Arbetsmiljöverket. I inledningen till en AFS redovisas ofta vilka regler som är 

rättsligt bindande och för att förklara enskilda paragrafer i föreskrifterna finns kommentarer. 

Kommentarerna är endast råd och inte rättsligt bindande.15 För att kunna få en större 

helhetsbild av kränkande särbehandling lyfts även litteratur in i uppsatsen från forskare som 

har skrivit om begreppet utifrån ett psykologiskt perspektiv.  

 

1.6 Disposition 
I uppsatsens andra kapitel redogörs allmänt om hur arbetsmiljörätten är utformad. Det följs av 

kapitel tre, ”Kränkande särbehandling” som närmare presenterar de regelverk som finns kring 

begreppet samt ger exempel på hur kränkande särbehandling kan se ut i praktiken. Kapitlet tar 

även upp ett omskrivet rättsfall som behandlar kränkande särbehandling ur ett straffrättsligt 

perspektiv. I kapitel fyra tas några av de remissvaren arbetsmiljöverket fått in från 

arbetsmarknadens parter upp och presenteras närmare. I det femte kapitlet förs en analytisk 

diskussion utifrån vad som framkommit i uppsatsens tidigare delar. I det sista kapitlet 

presenteras en avslutande kommentar från författaren. 

  

                                                
12 Kellgren, J. & Holm, A. (2007). Att skriva uppsats i rättsvetenskap: råd och reflektioner. Lund: Studentlitteratur. s.32-34. 
13 Kellgren & Holm (2007). s.55. 
14 Sandgren (2015). s.40. 
15 Steinberg, M. (2013). Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt. Stockholm: Norstedts juridik. s.121. 
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2. Arbetsmiljölagen 

2.1 Inledning 
Arbetsmiljölagens (1977:1160)16 ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt 

att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.17 Lagen är en ramlag vilket innebär att kraven i 

lagen är allmänt utformade eftersom den ska gälla och vara applicerbar på hela arbetslivet, 

med varierande verksamhetsgrenar och skiftande arbetsformer. Tillämpningen av lagen kan 

även anpassas efter den tekniska och sociala utvecklingen i samhället. Lagen strävar efter att 

värna om hälsan för arbetstagare genom bästa möjliga arbetsförhållanden både i fysiologiskt 

och tekniskt avseende men även utifrån en social och psykologisk synpunkt.18 Redan när 

lagen kom fästes stor vikt vid att de fysiska såväl som psykiska delarna av arbetsmiljön skulle 

uppmärksammas och anpassas till människors förutsättningar. 19  Arbetsmiljölagen 

kompletteras av föreskrifter som meddelas med stöd av lagen och lagen bemyndigar 

Arbetsmiljöverket att meddela föreskrifter om arbetsmiljölagens tillämpning. 20 

Arbetsmiljöverket har särskilt till uppgift att ha tillsyn över efterlevnaden av 

arbetsmiljölagstiftningen.21  

 

2.2 Arbetsmiljöansvar 
I Arbetsmiljölagens tredje kapitel regleras vilka som har ansvar för arbetsmiljön och för var 

och en av dem anges hur långt ansvaret sträcker sig. Ansvarets omfattning varierar dock 

mellan olika ansvariga. Ett huvudansvar för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren som ska 

vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 

olycksfall.22 Även de anställda har ett skyddsansvar. Skyddsansvaret innebär att arbetstagare 

ska använda de skyddsanordningar som finns på arbetsplatsen och iaktta den försiktighet som 

i övrigt behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. 23  ”När arbetsgivaren vidtar 

förebyggande åtgärder ska en utgångspunkt vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller 

olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.” 24 I 

                                                
16 I fortsättningen kallad AML. 
17 1 kap. 1§ AML. 
18 Gullberg, H. & Rundqvist, K. (2014). Arbetsmiljölagen: i lydelse den 1 juli 2014: kommentarer och författningar. 
Stockholm: Arbetsmiljöforum. s.25. 
19 Prop. 1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m. s. 2. 
20 Arbetsmiljöförordning (1977:1166). 
21 Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket. 2 §. 
22 3 kap. 2 § 1 st. AML.  
23 Prop. 1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m. s. 2. 
24 Prop. 2001/02:145 ändring i arbetsmiljön s. 6. 
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förarbetena understryks också att arbetsgivaren ska ha ansvaret för att ingen ska sköta ett 

arbete utan att ha de kunskaper som behövs och att det är arbetsgivaren som ska se till att 

endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns 

en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.25 Lagen fördelar emellertid inte ansvaret på 

enskilda fysiska personer utan istället läggs den ansvaret på så kallade ansvarssubjekt.  

Exempelvis är arbetsgivare sådana ansvarssubjekt, och i de flesta fall är ansvarssubjekten 

juridiska personer.26  

 

Det är möjligt att delegera arbetsmiljöansvar. Den som får ansvaret delegerat till sig måste 

dock ges befogenhet och resurser att besluta om arbetsmiljön. 27  Med resurser menas 

ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler, tid och kunskaper. 28 

Arbetsgivarens arbetsmiljöinsatser ska inte behöva vara orimliga i förhållande till vad som 

ska uppnås. Främst menas då ur ett ekonomiskt perspektiv.29 När arbetsmiljön bedöms ska 

arbetsmiljön ses som en helhet och att planeringen utav arbetet ska ske utifrån 

arbetsmiljömässiga reflektioner.30 Oklarheter gällande arbetsfördelningen faller alltid inom 

företagsledningens ansvar. Har däremot delegering skett på rätt sätt med beslutsbefogenheter 

är det den som trätt i arbetsgivarens ställe som är ansvarig.31 Underställda befattningshavare 

på arbetsplatsen kan även ha ett visst ansvar för säkerheten, detta på grund av sin ställning på 

arbetsplatsen.32 Arbetsgivare är skyldiga att ha kännedom om och efterfölja de regler som 

berör arbetsplatsens område.33 Arbetsmiljölagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare 

utför arbete för en arbetsgivares räkning. 34  Arbetstagarbegreppet i arbetsmiljölagen är 

omfattande och någon närmare definition görs inte, liksom inom den övriga arbetsrätten.35 

 

Det finns två typer av ansvar inom arbetsmiljörätten. Det ena är straffansvar och det andra är 

arbetsmiljöansvar. Det är viktigt att skilja på dessa två begrepp, även om det finns ett 

samband mellan dem. Arbetsmiljöansvaret regleras av AML och sker i förebyggande syfte. 

Arbetsmiljöansvaret kan ligga på både fysiska och juridiska personer, beroende på vilken typ 
                                                
25 Prop. 1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m. s. 257., Prop. 2001/02:145 ändring i arbetsmiljön s. 6. 
26 Sverige. Arbetsmiljöverket (2015). Arbetsmiljölagen: och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015. Stockholm: 
Arbetsmiljöverket. s.28. 
27 Prop. 1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m. s. 373-374., AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 6-7§§. 
28 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Kommentarer till 6 §. 
29 Günzel, M. & Zanderin, L. (2012) Arbetsmiljörätt och rehabilitering. Malmö: Liber. s. 39. 
30 Prop. 1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m. s. 253. 
31 Prop. 1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m. s. 373-374. 
32 NJA 1991 s.247., NJA 1993 s.245. 
33 Steinberg (2013) s.112. 
34 1 kap. 2 § 1 st. AML. 
35 Gullberg & Rundqvist (2014). s. 57. 
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av företag det handlar om, men oftast ligger ansvaret på en juridisk person. 

Arbetsmiljöansvaret kan inte flyttas utan innehas alltid av arbetsgivaren. Uppgifterna som 

faller inom arbetsmiljöansvaret kan dock fördelas inom organisationen, vilket görs i förväg. 

Denna fördelning förutsätter kunskap, befogenheter, resurser och tydlighet. Det är även enkelt 

att konstatera vem som har arbetsmiljöansvaret. Straffansvar regleras av både AML och BrB 

och har ett sanktionerade syfte. Ansvaret kan enbart ligga på fysiska personer och kan hamna 

på olika fysiska personer. Domstolen avgör om vem som har straffansvar och detta bestäms i 

efterhand. En förutsättning för att kunna straffas är att det finns uppsåt eller oaktsamhet och 

ofta är det komplicerat att reda ut vem som har straffansvar.36 

 

2.3 Arbetsmiljöarbete 
I förarbetena till AML läggs tonvikten på att arbetsmiljön inte ska utformas från en 

miniminivå beträffande det förebyggande skyddet, utan med hänsyn till mänskliga behov i en 

bred bemärkelse. Det betonas att det är nödvändigt med en helhetssyn gällande bedömning av 

arbetsmiljön, och vid en sådan bedömning ska förhållanden som berör arbetets psykiska och 

sociala innehåll också uppmärksammas.37  Arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas 

så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa 

eller olycksfall.38 Med psykiska belastningar menas organisatoriska och sociala förhållanden 

på arbetsplatsen så som arbetsuppgifternas innehåll och möjligheterna till kontakt, inflytande, 

samarbete och personlig utveckling.39 

 

I arbetsmiljölagens tredje kapitel, 2a§ första stycket står att ”Arbetsgivaren ska systematiskt 

planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller 

föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka 

riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan 

vidtas omedelbart ska tidsplanernas.”40 Arbetsmiljön och arbetet med den ska dokumenteras i 

den omfattning verksamheten kräver och handlingsplaner ska upprättas. För att de 

psykosociala arbetsmiljöfrågorna och de arbetsorganisatoriska kraven ska få ett genomslag i 

praktiken krävs det att de får en självklar plats i arbetsmiljöarbetet.41 För att klargöra vad det 

                                                
36 Hellberg, A. (2012) Arbetsmiljöansvar och straffansvar: Två helt olika saker. Stockholm: Arbetsmiljöverket. 
37 Prop. 1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m. s. 220. 
38 2 kap. 1 § 4 st. AML. 
39 Prop. 1976/77:149. s.223. 
40 3 kap 2a§ 1 st. AML. 
41 Prop. 1990/91:140, Arbetsmiljö och rehabilitering, s. 23-29. 
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systematiska arbetsmiljöarbetet innebär och vad arbetsgivarna har för ansvar förtydligas detta 

i en föreskrift från arbetsmiljöverket; AFS 2001:1.42  

 

Enligt AFS 2001:1 är arbetsgivaren skyldig att arbeta med att undersöka, genomföra och följa 

upp verksamheten så ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 

arbetsmiljö uppnås.43  Till ohälsa räknas inte enbart sjukdomar enligt medicinska, objektiva 

kriterier utan även kroppsliga och psykiska funktionsstörningar av olika slag, exempelvis 

stressreaktioner. Styrkan i upplevelserna samt varaktigheten och förmågan att fungera som 

tidigare avgör om ohälsa föreligger. Olycksfall innebär fysisk eller psykisk skada till följd av 

en plötslig yttre händelse. Ett olycksfall kan leda till såväl en lindrig skada som till dödsfall. 44 

Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy på arbetsplatsen som beskriver hur arbetsförhållandena 

ska vara för att förebygga ohälsa och olycksfall, samt uppnå en tillfredställande arbetsmiljö. 

På arbetsplatsen ska det även finnas rutiner som beskriver hur det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska gå till. Om det finns minst tio arbetstagare ska policyn och rutinerna 

dokumenteras skriftligt.45 Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna så att chefer, arbetsledare 

eller andra arbetstagare får till uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en 

tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivare ska även se till att de som får dessa 

uppgifter är tillräckligt många och har de resurser och befogenheter som krävs. Slutligen ska 

arbetsgivaren se till att även arbetstagarna har kunskaper om hur ohälsa och olycksfall kan 

förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.46  

 

Lika lite som en arbetstagare får användas till ett arbete som är för tungt i ren fysiskt avseende 

får de tilldelas ansvar för något de inte har erfarenhet, utbildning eller mognad för eller av 

någon annan anledning inte känner sig kapabel att klara av. För stora påfrestningar på en 

arbetsplats har visat sig leda till psykiska störningar men även till psykosomatiska sjukdomar, 

så som exempelvis oförklarlig smärta.47 I förarbetena till arbetsmiljölagen betonas att arbetet 

ska ge möjlighet till engagemang, arbetsglädje och personlig utveckling. Syftet är att nå fram 

till arbetsförhållanden där som kan upplevas som meningsfylld och en berikande del av 

tillvaron.48 

                                                
42 Prop. 1990/91:140, Arbetsmiljö och rehabilitering, s. 117., AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
43 AFS 2001:1. 2 §. 
44 AFS 2001:1.Kommentarer till 2 §. 
45 AFS 2001:1. 5§. 
46 AFS 2001:1. 6-7§§. 
47 Ericson, B. & Gustafsson, K. (2014). Arbetsmiljölagen- med kommentar. Lund: Studentlitteratur. s. 41. 
48 Prop. 1976/77:149. s. 227. 
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2.4 Samverkan 
Samverkan i arbetsmiljöfrågor har en lång tradition, inte bara i Sverige utan även 

internationellt. En god arbetsmiljö är av ett gemensamt intresse för både arbetsgivarna och 

arbetstagarna, men även för samhället i stort.49 För att åstadkomma en god arbetsmiljö ska 

arbetsgivare och arbetstagare samverka.50 Med detta betonas vikten av ett ömsesidigt ansvar. 

De anställdas erfarenheter och synpunkter är av stort värde för utformningen av 

arbetsmiljön.51  

 

Enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 52  har de anställdas fackliga 

organisationer rätt till inflytande och påverkan på arbetsmiljöfrågor.53 AML utgår från 

samverkan och MBL utgår från förhandling och det kan uppstå konflikter när dessa lagar ska 

mötas vid ett och samma tillfälle. 54 Det fackliga arbetet är viktigt för en organiserad och 

välfungerande arbetsmiljöverksamhet. Själva grundtanken med det systematiska 

arbetsmiljöarbetet är just att alla medverkar och får göra sin röst hörd genom att under sakliga 

och seriösa former få framföra förslag och synpunkter. De flesta centrala rikstäckande 

kollektivavtal innehåller numera bestämmelser som tar sikte på samverkan mellan 

arbetsgivare och skyddsombud och lokala fackliga företrädare i arbetsmiljöfrågor.55  

 

En illustration på ett samverkansavtal är FAS 05 som slutits mellan Sveriges Kommuner och 

Landsting och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn. FAS står för 

förnyelse, arbetsmiljö och samverkan. I avtalet går bland annat att läsa att de centrala parterna 

ska erbjuda ett kvalitetsgranskat utbildningsinnehåll kring hälsa och arbetsmiljöansvar till 

nyckelgrupper som chefer och skyddsombud. Utbildningen ska bland annat innehålla 

arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete, psykisk och fysisk arbetsmiljö samt 

rehabilitering. Syftet med avtalet är att underlätta samverkan mellan parterna och öka 

medarbetarnas möjlighet till delaktighet. Det syftar även till att integrera hälsa, arbetsmiljö, 

medbestämmande och verksamhetsfrågor.56 

                                                
49 Steinberg (2013) s.93. 
50 3 kap. 1 a § AML. 
51 Ericson & Gustafsson (2014). s. 62. 
52 I fortsättningen kallad MBL. 
53 10-15, 18-19 a-b & 34 §§ MBL. 
54 Steinberg (2013). s. 104. 
55 Ericson & Gustafsson. (2014). s. 161-162. 
56 FAS 05: Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner. (2005). 
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2.4.1 Organisation för samverkan 
I arbetsmiljölagens sjätte kapitel finns närmare regleringar om hur samverkan mellan 

arbetsgivare och arbetstagare ska gå till. På en arbetsplats med minst 5 arbetstagare ska det 

bland arbetstagarna utses ett skyddsombud. 57 Skyddsombuden ska kontrollera att 

arbetsgivaren uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö58 och har en stor betydelse när 

det gäller att åstadkomma en god arbetsmiljö.59 De ska inte bara bevaka den att den fysiska 

arbetsmiljön är tillfredställande utan har även till uppgift att hålla uppsikt över psykosociala 

faktorer i arbetsmiljön som kan leda till ohälsa. Ett exempel på detta är kränkande 

särbehandling.60 Skyddsombuden kan också begära att arbetsgivaren ska undersöka och vidta 

åtgärder gällande arbetsmiljön. Om arbetsgiven inte uppfyller detta kan skyddsombudet 

begära att Arbetsmiljöverket ska meddela ett förbud eller ett förläggande mot arbetsgivaren.61 

Vid en arbetsplats där det finns minst femtio arbetstagare ska det finnas en skyddskommitté 

bestående av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna.62 Om en skyddskommitté finns 

ska arbetsmiljöfrågor alltid behandlas utav den i första hand.63 Lag (1974:358) om facklig 

förtroendemans ställning på arbetsplatsen är tillämplig på skyddsombud och ledamot av 

skyddskommitté som utsetts av kollektivavtalsbunden facklig organisation.64 

 

Framför allt tar reglerna i sjätte kapitlet sikte på att säkerställa skyddsombudets och 

skyddskommitténs befogenheter och rättigheter i samverkansarbetet i förhållande till 

arbetsgivaren. 65  Samverkan betyder exempelvis att arbetsledaren tar kontakt med 

skyddsombuden vid behov, och tvärtom, för att diskutera arbetsmiljön. Samverkan kan även 

ske genom att de kommer överens om att träffas regelbundet. Arbetsgivaren, eller 

representanter för arbetsgivaren så som mellanchefer och arbetsledare, har en skyldighet att 

bjuda in skyddsombuden till olika planeringsmöten.66 

 

                                                
57 6 kap. 2§ AML. 
58 6 kap. 4 § AML. 
59 Prop. 1976/77:149. s. 137. 
60 Ericson & Gustafsson (2014). s. 170-171. 
61 6 kap. 6 a § AML. 
62 6 kap. 8 § 1 st. AML. 
63 Prop. 1976/77:149. s. 134. 
64 Ericson & Gustafsson (2014). s. 162. 
65 Ericson & Gustafsson (2014). s. 161. 
66 Steinberg (2013) s.94. 



 16 

3. Kränkande särbehandling 

3.1 Inledning 
Historiskt sett har intresset för den psykosociala arbetsmiljön varit svalt och inte förrän under 

1970-och 80-talen började det uppmärksamma fullt ut vilken påverkan den psykosociala 

arbetsmiljön har på arbetsplatsen.67 I arbetet att skapa en god arbetsmiljö ingår också åtgärder 

för att förhindra mobbning och vantrivsel på arbetsplatsen. Liksom inom andra områden inom 

arbetsmiljön, så som exempelvis vid utformning av arbetslokaler, är det förebyggande arbetet 

av stor betydelse.68 

 

3.2 AFS 1993:17 
År 1993 meddelade dåvarande Arbetsskyddsstyrelsen som första tillsynsmyndighet i världen 

föreskrifter och råd om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet, AFS 1993:17. 69 I 

föreskriftens allmänna bestämmelser står det i 2§ ”Arbetsgivaren skall planera och 

organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs.” och i 3§ 

”Arbetsgivaren skall klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras i 

verksamheten.” Vidare går det att läsa att arbetsgivaren ska ha rutiner på plats för att på ett 

tidigt stadium kunna fånga upp signaler och åtgärda otillfredsställande arbetsförhållanden som 

kan ligga till grund för kränkande särbehandling. Om arbetsgivaren ser tecken på kränkande 

särbehandling ska motverkande åtgärder vidtas omgående och följas upp. Det ska även 

utredas om grunden till detta går att finna i arbetsorganisationen samt finnas rutiner så att 

arbetstagare som utsetts för kränkande särbehandling snabbt ska få råd eller stöd. 70 

Föreskriften innehåller dock inga sanktioner. I AFS 1993:17 har även kränkande 

särbehandling en annan definition jämfört med AFS 2015:4 som lyder: ”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.” 71 

 

                                                
67 Günzel, M. & Zanderin, L. (2012) Arbetsmiljörätt och rehabilitering. Malmö: Liber. s. 13. 
68 Ericson & Gustafsson. (2014). s. 75. 
69 Ericson & Gustafsson. (2014). s. 76-77. 
70 AFS 1993:17 4-6§. 
71 AFS 1993:17 1§. 
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Dock finns det bevis som pekar på att AFS 1993:17 inte alls blev så effektiv som tänkt vilket 

forskarna Helge Hoel och Ståle Einarsen valde att undersöka i en studie.72 Studien visar att 

trots att föreskriften bidrar till att öka medvetenheten kring ett svårt, komplext socialt problem 

så menar de att föreskriften har en del brister och misslyckas ofta med att värna de som den 

var tänkt att skydda. Dessutom är inte bristerna begränsade till själva regelverket i sig själv, 

men inkluderar även tillkortakommanden bland huvudaktörerna på området så som 

arbetsgivare, fackföreningar och arbetsmiljöverket. Studien uppmärksammar även 

svårigheterna med att lagstifta angående mänsklig samlevnad i allmänhet och ifrågasätter i 

synnerhet möjligheten att reglera immateriella frågor så som kränkande särbehandling. För att 

regelverk gällande kränkande särbehandling dock ska bli framgångsrikt menar forskarna att 

de krävs en kombination av olika faktorer så som välinformerade, utbildade och motiverade 

arbetsgivare och fackföreningar som är villiga att samarbeta för att ta itu med problemet 

proaktivt på en organisationsnivå samt reagerar när enskilda fall uppstår. De vill även att 

arbetsgivare och fackföreningar ska få stöd av en inspektionsenhet som är väl utrustad för sin 

roll. 73  Det bör dock tilläggas att Hoel & Einarsen är forskare inom social- och 

organisationspsykologi och framförallt valt att titta på regelverket från ett organisatoriskt, ej 

arbetsrättsligt perspektiv.74  

 

3.3 Bakgrund till AFS 2015:4 
Redan i början av 2000-talet började Arbetsmiljöverket, mot bakgrunden av svårigheterna att 

utifrån gällande regelverk ställa krav på den psykosociala arbetsmiljön, att ta fram ett förslag 

till bindande föreskrifter för den psykosociala arbetsmiljön. För första gången var det tänkt att 

konkreta regler avseende de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna skulle utfärdas. Det skulle 

leda till ett ökat stöd för arbetsmiljöinspektörerna att utföra förelägganden och förbud, samt i 

förlängningen möjligheter att ställa arbetsgivare till ansvar för arbetsmiljöbrott. 

Fackförbunden var generellt positiva till det remissförslag som skickades ut. Arbetsgivarna 

däremot var missnöjda och ansåg att reglerna var överflödiga och skulle innebära intrång i 

arbetsledningsrätten. Till slut beslutade Arbetsmiljöverkets generaldirektör att avbryta 

projektet, huvudorsaken angavs vara att parterna stod för långt ifrån varandra och en reglering 

                                                
72 Hoel, H. & Einarsen, S. (2010). Shortcomings of antibullying regulations: The case of Sweden, European Journal of Work 
and Organizational Psychology, 19:1, s. 30-50. 
73 Hoel, H. & Einarsen, S. (2010). s 47-48. 
74 The University of Manchester Alliance Manchester Business School. People and Expertise: Dr Helge Hoel. (2015) 
http://www.mbs.ac.uk/research/people/profiles/hhoel (Hämtad 2015-11-26)., Universitet i Bergen. Personer: Professor Ståle 
Einarsen. (2015) http://www.uib.no/personer/Stale.Einarsen (Hämtad 2015-11-26).  
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inte skulle vara möjlig att genomföra. Parterna måste dock inte vara överens för att en 

föreskrift ska kunna utfärdas.75 

 

Ungefär tio år senare ansågs tiden mogen för ett nytt försök. I projektdirektivet som låg till 

grund för AFS 2015:4 står det att regeringen i en skrivelse76 till riksdagen har konstaterat om 

en förnyad arbetsmiljöpolitik genom ”En nationell handlingsplan 2010-2015”. Detta med 

bakgrund av att EU i sin arbetsmiljöstrategi för 2007–2012 rekommenderade att 

medlemsstaterna utarbetade nationella strategier inom arbetsmiljöområdet, något Sverige då 

saknade. I skrivelsen anges att det förebyggande området när det gäller att hantera stress är 

förhållandevis outvecklat och att arbetsorganisatoriska frågor bör ges ökad uppmärksamhet i 

fråga om utveckling av nya risker. Arbetsskadestatistik och forskningsunderlag pekar klart på 

att psykosociala aspekter har en ökad betydelse för arbetsförhållandena. Därför redovisade 

Arbetsmiljöverket en ambition att satsa på nya övergripande föreskrifter på inom det 

psykosociala arbetsmiljöområdet.77 

 

I uppdragsplanen står det att de befintliga föreskrifterna på det psykosociala området behöver 

moderniseras då det saknas övergripande regler, att en översyn inte har gjorts på cirka 20 år 

samt att arbetsskadestatistik och forskningsunderlag entydigt pekar på att psykosociala 

aspekter har en ökad betydelse föt arbetsförhållandena. Syftet med uppdraget är att ta fram en 

övergripande föreskrift på det psykosociala området för att skapa förutsättningar för en god 

arbetsmiljö med hänsyn till organisatoriska, psykiska och sociala faktorer. 78 

Arbetsmiljöverket gjorde även en konsekvensutredning om förslaget av den nya föreskriften. I 

konsekvensutredningen framkommer att den förslagna föreskriften ska behandla ohälsosam 

arbetsbelastning, konflikter och kränkande särbehandling samt arbetstider. Förslaget 

innehåller även ett avsnitt om mål för organisatorisk och social arbetsmiljö samt 

kunskapskrav för chefer och arbetsledare. Om förslaget blir en föreskrift kommer det att 

medföra en minskning av antalet föreskrifter, då flera tidigare olika föreskrifter kommer att 

                                                
75 Andersson, P. (2013) Vidta alla åtgärder som behövs: En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga 
stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö. Stockholm: Jure Förlag AB. s. 116-119. 
76 Regeringens skrivelse 2009/10:248: En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010-2015. 
77 Arbetsmiljöverket: Projektdirektiv. REM 2011/101340-1. (2011)., Regeringens skrivelse 
2009/10:248.  
78 Arbetsmiljöverket: Uppdragsplan. REM 2011/101340-2. (2013). 
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samlas i en föreskrift. Detta menade Arbetsmiljöverket kommer att medföra en bättre översikt 

över reglerna.79  

 

I AFS 2015:4 1§ går att läsa att föreskriften ska ”främja en god arbetsmiljö och förebygga 

risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.” 

Föreskriften är tillämplig i alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares 

räkning. Samma innebörd som begreppet arbetstagare har i AML ska tillämpas och det är 

arbetsgivaren som har ansvaret för att föreskrifterna följs.80 I 5§ finns en koppling till det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, för att tydliggöra att även den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön ska ingå i det systematiska arbetet.81 I 6§ finns ett kunskapskrav: Arbetsgivarna 

ska se till att cheferna har kunskap om hur ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande 

särbehandling förebyggs. Arbetsgivaren ska även se till att det finns förutsättningar att 

omsätta kunskaperna i praktiken.82 Arbetsgivaren ska även ha mål för den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön som syftar till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att 

motverka ohälsa. Arbetstagarna ska ges möjlighet att medverka i framtagandet av målen och 

känna till dem.83 Om det finns minst tio arbetstagare ska målen dokumenteras skriftligt.84   

 

I föreskriften framgår även att arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte 

accepteras i verksamheten samt vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön 

som kan ligga till grund för kränkande särbehandling.85 Rutiner ska även finnas på plats om 

hur kränkande särbehandling ska hanteras och det är arbetsgivaren som är ansvarig för detta. 

Av rutinerna ska det framgå vem som tar emot informationen om att kränkande särbehandling 

förekommer, vad som händer med informationen samt hur de utsatta ska få hjälp. 

Arbetsgivaren ska göra rutinen känd för alla arbetstagare.86   

  

                                                
79 Arbetsmiljöverket: Konsekvensutredning för förslaget kring nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. 
(2014) s. 1. 
80 AFS 2015:4 2-3§§. 
81 Arbetsmiljöverket: Konsekvensutredning för förslaget kring nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. 
(2014) s. 7. 
82 AFS 2015:4 6§. 
83 AFS 2015:4 7§. 
84 AFS 2015:4 8§. 
85 AFS 2015:4 13§. 
86 AFS 2015:4 14§. 
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3.4 Kränkande särbehandling i praktiken 
Ur en psykologisk synvinkel kan kränkande särbehandling beskrivas som ett interaktivt 

fenomen, det handlar om ett samspel mellan människor och mellan människan och 

organisationen. Kränkande särbehandling är även ett multifaktoriellt problem, det finns inte 

en utan flera samverkande orsaker.87 Kränkande särbehandling är inget väldefinierat begrepp, 

vilket försvårar dess praktiska användning. När begreppet används i arbetslivet täcker det 

situationer, där en eller flera personer, upprepat och under en längre tid utsätts för negativa 

handlingar från en eller flera andra individer. 88  För att konkretisera vad kränkande 

särbehandling innebär i praktiken lyfts följande fall fram som exempel på hur kränkande 

särbehandling kan se ut i arbetslivet.  

 

Göran arbetade på en bensinmack i Mellansverige. Han hade kommit ihop sig med chefen 

efter att ha klagat på för mycket övertid. ”Det blev allt värre. Jag är idrottsintresserad och 

vill vara med mina kompisar på träningen.” Men rätt så ofta kom chefen med bara någon 

timmes varsel och krävde att Göran skulle stanna kvar ett par timmar till. Till slut kunde de 

knappt tala med varandra och Göran fick bara utskällningar hela tiden. Sedan började chefen 

jävlas med Göran, en gång fick Göran gräva ett fem meter lång dike. Sedan sa chefen att 

Göran hade grävt på fel ställe, så Göran fick skyffla igen och gräva ett nytt dike på motsatta 

sidan medan han hånades av arbetskamraterna. Sedan en månad tillbaka är Göran 

sjukskriven. Han har ont i magen och kräks samt har svårt att sova. ”Hur kan man göra så 

med folk?” undrar Göran.89  

 

Carina jobbade som distriktssköterska inom hemtjänsten. Ofta rings det in och klagar på 

uteblivna besök. En dag får Carina klart för sig varför, två av hennes kollegor använder 

arbetstiden till privata ärenden, som att gå till frisören och handla mat. Carina tar upp detta 

på ett möte med enhetschefen och de två kollegorna, att man inte går privata ärenden under 

arbetstid. Tio dagar senare blir Carina omplacerad till ett ensamt arbete med lägre lön. 

Carina utgör ett arbetsmiljöproblem, förklarar cheferna. ”Kollegerna klagar på dig, de 

känner sig påpassade och kränkta.” Hur många har klagat, vad säger de? Det tänker 

cheferna inte gå in på. Men väldigt många, skall hon veta. Carina nöjer sig inte med det 

svaret, hon insisterar. Hur många har klagat på mig? ”Femton.” På omvägar får Carina veta 
                                                
87 Thylefors, I. (1999) Syndabockar: Om mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet. Falun: Natur och Kultur. s. 
15.  
88 Thylefors (1999) s. 21. 
89 Leymann (1986). s.9. 
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att hennes psykiska tillstånd diskuteras på personalmöten. Till slut börjar kollegerna undvika 

henne helt. Carina känner sig pestsmittad och förstår inte vad hon har gjort för fel. Senare 

framkommer det att arbetskamraterna har blivit förbjudna att tala med Carina, och med 

varandra om hennes förflyttning. Senare ska det visa sig att det inte alls är 15 som har klagat 

på Carina, utan enbart två. Då är det dock redan försent, Carina är sjukskriven och på 

hennes läkarintyg går att läsa ”djup krisreaktion, högst olämpligt att hon ens träffar de 

personer som kränkt henne”. Carina får stöd av en utomstående förening, samlar mod till sig 

och går upp till kommunalhuset. Där förklarar Carina att hon uppfattar omplaceringen som 

avsked, och att hon nu går hon till domstol. Det slutar med att kommunen köper ut Carina för 

trettio månadslöner, mot att hon lovar att hålla tyst.90  

 

Den rättsliga definitionen av kränkande särbehandling lyder enligt AFS 2015:4: ”Handlingar 

som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa 

eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”91. Den kan enligt författarens mening 

tillämpas på fallen presenterade ovan. 

 

3.5 Krokom-målet 
Det finns få exempel från rättspraxis gällande straffrättsligt ansvar när kränkande 

särbehandling kan ha skett. Ett fall som var blivit väldigt omskrivet är dock det så kallade 

Krokom-målet. I mars 2013 valde åklagarmyndigheten i Östersund att skicka in en 

stämningsansökan till tingsrätten i Östersund gällande arbetsmiljöbrott genom vållande till 

annans död. Målsägande i fallet var den avlidnes änka och barn.92  Fallet handlar om 

socialsekreteraren L.P. i Krokoms kommun som tog sitt liv i början av sommaren 2012. Han 

var samma dag kallad till ett möte på sin arbetsplats där varslet om hans avsked skulle tas 

upp. Under tingsrättsförhandlingarna framgick att L.P. länge hade mått dåligt på sin 

arbetsplats och kan ha utsatts för kränkande särbehandling, utan att cheferna tog sitt 

arbetsmiljöansvar. Östersunds tingsrätt ansåg att det måste ha varit alldeles uppenbart för hans 

chefer att det fanns en stor risk för att socialsekreteraren skulle ta sitt liv när han blev varslad. 

Cheferna dömdes enligt 3 kapitlet 7 § 2 stycket & 10 § brottsbalken för arbetsmiljöbrott, 

                                                
90 Zaremba, M. Säg inget vänligt till mig. Dagens Nyheter. 2011-12-16. http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/sag-inget-
vanligt-till-mig/ (Hämtad 2015-11-27). 
91 AFS 2015:4, s. 6.  
92 Tingsrätten Östersund stämningsansökan 2013-03-21, mål nr. B 2863-11. 
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vållande till socialsekreterarens död och att de var grovt vårdslösa genom att försöka avskeda 

honom, påföljden blev villkorlig dom och dagsböter.93  

 

Fallet överklagades till hovrätten som valde att döma annorlunda och ogillade åtalet. 

Hovrätten menade att cheferna i viss mån varit oaktsamma i förhållande till arbetsmiljölagens 

krav på att vidta åtgärder för att förebygga ohälsa. Båda cheferna har även har varit 

oaktsamma i förhållande till Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om åtgärder mot kränkande 

särbehandling i arbetslivet. Dock slog hovrätten fast att ett felaktigt avskedande inte i sig själv 

är ett arbetsmiljöbrott. I det här fallet ansåg domstolen att det var tämligen klart att det inte 

fanns tillräckliga skäl för att avskeda L.P. Beslutet om varslet om avskedandet hade dock stöd 

av personalchefen. Hovrätten ansåg, liksom tingsrätten, att cheferna hade varit oaktsamma. 

Men oaktsamheterna var inte så allvarliga att cheferna kunde anses som vållande till 

dödsfallet.94 

 

Högsta domstolen har i ett tidigare avgörande95 uttalat att principiella skäl talar för att det 

iakttas en viss försiktighet när det gäller tillämpningen av oaktsamhetsrekvisitet i 3 kap. 7 § 

brottsbalken, som gäller vållande till annans död. I ett annat rättsfall96 tog Högsta domstolen 

bland annat ställning till om den tilltalade hade handlat med sådan oaktsamhet som han kunde 

klandras för. Den tilltalade var övningsledare för en stridshinderbana vid vilken en värnpliktig 

hade drunknat under en militär övning. Domstolen ansåg att den tilltalade visserligen på 

grund av en felbedömning hade underlåtit att iaktta en korrekt säkerhetsnivå och att denna 

underlåtenhet hade varit en orsak till den värnpliktiges död, men att underlåtenheten inte var 

så klandervärd att den föranledde ansvar för vållande till annans död. Han kunde därför inte 

heller fällas till ansvar för arbetsmiljöbrott. Med oaktsamhet bör därför i detta sammanhang 

inte förstås vilken som helst avvikelse från ett helt aktsamt beteende. 

 

Krokom-målet överklagades av Riksåklagaren till Högsta Domstolen. Riksåklagaren ville få 

det utrett hur arbetsgivares ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningens regelverk avseende 

psykosociala förhållanden ska bedömas straffrättsligt. 97 Högsta Domstolen beviljade inte 

prövningstillstånd.  

                                                
93 Tingsrätten Östersund dom 2014-02-19, mål nr. B 2863-11. 
94 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03: mål nr. B 399-14. 
95 NJA 1991 s. 163. 
96 NJA 2004 s. 34. 
97 Åklagarmyndigheten, rättsavdelningen. 2015-03-30. Dnr: ÅM 2015/1742. 
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4. Arbetsmarknadens parters remissvar 

4.1 Inledning 
Arbetsmiljölagen är formulerad så att bestämmelser om arbetsmiljöns beskaffenhet bör ha en 

allmän utformning. Dock argumenterade arbetstagarsidan redan vid lagens tillkomst att den 

skulle vara mer konkret i fråga om den psykosociala arbetsmiljön. Lagstiftaren menade dock 

att lagen lämnade ett stort spelrum för fortsatt utveckling och för de fackliga 

organisationernas handlande. Här syftade de på att, med hänvisning till MBL, att 

arbetsgivaren är skyldig att förhandla med de fackliga organisationerna innan de fattar 

långsiktiga beslut som påverkar arbetsmiljön. Arbetsmiljön ska på detta sätt alltså helt och 

hållet omfattas av MBL.98 Dock kan konflikter mellan MBL och AML uppstå.99 

 

Som tidigare konstaterat är arbetsmiljölagen en ramlag som fylls ut genom 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Föreskrifterna utarbetas i samverkan med arbetsmarknadens 

parter. Arbetsmiljöverket ska även vid meddelandet av föreskrifter samråda med andra 

berörda myndigheter och intressenter.100 Detta görs genom att skicka ut ett förslag till 

föreskriftstext på remiss till exempelvis arbetsmarknadens parter, branschorganisationer, vissa 

myndigheter och andra berörda. Arbetsmiljöverket vill ha in synpunkterna på remissen inom 

cirka tre månader. Därefter görs vanligtvis en del ändringar med hänsyn till de synpunkter 

remissinstanserna har lämnat.101  

 

4.2 Externremiss september 2014 
Den 17 september 2014 skickade arbetsmiljöverket ut en externremiss för en föreskrift kallad 

organisatorisk och social arbetsmiljö.102 I föreskriften går att läsa att syftet är att skapa en god 

organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften är tillämplig i alla verksamheter där 

arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens räkning. Samma innebörd som begreppet 

arbetstagare har i AML ska tillämpas och det är arbetsgivaren som har ansvar för att 

                                                
98 Prop. 1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m. s. 222. 
99 Se sida 14. 
100 Gullberg & Rundqvist (2014). s. 28. 
101 Arbetsmiljöverket: Regel- och föreskriftsarbete. (2015) https://www.av.se/om-oss/regel-och-foreskriftsarbete/ (Hämtad 
2015-11-26). 
102 Arbetsmiljöverket: Externremiss. 2014-09-17.  
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föreskrifterna följs. 103  I föreskriften används begreppet kränkande behandling 104  som 

definieras enligt följande: 

 

”Återkommande handlingar som allvarligt kränker någons värdighet. Dessa handlingar kan 

utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkande behandling kan 

vara synlig och handfast, men också dold och subtil. Den kan uttryckas genom nedsättande 

tilltal, ryktesspridning, förlöjligande eller fysiskt våld. Att frysa ut någon eller hota någon 

räknas också som kränkande behandling, liksom mobbning, trakasserier och 

diskriminering”105 

 

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som 

inkluderar; ledning och styrning, delaktighet, handlingsutrymme, kommunikation, fördelning 

av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.”106 

 

Social arbetsmiljö definieras som: 

”Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och 

stöd.”107 

 

I 5§ finns information om att det systematiska arbetsmiljöarbetet innehåller regler om hur 

arbetsgivaren ska arbeta förebyggande med arbetsmiljö och att den även i denna föreskrift 

finns krav på arbetsgivaren som ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I 6§ finns ett 

kunskapskrav. Arbetsgivarna ska försäkra sig om att cheferna har kunskap om hur ohälsosam 

arbetsbelastning, konflikter samt kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. 108 

Arbetsgivaren ska även ha mål som syftar till att främja en god organisatorisk och social 

arbetsmiljö samt se till att arbetstagarna känner till målen.109  Om det finns minst tio 

arbetstagaren ska målen dokumenteras skriftligt.110 Arbetsgivaren ska inom ramen för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet undersöka och bedöma om det finns förhållanden i den 

organisatoriska eller sociala arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande behandling, eller 

                                                
103 AFS 2015:XX 2-3§§, Organisatorisk och socialarbetsmiljö: externremiss. 
104 Arbetsmiljöverket valde sedan att återgå till begreppet kränkande särbehandling, vilket används genomgående i denna 
uppsats för att undvika förvirring. 
105 AFS 2015:XX 4§. 
106 AFS 2015:XX 4§. 
107 AFS 2015:XX 4§. 
108 AFS 2015:XX 6§. 
109 AFS 2015:XX 7§. 
110 AFS 2015:XX 8§. 
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konflikter som kan leda till ohälsa hos arbetstagarna.111  Arbetsgivaren ska även klargöra att 

kränkande behandling inte accepteras samt förebygga att konflikter leder till ohälsa hos 

arbetstagarna.112 Rutiner ska även finnas på plats om hur kränkande särbehandling ska 

hanteras och det är arbetsgivaren som är ansvarig för detta. Av rutinerna ska det framgå hur 

det ska larmas, vem som tar emot informationen om att kränkande behandling förekommer, 

vad som händer med informationen samt hur de utsatta ska få hjälp. Arbetsgivaren ska göra 

rutinen känd för alla arbetstagare.113  

 

4.3 Arbetsgivarorganisationernas remissvar 

4.3.1. Inledning 
Nedan presenteras några av de remissvar som inkommit till Arbetsmiljöverket från 

arbetsgivarorganisationer. Organisationerna är utvalda så de täcker hela arbetsmarknaden. 

Svenskt Näringsliv företräder cirka 60 000 små, medelstora och stora företag på den privata 

delen av arbetsmarknaden.114 Sveriges Kommuner och Landsting företräder alla kommuner, 

landsting och regioner.115 Medlemmarna i Arbetsgivarverket är 250 statliga myndigheter, 

affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området.116 

 

4.3.2 Svenskt Näringsliv117 
I sitt remissvar tar Svenskt Näringsliv inledningsvis upp att det är viktigt att utforma arbetet 

efter människors fysiska, psykiska och sociala förutsättningar. De menar även att det är 

bekymmersamt och oroande att den psykiska ohälsan ökar i samhället. Dock är den ökade 

psykiska ohälsan inte är något som per automatik orsakats av arbetslivet, utan måste ses i 

förhållande till den samhällsutveckling som skett de senaste åren. Idag ställs det högre krav 

och förväntningarna är större inom de allra flesta branscher. Svenskt Näringsliv ifrågasätter 

starkt den förenklade bild som Arbetsmiljöverket ger uttryck för i förslagets 

konsekvensutredning. Svenskt Näringsliv hänvisar till rapporter från Försäkringskassan där 

det framgår att förklaringen till att sjukfrånvaron varierar kraftigt över tid är komplex med 

                                                
111 AFS 2015:XX 13§. 
112 AFS 2015:XX 14§. 
113 AFS 2015:XX 15§. 
114 Svenskt Näringsliv. Om Svenskt Näringsliv. http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/ (Hämtad 2015-12-05). 
115 Sveriges Kommuner och Landsting. Om SKL. http://skl.se/tjanster/omskl.409.html (Hämtad 2015-12-05). 
116 Arbetsgivarverket. Organisation & uppdrag. 2015-09-21. http://arbetsgivarverket.se/om-arbetsgivarverket/organisation--
uppdrag/ (Hämtad 2015-12-05). 
117 För nedan text se Svenskt Näringsliv remissvar till Arbetsmiljöverket. 2014-12-17. Dokument nummer 2011/340101-75. 
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många samvarierande faktorer. Mot bakgrund av det menar Svensk Näringsliv att det är direkt 

olämpligt att detaljreglera detta mycket komplexa område i föreskriftsform, just på grund av 

de svåra gränsdragningarna mellan dels arbetsliv och privatliv och dels mellan orsak och 

verkan. Svenskt Näringsliv menar att det som istället behövs är en fortsatt utveckling av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom behövs det ytterligare stöd i form av information, 

utbildningar och konkreta verktyg, anpassat specifikt för varje bransch.  

 

I sitt remissvar tar även Svenskt Näringsliv upp att de bedömer att tillsynen av den nya 

föreskriften inte kan bedrivas på ett rättssäkert sätt, då den innehåller otydliga krav och utgör 

en risk för godtyckliga bedömningar. De menar även att förslaget inte utgör någon reell 

regelförenkling, eftersom själva innehållet i föreskriften snarare skapar otydlighet. De lyfter 

också att föreskriften skapar en problematisk gränsdragning mot individärenden. 

Arbetsmiljölagstiftningen är i första hand av generell och förebyggande karaktär. Föreskriften 

angränsar däremot till frågor av en mer individuell karaktär och det blir svårt och otydligt för 

inblandade parter, vilket kan leda till missförstånd. Slutligen menar Svenskt Näringsliv att 

förslaget innebär ingrepp i den grundläggande rätten för arbetsgivare att leda och fördela 

arbetet genom att ställa krav på hur arbetsgivaren ska utforma sin arbetsplats. De anser att det 

är ”direkt olämpligt att använda arbetsmiljölagstiftningen för att reglera grundläggande 

frågor om hur företag ska organiseras och ledas”118. Sammanfattningsvis avvisar Svenskt 

Näringsliv förslaget till ny föreskrift.  

 

4.3.3 Sveriges Kommuner och Landsting119 
SKL avvisar förslaget till föreskrifter. De anser att förslaget och mer detaljerade regelverk av 

liknande karaktär inte bidrar till förbättringar utan snarare kan ha negativ påverkan på 

arbetsförhållanden och arbetsmiljö. SKL hade istället för en ny föreskrift föredragit stöd, 

rådgivning och vägledning inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. SKL menar 

även att förslaget på ett alltför långgående sätt är ett ingrepp i arbetsledningsrätten och medför 

svårigheter vid tillämpning av lagstiftning och regelverk. SKL anser även att förslaget medför 

en stor risk för dubbelreglering och dubbel tillsyn, då Arbetsmiljöverket ska ge sig in i 

verksamhets – och organisationsfrågor. SKL förespråkar istället en omstart, där 

Arbetsmiljöverket koncentrerar sig på behovet av att se över AFS 1993:17 och eventuellt tar 
                                                
118 Svenskt Näringsliv remissvar till Arbetsmiljöverket. 2014-12-17. Dokument nummer 2011/340101-75. s. 5. 
119 För nedan text se SKLs remissvar till Arbetsmiljöverket. 2014-12-12 samt 2014-12-17. Dokument nummer 2011/340101-
43 & 2011/340101-81. 



 27 

fram moderniserade föreskrifter eller kompletterar med allmänna råd eller vägledning på 

temat psykosocial arbetsmiljö. 

 

Skulle Arbetsmiljöverket gå vidare med förslaget till föreskriften har SKL följande 

synpunkter. De anser att organisatorisk arbetsmiljö ska lämnas utanför föreskriften eftersom 

begreppet är ett ingrepp i arbetsledningsrätten. SKL menar även att 5§ hänvisning till det 

systematiska arbetsmiljöarbetet är överflödig och enbart skapar förvirring. Gällande 6§ 

kunskapskrav anser SKL att detta redan regleras i det systematiska arbetsmiljöarbetet och 

förslaget i remissen medför en dubbelreglering som förvirrar. SKL är avvisande till att 

arbetsmiljöverket för in begreppet mål i föreskrifterna. De menar att kraven bör vara identiska 

för alla typer av arbetsmiljöförhållanden och inom det systematiska arbetsmiljöarbetet krävs 

arbetsmiljöpolicy, handlingsplan och rutiner. Begreppet mål blir därför förvirrande då det 

antyder att det ska vara någonting utöver dokumentationen som redan krävs. När det gäller 

paragraferna som behandlar kränkande särbehandling menar SKL att föreskriftstexten är 

långtgående och svår att förstå. SKL föredrar att texten i AFS 1993:17 behålls då den är 

betydligt tydligare. 

 

4.3.4 Arbetsgivarverket120 
Inledningsvis tar Arbetsgivarverket upp att de anser att den sociala dimensionen av 

arbetsmiljöarbetet är viktigt men avstyrker Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter. 

Arbetsgivarverket menar att förbättringar på det sociala området inte kan åstadkommas 

genom Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrift. Istället för den föreslagna föreskriften 

föreslår Arbetsgivarverket att en översyn och komplettering av föreskriften av systematiskt 

arbetsmiljöarbete på det sociala området. Arbetsgivarverket menar att det är angelägna frågor 

som förslaget har för avsikt att behandla. Dock konstaterar Arbetsgivarverket att det finns 

speciella svårigheter att reglera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt att det är 

svårt att på förhand förutse reglernas praktiska konsekvenser. Ett av skälen är att många 

frågor i förslaget inbegriper individens situation, som behandlas i annan lagstiftning och inte i 

AML. Arbetsgivarverket anser även att förslaget i vissa paragrafer och i de allmänna råden 

innebär påtagliga begrepp i arbetsledningsrätten. Eftersom en huvuddel av föreskriften består 

av allmänna råd medför det att rättsläget blir oklart då de allmänna råden har en begränsad 

rättslig verkan som kanske inte alla inblandade parter känner till. 
                                                
120 För nedan text se Arbetsgivarverkets remissvar till Arbetsmiljöverket. 2014-12-15. Dokument nummer 2011/101340-46. 
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Om Arbetsmiljöverket fortsätter sitt arbete med en föreskrift har Arbetsgivarverket följande 

synpunkter. Arbetsgivarverket anser att medarbetarnas ansvar för den sociala arbetsmiljön på 

ett mer grundläggande sätt måste tydliggöras i föreskriften. Det sociala klimatet på 

arbetsplatsen är inget som arbetsgivaren ensam råder över. Arbetsgivarverket vill även att 

titeln på föreskriften enbart blir social arbetsmiljö, då begreppet organisatorisk ger underlag 

för ingrepp i arbetsledningsrätten. Arbetsgivarverket är tveksam till behovet av den 5§ 

hänvisning till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivarverket avstryker 7§s ytterligare 

krav på mål/policydokument om arbetsmiljö. De menar att kravet riskerar att bli 

kontraproduktivt då det redan finns krav på ett stort antal dokument och riktlinjer inom 

arbetsmiljöområdet. De vill även att enbart arbetsplatser med minst 25 anställda ska omfattas 

av dokumentationskraven, med hänvisning till kraven som finns i diskrimineringslagen. 

Gällande paragraferna som behandlar kränkande särbehandling anser Arbetsgivarverket att 

AFS 1993:17 på ett tydligare sätt beskriver den förebyggande och hanterande process som ska 

ske för att förhindra kränkande särbehandling.  

 

4.4 Arbetstagarorganisationernas remissvar 

4.4.1 Inledning 
Nedan presenteras några av de remissvar som inkommit till Arbetsmiljöverket från 

arbetstagarorganisationer. Organisationerna är utvalda så de täcker hela arbetsmarknaden. LO 

är en centralorganisation för arbetarrörelsens fackförbund och är ett samarbete mellan 14 

olika fackförbund.121 Saco är en centralorganisation som driver akademikernas intresse och 

består av 22 förbund.122 TCO står för tjänstemännens centralorganisation och består av 14 

medlemsförbund vars medlemmar jobbar i kommuner, landsting, kyrka, statliga myndigheter, 

i privata tjänste- och industriföretag samt i inom ideella sektorn. 123 

 

4.4.2 LO124 
LO ser Arbetsmiljöverkets förslag som en bra grund för att få betydligt fler arbetsgivare att 

skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö. När det gäller LOs synpunkter på förslaget 
                                                
121 LO. Om oss: presentation av LO. 2015-03-25. http://www.lo.se/start/om_oss/en_presentation_av_lo (Hämtad 2015-12-
05). 
122 Saco. Om Saco. http://www.saco.se/fackligt-arbete/om-saco/ (Hämtad 2015-12-05). 
123 TCO. Detta är TCO. 2015-09-23. http://www.tco.se/Om-TCO/Detta-ar-TCO/ (Hämtad 2015-12-05). 
124 För nedan text se LOs remissvar till Arbetsmiljöverket. 2014-12-22. Dokument nummer 2011/101340-113. 
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i sig själv vill de att definitionen av kränkande särbehandling att detta istället ska definieras 

som handlingar som sätter ner någons värdighet under en längre tid. De menar att det är svårt 

att i ett förebyggande arbete se vilka handlingar som kan vara allvarliga. LOs erfarenhet är att 

enbart en händelse kan vara tillräckligt för att knäcka en persons självkänsla. I sin kommentar 

till 5§ vill de att kravet på en skriftlig handlingsplan för den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön ska förses med en sanktionsavgift. LO ser ett stort värde i att arbetsgivaren sätter 

upp mål men ser gärna ett tillägg i 7§ om att arbetstagarna ska få utbildning om de mål som 

ska främja en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Även gällande den 8§ ser LO gärna 

att kravet ska förenas med en sanktionsavgift och att kravet ska gälla alla arbetsplatser, inte 

bara dem med minst tio arbetstagare. När det gäller paragraferna som behandlar kränkande 

särbehandling är det enda LO har att tillägga att de vill se ett tillägg om att extern opartisk 

utredning ska kunna tillsättas när någon som är inblandad i kränkande särbehandling begär 

det. LO anser att det är mycket svårt att internt utreda kränkande särbehandling då det lätt 

uppstår jävsituationer.  

 

4.4.3 Saco125 
Inledningsvis i sitt remissvar vill Saco börja med att betona att en föreskrift på området är 

mycket efterfrågad. De instämmer även i Arbetsmiljöverkets uppfattning om nödvändigheten 

av att utfärda föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Saco tror även att 

föreskriften spelar en roll för att ändra attityder och ge mer legitimitet till arbetet med och 

diskussionen kring organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblem samt kopplingen till den 

arbetsrelaterade ohälsan. Saco ser huvudsakligen positivt på förslaget som helhet men ser ett 

behov av både förtydliganden och kompletteringar i paragraferna och de allmänna råden. 

Saco betonar att det är viktigt att innehållet i den nya föreskriften blir tydligare och ett bättre 

verktyg i arbetet med kränkande särbehandling jämfört med innehållet i AFS 1993:17. Dock 

menar Saco att det är något Arbetsmiljöverket misslyckats med i sitt förslag till ny föreskrift. 

 

Gällande de specifika paragraferna i förslaget har Saco följande synpunkter. De ställer sig 

negativa till den skärpning av definitionen för kränkande särbehandling som görs och menar 

att handlingarna inte ska behöva vara återkommande. Här drar Saco en parallell till 

definitionen av trakasserier, där även en händelse kan vara att betrakta som trakasserier. Saco 

anser att både ”allvarliga” och ”återkommande” bör strykas ur definitionen. Saco menar även 
                                                
125 För nedan text se Sacos remissvar till Arbetsmiljöverket. 2014-12-17. Dokument nummer 2011/101340-77. 
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att även om 5§ gör en koppling till det systematiska arbetsmiljöarbetet så är den för otydlig 

för att uppnå sitt syfte. Kopplingen behöver alltså tydliggöras, samt att ett förtydligande krävs 

kring varför paragrafen ens finns med. Saco tycker att det är utmärkt att det ställs krav på 

chefers kunskaper och kompetens samt att det är positivt att det är arbetsgivaren som ska 

försäkra sig om att denna kunskap innehas. Saco vill även att det ska ställas krav på chefer om 

att inneha kunskap om hur de förebygger och hanterar konflikter och kränkande 

särbehandling. När det gäller paragraferna som tar upp kränkande särbehandling menar Saco 

att dessa är en försvagning jämfört med AFS 1993:17, framförallt eftersom kraven på 

åtgärder/utredning har försvunnit i förslaget. Saco ser gärna att sanktionsavgifter införs där 

det är möjligt i föreskriften, exempelvis till kravet av dokumentation av mål, 8§. Slutligen vill 

Saco tillägga att de att kränkande särbehandling är ett område som behöver lyftas ytterligare 

och de anser att regeringen bör tillsätta en bred översyn av problemen och av olika 

lagstiftning och regelverk med anknytning till mobbning och trakasserier i arbetslivet.  

 

4.4.4 TCO126 
TCO välkomnar förslagen gällande organisatorisk och social arbetsmiljö. De tycker 

framtagandet är en mycket viktig del i ansträngningarna att motverka de negativa 

konsekvenserna av ett hårdnande psykosocialt arbetsklimat och ett allt mer gränslöst arbetsliv. 

TCO menar även att föreskrifterna är helt nödvändiga för att konkretisera intentionerna i 2 

kap. 1§ AML. TCO är i grunden positiva till förslaget men tycker att följande förstärkningar 

är nödvändiga. De vill se ett större inflytande hos de anställda över processer på arbetsplatsen 

och över det egna arbetet. De vill förstärka/införa skyldighet för arbetsgivare att skyndsamt 

utreda, åtgärda, och följa upp kränkande särbehandling. De vill även införa regler om 

dokumentation på fler områden samt komplettera föreskrifterna med sanktionsavgifter.  

 

Gällande de specifika paragraferna i föreslaget anser TCO följande: De menar att det är 

olyckligt att det i 1§ inte tydligt framgår att föreskrifternas syfte är att säkerställa goda sociala 

och psykologiska arbetsmiljöförhållanden och att förhindra och motverka arbetsrelaterad 

psykisk ohälsa. TCO anser att i definitionen av kränkande särbehandling ska kriteriet 

”återkommande” strykas. De anser att även en enstaka handling kan vara kränkande för den 

enskilde arbetstagaren. TCO drar även paralleller till definitionen av trakasserier i 

diskrimineringslagen och kränkande behandling i skollagen, där det saknas krav på att 
                                                
126 För nedan text se TCOs remissvar till Arbetsmiljöverket. 2014-12-23. Dokument nummer 2011/101340-116. 
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handlingen ska vara återkommande. TCO anser även att kriteriet ”allvarligt” ska strykas i 

definitionen eftersom det utgör en försvagning av definitionen i AFS 1993:17.  

 

När det gäller 5§ hänvisning till det systematiska arbetsmiljöarbetet menar TCO att denna kan 

förklaras tydligare. TCO ser fördelar med att även hänvisa till andra centrala föreskrifter som 

kan påverka det organisatoriska och sociala arbetsmiljöområdet eftersom det måste vara lätt 

för en arbetsgivare eller ett skyddsombud att förstå vad so gäller och få en uppfattning av 

vilka andra föreskrifter som kan vara aktuella. TCO är positiv till att det ställs krav på 

arbetsgivare, inklusive chefer och arbetsledare, att inneha kunskaper om hur konflikter och 

kränkande särbehandling hanteras. Gällande målen som finns i 7§ tycker TCO att dessa är 

bra, men att det även ska ställas krav på arbetsgivaren att det ska finnas strukturer och rutiner 

för hur målen ska kunna uppnås. TCO vill även se att de skriftligt dokumenterade målen som 

tar upp i 8§ är förenade med en sanktionsavgift.  

 

Gällande paragraferna som rör kränkande särbehandling anser TCO att förslaget utgör en 

försvagning jämfört med vad som gäller i AFS 1993:17. Framförallt beror detta på att 

bestämmelserna om att arbetsgivaren ska ha rutiner för att utreda, åtgärda och följa upp 

gällande kränkande särbehandling saknas i förslaget. TCO vill även införa en ytterligare 

paragraf i föreskriften gällande arbetsgivarens utredning och åtgärdsskyldigheter när en 

arbetsgivare fått kännedom att kränkande särbehandling av någon form förekommer. TCO vill 

också att arbetsgivare som inte uppfyller utrednings- och åtgärdsskyldigheterna ska kunna 

påföras en sanktionsavgift. Slutligen menar TCO att även om förslaget är ett välkommet 

första steg i arbetet mot kränkande särbehandling så ger det emellertid inte den som drabbas 

ett tillräckligt skydd. TCO anser att en bred översyn av problemen, i olika former av 

lagstiftning och regelverk med anknytning till mobbning och trakasserier i arbetslivet, är 

nödvändigt. 
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5. Analys 

5.1 Vilka krav ställer AFS 2015:4 på arbetsgivare gällande kränkande 
särbehandling? 
AFS 2015:4 ställer både krav på kunskaper och mål samt reglerar särskilda organisatoriska 

och sociala faktorer som ska omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. De 

kunskapskrav föreskriften ställer är att arbetsgivare är ansvarig för att säkerställa att chefer 

och arbetsledare vet hur ohälsosam arbetsbetsbelastning samt kränkande särbehandling 

förebyggs och hanteras. Arbetsgivaren ska även se till att dessa kunskaper ska gå att omsätta i 

praktiken. Krav ställs även på att arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön och dessa mål ska syfta till att främja hälsa samt öka organisationens förmåga att 

motverka ohälsa.  När målen tas fram ska arbetstagarna ges möjlighet att medverka och 

arbetstagarna ska även känna till målen. Finns det minst tio arbetstagare ska även målen 

dokumenteras skriftligt.  

 

När det gäller kränkande särbehandling ska arbetsgivaren tydliggöra att det inte accepteras på 

arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska även vidta åtgärder genom att motverka förhållanden i 

arbetsmiljön som kan ligga till grund för kränkande särbehandling. På arbetsplatsen ska det 

även finnas rutin på hur kränkande särbehandling ska hanteras. Av rutinerna ska det bli klart 

vem som tar emot informationen om att kränkande särbehandling sker, vad mottagaren ska 

göra med informationen och vad som sedan händer samt hur och var de som är utsatta kan få 

hjälp. Arbetsgivaren ska se till att rutinen är känd för alla arbetstagare. 

 

5.1.1. Hur kan dessa krav komma att påverka nuvarande regelverk? 
Det nuvarande regelverket som finns som behandlar kränkande särbehandling är AFS 

1993:17. En av de stora skillnaderna som kommer ske i samband med när AFS 2015:4 träder i 

kraft är att den rättsliga definitionen på kränkande särbehandling kommer att ändras. Från att 

ha varit något som behövt vara återkommande handlingar riktade mot en enskild arbetstagare 

får nu begreppet nu en mer generell omfattning. Handlingarna behöver inte vara 

återkommande och kan riktas mot en eller flera arbetstagare. I den nya föreskriften har 

uttrycket psykosocial arbetsmiljö frångåtts och istället pratas det om en organisatorisk och 

social arbetsmiljö.  
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Ett krav AFS 2015:4 medför är att chefer och arbetsledare ska ha kunskap om hur kränkande 

särbehandling förebyggs och hanteras. Det ska även finnas förutsättningar på arbetsplatsen att 

använda dessa kunskaper i praktiken. Även detta är en förändring jämfört med AFS 1993:17, 

där inga kunskapskrav förekommer. Även de rutiner som ska finnas på plats på arbetsplatsen 

gällande kränkande särbehandling kan ses som striktare än tidigare reglering. I AFS 1993:17 

står det enbart att rutiner ska finnas på arbetsplatsen och om kränkande särbehandling 

förekommer ska motverkande åtgärder vidas omgående. I AFS 2015:4 förtydligas vad som 

ska framgå av rutinerna samt att de ska vara kända för alla arbetstagare. Om kränkande 

särbehandling förekommer ska det därmed vara tydligt vad som händer med informationen 

samt hur de utsatta kan få hjälp. 

 

AFS 2015:4 producerades för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö med hänsyn till 

organisatoriska, psykiska och sociala faktorer. Tidigare regelverk har visat sig ha en 

begränsad påverkan, då det har visat sig svårt att faktiskt bevisa vem som är ansvarig på en 

arbetsplats när kränkande särbehandling förekommer och hur lång ansvaret faktiskt sträcker 

sig, sett ur ett straffrättsligt perspektiv. Ett exempel på detta var Krokom-fallet där det 

prövades om cheferna kunde ha straffrättsligt ansvar när kränkande särbehandling hade ägt 

rum. Cheferna blev dömda i tingsrätten men sedan friade i hovrätten. Som en följd av detta 

ville Riksåklagaren få det utrett hur arbetsgivares ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningens 

regelverk avseende psykosociala förhållanden ska bedömas straffrättsligt, då han ansåg att 

detta behövde klargöras. Då Högsta Domstolen valde att inte ta upp fallet saknas det 

fortfarande en tydlig vägledning om vad krävs för att chefer ska ses som ansvariga vid brister 

i den psykosociala arbetsmiljön.  

 

5.2 Hur påverkade arbetsmarknadens parter utformningen av AFS 
2015:4? 
I arbetsgivarorganisationernas remissvar går att läsa att alla anser att den nya föreskriften är 

ett ingrepp i arbetsledningsrätten och att den organisatoriska arbetsmiljön inte ska regleras i 

föreskrifter. De hade istället sett att föreskriften blev en utveckling av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. I arbetstagarorganisationernas remissvar går det att läsa att alla är 

missnöjda med att kränkande särbehandling definieras som något som måste vara 

återkommande och drar paralleller till definitioner av trakasserier. Både TCO och Saco ser 
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även innehållet i remissen som en försvagning av AFS 1993:17. Alla 

arbetstagarorganisationerna vill även att föreskriften förenas med sanktionsavgifter där det är 

möjligt, som exempel lyfts 8§. En sak båda parterna dock har gemensamt är de anser att 5§ 

koppling till det systematiska arbetsmiljöarbetet är förvirrande och gärna får förtydligas. 

 

När det gäller syftet med föreskriften valde Arbetsmiljöverket att ändra till att föreskriften ska 

främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa. Här har troligtvis Arbetsmiljöverket 

valt att omformulera sig, så att innehållet får en liknande formulering som övrigt regelverk 

kring arbetsmiljöarbete. Arbetstagarorganisationerna fick igenom sina synpunkter att 

återkommande skulle strykas i definitionen av kränkande särbehandling och begreppet får 

även en mycket mer generell definition än vad det hade i remissen. När det gäller den 

organisatoriska arbetsmiljön delade inte Arbetsmiljöverket arbetsgivarorganisationernas 

uppfattning om att denna skulle hållas utanför föreskriften och begreppet kvarstår. I 

definitionen av den sociala arbetsmiljön förtydligas det i jämförelse med remissen att det är 

chefer och kollegor som åsyftas. 

 

Gällande 5§, så är båda parter överens om att den behöver förtydligas, men Arbetsmiljöverket 

har valt att inte ta till sig detta. Ett djupare resonemang om detta förs i avsnittet nedan. När det 

gäller 6§ har Arbetsmiljöverket valt att lägga till en mening om att det ska finnas 

förutsättningar att omsätta kunskaperna i praktiken samt uppmärksammat Sacos synpunkt om 

att chefer och arbetsledare även ska ha kunskap om hur kränkande särbehandling förebyggs. 

Gällande 7§ har Arbetsmiljöverket valt att omformulera den i jämförelse med remissen, så att 

det blir tydligare vad målen ska uppnå och att det är något som gäller utöver de andra 

paragraferna i föreskriften. Arbetsmiljöverket har valt att behålla kravet på tio arbetstagare 

gällande skriftlig dokumentation, något som dock Arbetsgivarverket ville öka med hänsyn till 

diskrimineringslagstiftningen. Men hänsyn till övriga regelverk inom arbetsmiljörätten är det 

dock förståeligt att Arbetsmiljöverket väljer att sätta gränsen vid tio arbetstagare. Inga krav 

återföljs av sanktionsavgifter, trots att detta var något alla arbetstagarorganisationerna ville.  

 

Gällande paragraferna som tar upp kränkande särbehandling har Arbetsmiljöverket valt att 

göra ett flertal ändringar jämfört med remissen. I den 13§ ställs tydliga krav på att 

arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras samt att arbetsgivaren 

ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden som kan leda till kränkande särbehandling. 

Det ska även finnas tydliga rutiner på plats på arbetsplatsen som alla ska känna till, så 
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kränkande särbehandling inte faller mellan stolarna. Här anser jag att Arbetsmiljöverket tog 

hänsyn till åsikterna om att remissen innebar en försvagning gentemot AFS 1993:17 och 

valde att förtydliga paragraferna 13-14 i den slutliga föreskriften.    

 

5.2.1 Hur förhåller sig AFS 2015:4 till AFS 2001:1? 
Det AFS 2015:4 för med sig i jämförelse med AFS 1993:17 är just ett krav på kunskap och 

dokumentation. Dock kan det ifrågasättas hur mycket detta kommer att påverka, då dessa krav 

till stor del redan återfinns i AFS 2001:1. I AFS 2001:1 finns krav på att är arbetsgivaren 

skyldig att arbeta med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och 

olycksfall i arbetet förebyggs. Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy på arbetsplatsen som 

beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att förebygga ohälsa och olycksfall, samt uppnå 

en tillfredställande arbetsmiljö. På arbetsplatsen ska det även finnas rutiner som beskriver hur 

det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Om det finns minst tio arbetstagare ska policyn 

och rutinerna dokumenteras skriftligt. Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna så att chefer, 

arbetsledare eller andra arbetstagare får till uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs 

och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivare ska även se till att de som får dessa 

uppgifter är tillräckligt många och har de resurser och befogenheter som krävs. Slutligen ska 

arbetsgivaren se till att arbetstagarna har kunskaper om hur ohälsa och olycksfall kan 

förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. 

 

I AFS 2015:4 ställs i 6§ krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskap om hur de 

förebygger och hanterar kränkande särbehandling. I 7§ ställs det krav på att arbetsgivaren ska 

ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen ska främja hälsa och öka 

organisationens förmåga att motverka ohälsa. Finns det minst tio arbetstagare ska målen vara 

skriftliga. Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras, vilket 

enligt de allmänna råden lämpligen görs i en policy. 

 

Här anser jag att blir det tydligt att AFS 2015:4 och AFS 2001:1 har vissa gemensamma 

beröringspunkter. Precis som SKL tar upp i sitt remissvar anser jag dock att det blir 

förvirrande då det i AFS 2015:4 pratas om mål, något som inte har nämnts tidigare inom det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket försöker att förtydliga i 5§ AFS 2015:4 att 

även om det redan finns regler om arbetsmiljöpolicy, kunskaper och hur arbetsgivaren 

regelbundet ska undersöka och bedöma vilka risker som kan förekomma i AFS 2001:1 vill 
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Arbetsmiljöverket i AFS 2015:4 särskilt belysa kraven inom den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. Dock anser jag att det är värt att fundera över om arbetsgivarorganisationerna 

inte har en poäng med att det hade varit tydligare med en utveckling av AFS 2001:1 istället 

för en helt ny föreskrift, som ändå ska omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

I de remissvar som redovisas finns det en röd tråd om att Arbetsmiljöverket bör förtydliga vad 

de menar med sin hänvisning i 5§, då arbetsmarknadens parter upplever den onödig, 

alternativt förvirrande. Att Arbetsmiljöverket inte väljer att göra detta i sin slutliga version 

tycker jag är synd. De remissvar som skickats in har skrivits av sakkunniga som är välinsatta i 

ämnet. Om de upplever paragrafen förvirrande och svår anser jag att även de som på 

arbetsplatsen ska se till att föreskriften tillämpas i praktiken, alltså arbetsgivaren, kommer 

känna sig ännu mer förvirrade. Syftet med föreskriften var från Arbetsmiljöverkets sida att 

genom mindre föreskrifter skapa en större tydlighet, något som jag alltså delvis anser att de 

misslyckas med. 
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6. Avslutande kommentar 
Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka hur AFS 2015:4 förhåller sig i jämförelse 

med tidigare regelverk gällande kränkande särbehandling. Ett konstaterande är att det AFS 

2015:4 framförallt gör är att försöka förtydliga vad som gäller för arbetsgivare när de ska 

arbeta förebyggande med kränkande särbehandling. Föreskriften gör det klarare för 

arbetsgivarna hur de ska arbeta med frågan, vilka krav som ställs på dem samt vad för rutiner 

som ska finnas. Dock tror jag tyvärr att dessa krav i verkligheten inte kommer ha så stor 

påverkan på arbetsmarknaden, då många av kraven till stor del redan har funnits tidigare inom 

det systematiska arbetsmiljöarbetet. Regelverket gällande kränkande särbehandling har 

funnits i 22 år och jag anser att det fortfarande inte finns något tydligt svar hur arbetstagare 

och arbetsgivare ska förhålla sig till det i praktiken. Förhoppningsvis så kommer AFS 2015:4 

underlätta, men det finns en risk att den även bidrar till mer förvirring, i alla fall 

inledningsvis. 

 

Syftet var även att få en större inblick i hur arbetsmarknadens parter förhåller sig till den nya 

författningen och hur deras remissvar påverkade slutresultatet av AFS 2015:4. Jag tycker det 

går att se att Arbetsmiljöverket till så stor del som möjligt försöker ta in de åsikter de får ifrån 

arbetsmarknadens parter och att dessa åsikter haft en relativ stor påverkan på resultatet av den 

färdiga föreskriften. Dock märks det att parterna står långt ifrån varandra, samtidigt som 

Arbetsmiljöverket inte är någon medlingsinstitution som har som uppdrag att hålla alla nöjda. 

Som nämnts på sidan 24 menade lagstiftaren att AML lämnade ett stort spelrum för fortsatt 

utveckling och för de fackliga organisationernas handlande med hänvisning till MBL. MBL 

och AML kan dock ibland komma i konflikt med varandra och jag menar att de just gällande 

den organisatoriska och sociala arbetsmiljön gör det. I remissvaren framgår det att 

arbetsgivarorganisationerna och arbetstagarorganisationerna fortfarande står långt ifrån 

varandra i den här frågan och jag tror balansen mellan att samverka och förhandla i frågor 

gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan bli svår. 

Arbetsgivarorganisationerna motsätter alla sig starkt den nya föreskriften då de menar att den 

är ett ingrepp i deras arbetsledningsrätt medan arbetstagarorganisationerna gärna hade sett att 

den var ännu strängare. Med detta som utgångspunkt blir det tydligt att det finns en 

intressekonflikt mellan parterna gällande dessa frågor. 
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En annan fråga värd att fundera över är hur effektivt det blir att ha en föreskrift utan några 

sanktionsavgifter. Alla tre arbetstagarorganisationerna lyfter i sina remissvar att de vill att 

föreskriften förenas med sanktionsavgifter. Skulle Arbetsmiljöverket valt att förena kraven de 

ställer i AFS 2015:4 med en sanktionsavgift hade den kanske haft möjlighet att bli mer 

effektiv än sin föregångare. Som det ser ut nu är det mer eller mindre upp till varje 

arbetsgivares goda vilja hur de väljer att jobba med kränkande särbehandling och nuläget tror 

jag att det kommer svårt att visa att det just är arbetsgivaren som har brustit i sitt ansvar. 

Tyvärr tror jag att kränkande särbehandling på jobbet kommer att fortsätta vara en stor del av 

flertalet arbetstagares vardag. 
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