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Summary 
Title: Protected; to what end? – On the view upon sexual harassment in the 
work life, a culture of silence and the role of the employer in creating healthy 
work places 
 
During the Autumn of 2017, the #metoo movement sprung across Sweden 
with a deafening amount of testimonies of sexual harassment taking place in 
the quiet on work places across the country. The debate that started in the 
wake of this movement is still going on, albeit with less intensity, has been 
said to constitute a paradigm as to what kind of behaviors we will accept in 
our future working environment. Many argue that we will never see a culture 
of silence imprint work places in the way previously seen. 
 
The purpose of this paper is to examine and problematize the regulation in 
place when it comes to provisions on the working environment, sexual 
harassment as a form of discrimination and the obligations that can be derived 
from it. This will constitute the basis upon which I discuss whether 
expectations such as the ones displayed in the debate can be considered 
justified and legitimate and the legal means that can be used to terms with the 
culture of silence manifested by the movement. The point of departure in this 
respect is that such a culture of silence is a real explanation to that fact that 
such a wide spread phenomenon long has gone unseen.   
 
After a brief introductory chapter establishing the basis of the study, I move 
on to examine the regulation in the discrimination act, the provisions 
concerning sexual harassment and in what way the employer’s 
responsibilities is articulated. Particularly attention is paid to the rules on the 
burden of proof, which as of late has come to be questioned. The third chapter 
concerns the regulation on the working environment, and is focused upon the 
goals of and means to the preventing work that is to be undertaken by the 
employer. A discussion on victimization at work is held, and I briefly touch 
upon the roles of other parties engaged in the preventive work: the Swedish 
Work Environment Authority, the discrimination Ombudsman, safety 
representatives and the labour market parties. 
 
In the closing chapter of the paper, my conclusions are presented. The 
findings include that the regulation on sexual harassment appears to be 
theoretically satisfying, but in practice, certain problems arise. Among other 
things, the requisite that the harasser has gain awareness about the fact that 
his or her behavior is offensive and the interpretation and application of the 
rules on the burden of proof. Furthermore, the #metoo movement has resulted 
a long list of actions taken to ensure a safe and healthy work environment, but 
also that the regulation clearly is designed for and adapted for the time of the 
introduction in the mid 1970’s. A key feature of a successful work towards 
healthier and safer work places is a constantly ongoing adaption to new 
conditions. Lastly, I present a few brief suggestions for further measures. 
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Sammanfattning 
Under hösten 2017 rasade det så kallade #metoo-uppropet i Sverige, och 
vittnesmål efter vittnesmål gavs bilden av hur sexuella trakasserier 
förekommer i tysthet på våra arbetsplatser. Diskussionen, som alltjämt pågår 
om än med lägre intensitet, har sagts kunna komma att utgöra ett 
paradigmskifte för vad som ska anses vara ett accepterat beteende på 
arbetsplatsen, och att det skulle vara svårt att återgå till den tysthetsnorm som 
tidigare har präglat dem.  
 
Syftet med denna uppsats är att skärskåda och problematisera kring den 
reglering som idag finns vad gäller arbetsmiljöarbete, sexuella trakasserier 
som diskriminering samt skyldigheter och möjligheter till upprättelse för 
utsatta. Jag söker sedan svara på huruvida sådana förväntningar på ett 
paradigmskifte som har framkommit kan anses befogade, samt hur man med 
juridiska medel kan komma tillrätta med den rådande tystnadskultur som 
uppenbarat sig genom uppropet. Jag utgår häri från att tystnadskultur är en 
reell förklaring till att ett samhällsproblem av sådan dignitet som det som 
uppenbarat sig genom #metoo så länge varit dolt. 
 
Efter ett kort inledningskapitel som etablerar förutsättningarna för 
undersökningen, övergår jag till en genomgång av diskrimineringsrättens 
regler avseende sexuella trakasserier samt hur arbetsgivarens skyldigheter är 
utformade för att åtgärda sådana. Särskild uppmärksamhet ägnas åt 
bevisbördereglerna, som på senare tid kommit att ifrågasättas av bland annat 
Diskrimineringsombudsmannen. Det tredje kapitlet berör den reglering som 
finns på arbetsmiljörättens område, och fokuserar framförallt på målen för 
arbetsgivarens främjande och förebyggande arbete samt hur dessa ska uppnås 
i praktiken. Här diskuteras även kränkande särbehandling, vilket sexuella 
trakasserier är ett exempel på, men också andra aktörers roll i det 
förebyggande arbetet: Arbetsmiljöverket, Diskrimineringsombudsmannen, 
skyddsombuden och arbetsmarknadens parter. 
 
I det avslutande kapitlet presenteras mina slutsatser av genomgången. Här 
konstateras att regleringen av sexuella trakasserier i hög utsträckning är tydlig 
i teorin, men att det i praktiken framkommer problem som främst hänför sig 
till det insiktskrav som ställts upp i svensk rätt samt hur bevisbördereglerna i 
EU-rätten ska tolkas och, framförallt, tillämpas. Vidare konstateras att det i 
kölvattnet av #metoo bedrivs mycket arbete på arbetsmiljöområdet, men att 
det alltjämt är tydligt att reglerna i arbetsmiljölagen är utformade i och 
anpassade till en annan tid. Vikten av ett verksamhetsnära arbetsmiljöarbete 
med en närvarande och intresserad arbetsgivare understryks som en 
nyckelfaktor för framgången i det främjande arbetet, och jag lägger här fram 
några korta åtgärdsförslag för en vidareutveckling av arbetet. 
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Förord 
Att skriva en uppsats. Att skriva rätt. 
 
Halvvägs genom terminen tuffade jag in på min nya handledares kontor. Hon 
ställde frågan hur allt kändes. Jag svarade ärligt, att uppsatsarbetet 
kvalificerade sig som en av de jobbigare sakerna jag har gjort. Aldrig förut 
har en akademisk uppgift gett mig en så fysisk upplevelse. På många sätt 
liknar jag arbetet med denna uppsats med en förlossning – en utdragen 
förlossning av ett barn som trivdes mycket, mycket bättre på insidan. ”Den 
motvilliga förlossningen.” Och produkten, barnet, som när allt sedan gick så 
himla fort plötsligt ville vara självständigt, leva sitt eget liv och inte alltid 
lyssna på mina försök att samla ihop alla trådar. Jag har, lite på skämt, bett 
bekanta som idag är erfarna föräldrar om råd – hur gör man egentligen, när 
det känns som att jag har med en trotsig femåring att göra? ”Låt det ta sin tid”, 
lät svaret. ”Agera inte i affekt.” ”Du måste ha tålamod. Om några år kommer 
du vara ganska stolt över den.” Och även om de svarade i tron på att jag 
faktiskt frågade om råd kring barn och barnuppfostran, var svaren sådana att 
jag kunde ta till mig och applicera dem. 
 
Jag tror att vi till mans och kvinns kan bli en smula galna av att gröta ner oss 
för mycket i något, hur trevligt och härligt det än är. I mitt fall har dessutom 
ämnesvalet inte heller varit en ”pick me up”, direkt, och jag har nu lättare än 
någonsin för att se igenom strukturer, maktförhållanden och beteenden som 
rimligtvis borde vara oönskade, oavsett vilken könstillhörighet man sällar sig 
till. Det är ett par glasögon jag kommer behöva tid för att vänja mig vid, men 
som jag också är väldigt tacksam över att ha fått – hur jobbiga de än kan vara. 
Reaktion och friktion föder energi att göra skillnad. Och skillnad, det behövs. 
 
Med detta arbete avslutar jag mina studier i Lund. Det har varit elva terminer 
av sena nätter, på egen förskyllan för korta tentapluggperioder, arbetsdagar 
som aldrig riktigt tar slut och en envist återkommande rygginflammation för 
att ergonomi aldrig riktigt var min grej. Men – också en sjukt stimulerande 
miljö, ett gottebord av kunskap som jag lämnar med de verktyg jag behöver 
för att kunna göra min skillnad, någonstans. Jag vet inte vart det lämnar 
uppsatsen i fråga. Troligtvis någonstans i de pubertala tonåren, men jag tänker 
att det finns institutioner som kan ingripa om det blir ett alltför stort 
samhällsproblem. 
 
Tack till den irländska diplomaten på ett Belgiens motsvarighet till Espresso 
House i Bryssel som satte idén i huvudet på mig - coffee’s on me next time! 
 
Och tack Patrick, för all energi. Min sol. 
 
Over ’n out, 
Hanne Nordqvist 
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Förkortningar 
AD  Arbetsdomstolen 
AFS  Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
AML  Arbetsmiljölagen 
AV  Arbetsmiljöverket 
dnr  diarienummer 
DO  Diskrimineringsombudsmannen 
EEC   European Economic Community 
EEG   Europeiska Ekonomiska Gemenskapen 
EG   Europeiska Gemenskapen 
EU  Europeiska unionen 
HD  Högsta Domstolen 
ILO  International Labour Organization 
JämO  Jämställdhetsombudsmannen 
LAS  Lagen om anställningsskydd 
LO  Landsorganisationen i Sverige 
MBL  Medbestämmandelagen 
Prop.  proposition 
Saco  Sveriges akademikers centralorganisation 
SOU  statlig offentlig utredning 
TCO  Tjänstemännens centralorganisation 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Under hösten 2017 drog den så kallade metoo-rörelsen (#metoo) över 
Sverige, och i bransch efter bransch trädde kvinnor fram och lämnade 
vittnesmål om en utbredd förekomst av bland annat sexuella trakasserier, 
sexualiserad jargong, trakasserier riktade mot dem i egenskap av kvinnor och 
en ojämnställd maktordning på våra arbetsplatser som skakade om samhället 
i stort. Debatten förde upp frågan om hur skyddet mot oönskat beteende på 
våra arbetsplatser ser ut – både i teorin och praktiken – och vad arbetsgivare 
kunnat och bort göra för att komma tillrätta med dessa företeelser, på 
agendan. Alltsedan dess har diskussionen pågått i olika forum, och såväl våra 
folkvalda som debattörer, journalister och organisationer har fått ägna mycket 
tid åt att reda ut, förklara och ta ställning. I flera av de fall som 
uppmärksammades under rörelsen stod det snabbt klart att företeelserna – 
vare sig det gällde fysiska, sexuella trakasserier och övergrepp eller en hårt 
sexualiserad jargong – var vida kända på arbetsplatsen, såväl bland 
kollegorna som för arbetsgivaren. Förklaringar till detta hämtades i begrepp 
som tystnadskultur, maktordning och känslor av rädsla för ökad utsatthet och 
repressalier. Flera berättelser involverade personer som alltjämt arbetade 
ihop, medan andra berättade om hur de till slut behövt byta arbete för att 
komma undan trakasserierna. I intervjuer kunde vi också läsa om att den hårda 
jargong som förekom med arbetsledningens vetskap var något arbetstagarna 
enligt uppgift ”fick acceptera”. Arbetsmiljöverket, som är den svenska 
myndighet med tillsynsuppdrag för efterlevnad av arbetsmiljöreglering, 
konstaterade i ett pressmeddelande i november 2017 att ”de som drabbats har 
vittnat om att tystnadskulturer har normaliserats eller att varningstecken och 
anmälningar inte tagits om hand av arbetsgivare på rätt sätt”.1 Den 
efterföljande debatten har visat att det ibland kan vara svårt att avgöra var 
gränserna går. I en artikel på Arbetsliv understryks detta, och man konstaterar 
att ”risken för sexuella trakasserier ökar i miljöer där det inte finns ett 
gemensamt synsätt kring var gränsen går.2 
 
#metoo är en del av den större debatten om sexualbrott, då inom ramen för 
straffrätten, där krav på aktiva samtycken och strängare straff för 
gärningspersoner länge framställts. I tvister om diskriminering och sexuella 
övergrepp står – liksom vad gäller sexualbrott – ord ofta mot ord, och i sådana 
situationer blir det svårare än annars att utreda vad som ska vinna status som 
sant och inte – eller, annorlunda formulerat, vad som kan bevisas och inte. 
Inte sällan blir det, i mål om sexuella övergrepp som till exempel våldtäkt, 

                                                
 
1 Arbetsmiljöverkets nyheter: ”Kränkande särbehandling ska inte förekomma”, publicerad 
den 23 november 2017. Samtliga länkar finns i källförteckningen.  
2 Arbetsliv: ”Hårfin gräns mellan rå jargong och kräkningar”, publicerad den 8 november 
2017. 
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fråga vad som ska anses vara ett ”rimligt” beteende och vad en person 
egentligen ska tåla – vad som ska anses vara ”normalt”. Naturligtvis bär detta 
konsekvenser uteslutande för straffrätten, men jag menar att diskussionen rent 
opinionsmässigt får spilleffekter på de mycket närliggande sexuella 
trakasserierna, trots att dessa behandlas inom ramen för det civilrättsliga 
förfarandet. 
 
Jag följde den dagliga rapporteringen kring #metoo från Bryssel, där jag 
praktiserade under hösten 2017. Ur ett internationellt perspektiv kunde jag se 
att #metoo fick plats i flera länders nationella medier, men det var tydligt att 
boomen i Sverige var större än i andra länder. I Belgien fick rörelsen inte alls 
samma fart eller omfattning; det skrevs ett par uppmärksammade artiklar om 
att några kvinnor i Europaparlamentet hade utsatts för trakasserier, men i 
övrigt var det mycket tyst kring saken. Debatten på hemmaplan väckte desto 
mer diskussioner på mitt kontor, och jag intresserade mig mer och mer för 
just frågan om hur en sådan rörelse kan komma att påverka tystnadskultur, 
bevisvärdering, och – i förlängningen – hur vi har det på våra arbetsplatser. 
Till syvende sist handlar det om vad vi önskar och förväntar oss i termer av 
mellanmänskliga relationer och bemötande. 
 
Det ska naturligtvis inte glömmas bort att många av de vittnesmål som 
framkommit under #metoo ännu inte har lett till åtal. Försiktighet bör därför 
iakttas när det gäller konkreta fall i vilka utredning alltjämt pågår. I min 
mening måste det ändå, mot bakgrund av den omfattande rapporteringen, stå 
klart att rörelsen säger något om hur vi har det på våra arbetsplatser idag och 
vilka utmaningar som finns för att arbetskultur och -klimat ska förbättras. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det har sagts att #metoo kan komma att utgöra ett paradigmskifte för vad som 
ska anses vara ett accepterat beteende på arbetsplatsen, och att det skulle vara 
svårt att återgå till den tysthetsnorm som tidigare har präglat dem. Syftet med 
denna uppsats är att skärskåda den reglering som idag finns kring arbetsmiljö, 
sexuella trakasserier samt skyldigheter och möjligheter till upprättelse för 
offer, för att sedan söka svara på frågan om huruvida sådana förväntningar på 
ett paradigmskifte kan anses befogade, samt om hur man med juridiska medel 
kan komma tillrätta med den rådande tystnadskultur som uppenbarat sig. De 
övergripande frågeställningarna har, som kommer synas i framställningen, 
förgrenat sig i ytterligare mer konkreta frågor, vilka berör bland annat 
bevisning och bevislättnader, förenlighet med EU-rätt samt 
arbetsgivaransvar. 
 
Frågeställningarna denna uppsats ämnar besvara är således: 
 

- Kan förväntningar, mot bakgrunden av #metoo, om ett paradigmskifte 
avseende synen på sexuella trakasserier, höjd anmälningsbenägenhet 
och förnyad bevisvärdering anses befogade? 
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- Hur kan vi med juridiska medel komma tillrätta med den 
tystnadskultur som enligt de många vittnesmålen finns på våra 
arbetsplatser? Vad görs redan och vad kan göras mer? 

 
Vad avser den första frågeställningen kommer jag framförallt att fokusera på 
regler i diskrimineringsrätten. Här blir de centrala frågorna bland andra hur 
sexuella trakasserier definieras och vad de omfattar för typ av handlingar, 
samt vad som krävs för att någon ska fällas för sådana. Här behandlas också 
när arbetsgivaren måste ingripa (genom reaktiva åtgärder) samt processen och 
bevislättnadsregler i sådana tvister. Också frågan om hur den svenska 
versionen av dessa regler förhåller sig till EU-rätten blir relevant. Den andra 
frågeställningen fokuserar på arbetsmiljöreglering och påbjuder en utredning 
kring vilka krav som ställs på svensk arbetsmiljö, vad som åläggs 
arbetsgivaren att göra i preventivt syfte samt vilka konsekvenser som kan 
inträda om arbetsgivaren inte uppfyller sina skyldigheter. Frågeställningen 
utgår, som synes, från att tystnadskultur utgör en reell förklaring till varför ett 
samhällsproblem av sådan omfattning finns men ändå inte resulterat i fler 
anmälningar och åtal.  
 

1.3 Avgränsningar 
Vid behandlingen av ett ämne som detta kommer jag att stöta på flera frågor 
som i sig själva skulle kunna utgöra en hel uppsats, men som jag inte kommer 
att behandla vidare. Ett exempel på detta är att jag i uppsatsen använder mig 
av både arbetstagare och på arbetsplatsen utan att erbjuda en vidare 
utredning kring definitionen av dessa begrepp. Jag anser att detta låter sig 
göras eftersom att målet med studien inte är att undersöka gränsdragningar i 
dessa riktningar. Snarare utgår jag från situationer i vilka det redan är fastställt 
att vi har med en arbetstagare att göra samt att handlingarna anses ha utspelat 
sig på, eller i tillräckligt nära anslutning till, arbetsplatsen, och därför 
föranleder ett arbetsgivaransvar. Med andra ord kommer jag inte att göra en 
arbetsrättslig utredning i denna riktning. Jag kommer vidare att hålla mig 
inom civilrättens område och därmed inte kommentera eller behandla det 
straffrättsliga perspektivet eller frågan om dubbelbestraffning.  
 
Jag har valt att ta avstamp i den svenska jämställdhetslagen som gällde innan 
den nu gällande diskrimineringslagen trädde i kraft. Denna avvägning har jag 
gjort mot bakgrund av att man här finner de principiella ställningstaganden 
som än idag utgör grunden för den nu gällande ordningen. Att gå längre 
tillbaka än så på diskrimineringsrättens område är för det mesta otjänligt i 
förhållande till det syfte uppsatsen avser uppfylla, och enbart i ett fåtal fall 
finns hänvisningar längre tillbaka än så.  Saken förhåller sig något annorlunda 
vad gäller arbetsmiljöregleringen, där jag kommer att gå tillbaka något längre 
i tid. Detta beror främst på att vår nu gällande arbetsmiljölag trädde i kraft år 
1977, och såväl föreskrifter och praxis från dess ikraftträdande är alltjämt av 
relevans för rättstillämpningen. 
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Den som känner till den nu gällande svenska diskrimineringslagen vet att den 
innehåller sju olika diskrimineringsgrunder. I denna uppsats kommer jag 
enbart att behandla den sortens könsdiskriminering som definieras som 
sexuella trakasserier, och alltså inte gå in på det mycket närliggande 
trakasserier på grund av kön. Det senare skulle nämligen föranleda en 
utredning av de kriterier som förekommer generellt för diskriminering – att 
det ska vara fråga om ett missgynnande med samband till en 
diskrimineringsgrund som försätter den utsatte i en sämre position än en 
person i jämförbar situation. Denna utredning skulle vara intressant i sig, men 
saknar anknytning till uppsatsens kärna – paradigmskifte och tystandskultur. 
Dock gäller moment som bevisvärdering i sak och inslag som bevislättnader 
och insikt gäller oavsett vilken grund det är fråga om, och av denna anledning 
kommer de slutsatser som dras och förslag som läggs fram i diskussionsdelen 
påverka också dessa grunder. 
 
Det ska också sägas, att grova sexuella trakasserier, sexuellt utnyttjande, 
sexuellt ofredande och våldtäkt täcks av brottsbalkens regler om våld mot 
person, 4 kap. brottsbalken. Jag kommer fokusera på de sexuella trakasserier 
som ryms inom diskrimineringslagens tillämpningsområde, och inte vidare 
gå in på hur de förhåller sig till brottsbalkens. Slutligen kan sägas att reglerna 
på diskrimineringsrättens område sedan 2008 är tillämpliga på fler områden 
än tidigare, då enbart arbetslivet omfattades, men att jag kommer att fokusera 
på de punkter som har bärighet för arbetslivet och bara kort beröra övriga 
områden. 
 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Val av metod 
Jag har i denna uppsats använt mig av den klassiska, rättsdogmatiska 
metoden, för vilken utgångspunkten är de allmänt accepterade rättskällorna.3 
Centralt för rättsdogmatiken är analysen av ett normsystem och de 
värderingar som det bygger på. I förhållande till det syfte och de 
frågeställningar som uppsatsen avser utreda, är en sådan metod mycket väl 
lämpad – framförallt då området ofta har utvecklats mot bakgrund av den 
rättspolitiska diskursen och nya värderingar i samhället. Rättsdogmatiken 
handlar också om hur de olika rättskällorna förhåller sig till varandra och 
erbjuder möjlighet till en analys som syftar till att förklara hur en viss 
rättsregel ska och bör uppfattas i ett konkret sammanhang.4  
 
I detta avseende är det intressant att uppmärksamma skillnaden mellan 
material med formell auktoritet, och sådant som syftar till att underbygga 
dessa mer formella texter med kontextuella argument. Jan Kleineman har 

                                                
 
3 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.) (2013). Juridisk metodlära. 1. uppl., Lund: 
Studentlitteratur, s. 21. 
4 Korling och Zamboni, a.a., s. 26. 
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konstaterat att lagförarbeten i form av propositioner ibland tillmäts formell 
auktoritet och ibland en betydelse likvärdig annan doktrin. I uppsatsens 
senare del kommer jag att reflektera något över detta förhållande. Det kan 
dock redan nu konstateras att ställningstaganden till den tolkningsmall som 
framställts i förarbeten är centrala för den rättsdogmatiska metoden.5 
 
Denna uppsats omfattar såväl svensk rätt som EU-rätt, varför något kan sägas 
om behandlingen av de EU-rättsliga källorna. Något som särskiljer EU-rätten 
från den svenska rätten är att EU-rätten har två nivåer – den gemensamma 
europeiska nivån och de 28 (snart 27) nationella ordningarna.6 Vid 
behandlingen av EU-rätten måste hänsyn tas till skillnaden mellan reglering 
med direkt respektive indirekt effekt samt att domstolen i sin rättstillämpning 
i regel använder en teleologisk (ändamålsenlig) tolkningsmodell.7 De 
europeiska rättskällorna omfattar EU-domstolens praxis, EU:s allmänna 
rättsprinciper samt förarbeten och relevant soft law.8 Det sistnämnda är 
mycket viktigt på likabehandlingsområdet.9 
 

1.4.2 Val av material 
Avseende den svenska rätten har jag konsulterat lagstiftning, rättspraxis, 
lagförarbeten och juridisk doktrin på området. Uppsatsen behandlar främst 
lagbestämmelser på diskriminerings- samt arbetsrättens område, varför 
diskrimineringslagen (med dess föregångare), arbetsmiljölagen och 
anställningsskyddslagen är centrala. Arbetsmiljöverket, som agerar 
tillsynsmyndighet för arbetsmiljö på svenska arbetsplatser, har också 
publicerat föreskrifter på området vilka jag har fått viss ledning av. Vad avser 
rättspraxisen är den, mot bakgrund av uppsatsens omfattning och gjorda 
avgränsningar, nära på uteslutande hämtad från Arbetsdomstolen (AD). För 
att få en ökad förståelse för viss förekommande problematik har jag också 
begärt ut underlag och argumentation från ett par mål som behandlats av AD 
under senare tid. Denna argumentation har hjälpt mig att skapa en bättre 
överblick och få en ökad förståelse för de rättsliga förhållandena och de olika 
synerna på hur lagtext, förarbeten och praxis har tolkats. Slutligen har jag 
tagit avstamp i den doktrin som förekommit under tidigare kurser jag har läst 
på grundnivå respektive avancerad nivå inom ramen för juristprogrammet i 
arbets- och diskrimineringsrätt. Den i dessa kurser valda litteratur kan antas 
innehålla en rättvis framställning och tolkning av reglerna på området. Här 
har jag vänt mig till etablerade författare som Glavå och Hansson, Nyström 
samt Källström och Malmberg, om inte för underlag så för inläsning på 
området. Examensarbetet Sexuella trakasserier i EG-rätt och svensk rätt – en 
feministisk analys av Annika Lindholm, publicerat vid den Juridiska 
fakulteten vid Lunds universitet år 2008, har varit en inspirationskälla för 

                                                
 
5 Korling och Zamboni, a.a., s. 28. 
6 Ibid, s. 110. 
7 Ibid, s. 121ff. 
8 Ibid, s. 125. 
9 Nyström, Birgitta (2017). EU och arbetsrätten. 5 uppl., Stockholm: Wolters Kluwer, s. 197. 
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både ämne och struktur. Jag har även flitigt använt kommenterande doktrin, 
bland annat av Ericson och Gustafsson, avseende arbetsmiljölagen, samt 
lagkommentarer från rättsdatabaser. Slutligen har jag haft stor nytta av den 
nyhetsrapportering och de debatter som följt sedan starten av #metoo. 
 
Eftersom Sverige enligt grundlag ska delta i den Europeiska Unionens arbete 
som medlemsstat, är den svenska rätten underordnad den europeiska 
unionslagstiftningen.10 Mot bakgrund av detta har jag i denna uppsats också 
haft anledning att se till det europarättsliga området, och materialet till denna 
del har främst bestått av direktiv samt ett fåtal domar från Europeiska 
Unionens domstol (EUD). Jag har också tittat på arbete, främst pågående, i 
Europaparlamentet och ministerrådet. Slutligen har jag konsulterat doktrin 
om den europeiska arbetsrätten, däribland av Barnard och Nyström. 
 

1.5 Forskningsläge 
Forskning har bedrivits på såväl diskrimineringsrättens som 
arbetsmiljörättens område under lång tid. De senaste åren går det att se ett 
ökat intresse för diskriminering på arbetsmarknadens område. Större delen av 
det material jag har stött på under min utredning har utvecklats inom ramen 
för myndighetsuppdrag, där diskrimineringsombudsmannen (DO) och 
Arbetsmiljöverket står för stora delar. Här återfinns mycket statistik och 
holistiska framställningar. Också fackföreningar har engagerat sig genom 
utredningar och politiska ställningstaganden. Regelrätt forskning har 
bedrivits i stor utsträckning på det nära angränsande området sexualbrott, men 
som namnet antyder förhåller sig detta till straffrätten och inte civilrätten, 
vilket är aktuellt i denna uppsats. Vid närmare eftersökning verkar det inte ha 
bedrivits särskilt mycket forskning inriktad på just sexuella trakasserier i 
arbetslivet; DO konstaterade i en forskningsöversikt från 2012 att mängden 
forskning är begränsad, och kunskaperna om utbredningen likaså.11 
Underlaget speglar åren 2000 till 2012 och avser forskning bedriven vid 
svenska universitet och högskolor. Under det senaste året har intresset för 
sexuella trakasserier som en del av en samhällelig maktstruktur ökat, och 
#metoo kan väl på sätt och vis ses som en form av kulminering, men också 
startpunkt för ett ökat intresse för området. Det har publicerats flera 
examensuppsatser som med en genusvetenskaplig metod eller feministiskt 
perspektiv analyserat utvecklingen. Frågeställningar som har berörts har gällt 
arbetsgivaransvar för den psykosociala arbetsmiljön, bakomliggande faktorer 
till sexuella trakasserier och diskriminering samt hur kravet på aktiva åtgärder 
har följts i praktiken. Denna uppsats avser vara ytterligare ett bidrag i denna 
riktning, framförallt i förhållande till hur samhällelig opinion kan påverka 
synen på oönskade beteenden och en utsättande persons insikter om detta. För 
närvarande pågår, som ovan nämnt, forskningsprojekt vid bland annat Lunds 

                                                
 
10 Regeringsformen (1974:152) 1 kap. 10 §. 
11 DO (2012). Forskningsöversikt över trakasserier inom utbildning och arbetsliv. 
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Universitet, och det är befogat att anta att flera sådana projekt pågår eller 
kommer att ta form i närtid. 
 

1.6 Disposition 
I följande kapitel kommer jag att behandla bakgrunden till och regleringen av 
sexuella trakasserier arbetslivet. Detta kommer jag göra dels utifrån ett EU-
rättsligt perspektiv, dels utifrån ett svenskt perspektiv. Jag är medveten om 
att detta kapitel är ganska långt, men har ändå valt att hålla det sammanfogat 
för att vara konsekvent i förhållande till uppdelningen mellan arbetsgivarens 
reaktiva och preventiva arbete. Kapitel tre kommer sedan att tillägnas 
arbetsmiljörätten och ge en bild över motiven till den arbetsmiljöreglering 
som finns idag, vad god arbetsmiljö innebär samt hur arbetsgivarens 
preventiva arbete ska se ut. Här uppehåller jag mig också kring frågan om 
vem som kan vidta vilka åtgärder. Detta kapitel kommer främst beröra svensk 
rätt. I kapitel fyra presenterar jag min analys och gör en ansats till att sia om 
vilken påverkan rörelser som #metoo kan få. 
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2 Den rättsliga regleringen av 
sexuella trakasserier  

2.1 Bakgrund 

2.1.1 EU: Från handelsgemenskap till sociala 
pelare 

När den europeiska unionen, då som Kol- och Stålgemenskapen, inrättades 
efter andra världskrigets slut, gjordes detta främst i syfte att i framtiden 
undvika krig och konflikt i ett skakat, härjat Europa. Handel skulle användas 
som ett medel för byggandet av mellanstatliga relationer och ett proaktivt 
fredsarbete. Idag kan vi se att detta samarbete, nu benämnt EU, handlar om 
mer än bara handel för fred. Efter att länge ha varit ett eftersatt område i det 
europeiska arbetet, började en social dimension diskuteras under 1970-talet.12 
Bit för bit har den sedan vuxit fram, och social integration genom de så 
kallade sociala pelarna har idag en både självständig och självklar plats i 
samarbetet.13 Idag är frågan om jämställdhet – framförallt mellan kvinnor och 
män – avgjort den centrala och mest utvecklade pelaren i EU:s sociala 
arbete.14 Inkluderingen av detta arbete vilar på grunden att jämställdhet 
mellan kvinnor och män ses som en fundamental princip för unionens 
verksamhet. På arbets- och diskrimineringsrättens område har 
medlemsstaterna arbetat för att skapa gemensamma regleringar kring 
rättigheter, standarder och principer som ska genomsyra dessa rättsområden. 
Avseende de delar som är av intresse för den här utredningen har unionen 
sedan initieringen av detta arbete tagit fram rättighetsstadgor, bestämmelser 
om icke-diskriminering samt direktiv om genomförande av bland annat 
principen om likabehandling. Det kan noteras att arbete för likabehandling 
har kommit olika långt på olika områden.  
 
Redan i Romfördraget från 1957 togs bestämmelser om lika lön för män och 
kvinnor för lika arbete upp, etablerad i artikel 119 EG (idag artikel 141). 
Bestämmelsen hade dock snarare ekonomiska än jämställdhetspolitiska motiv 
och först under 1990-talet började hänsyn tas till jämlikhetsaspekter och deras 
positiva inverkan – dock fortfarande med koppling till att de positiva 
effekterna skulle spilla över på marknadens effektivitet.15 Det skulle dröja 
desto längre innan diskussionen om sexuella trakasserier och trakasserier på 
grund av kön började få resultat. Termen sexuella trakasserier, sexual 

                                                
 
12 Nyström, a.a., s. 78; Barnard, Catherine (2012). EU Employment Law. 4:th edition. 
Oxford: Oxford University Press, s. 256. 
13 Glavå, Mats och Hansson, Mikael (2016) Arbetsrätt. 3 uppl., Lund: Studentlitteratur, s. 
282, samt däri gjorda hänvisningar. 
14 Barnard, a.a., s. 293. 
15 Ibid s. 294f. 
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harassment, myntades i USA vid ungefär samma tid som man inom det 
dåvarande EEG började diskutera den sociala dimensionen av gemenskapens 
arbete. Catherine MacKinnon, en ledande gestalt inom rörelsen, har gjort 
stora bidrag till allmänhetens kunskap om fenomenet sexuella trakasserier. 
Denna del av den feministiska rörelsen spred sig så småningom till Europa, 
där Storbritannien tog en mycket aktiv roll för att sprida informationen vidare. 
Det första målet om sexuella trakasserier i Europa avgjordes 1983 i just 
Storbritannien – för första gången hade man konstaterat att sexuella 
trakasserier utgjorde en olaglig och oacceptabel form av 
könsdiskriminering.16 
 

2.1.2 Sverige: Ett arbete med långa rötter 
Även i Sverige har arbete för mer jämställda arbetsplatser, fri från 
diskriminering och trakasserier, länge bedrivits. Redan drygt 20 år innan vi 
blev medlemmar i den dåvarande EG antogs den första jämställdhetslagen, en 
produkt signerad 1970-talets folkpartistiska minoritetsregering.17 I 
propositionen, som kom att kallas ”Kvinnofridspropositionen”, underströk 
regeringen att 
 

”det är viktigt att förstå att sexuella trakasserier utgör ett 
maktmissbruk från förövarens sida. Sexuella trakasserier måste 
ses ur ett könsmaktsperspektiv. Det är mot denna bakgrund 
angeläget att slå fast att sexuella trakasserier är en viktig 
jämställdhetsfråga.”18 

 
Jämställdhetslagen har varit föremål för skärpningar ett antal gånger sedan 
dess, bland annat för att anpassas till EU-rätten. Andra lagar avseende etnisk 
diskriminering, diskriminering på grund av funktionshinder samt sexuell 
läggning har funnits parallellt. Ett arbete för att samla lagarna påbörjades 
strax efter millennieskiftet, där regeringen i en skrivelse yttrade följande: 
 

”Uppdelningen av den svenska lagstiftningen mot diskriminering 
i olika lagar, i förening med den senaste tidens internationella 
utveckling på området (bl.a. framtagandet av ett direktiv om 
inrättande av en allmän ram för likabehandling år 2000, mitt 
tillägg och kommentar), ger anledning att nu se över 
möjligheterna till en generell lagstiftning mot diskriminering som 
omfattar alla eller flertalet diskrimineringsgrunder och 
samhällsområden. En samlad lagstiftning har också lättare att få 

                                                
 
16 Collins, Evelyn, European Union Sexual Harassment Policy, I: R. Amy Elman (red.) 
(1996). Sexual Politics and the European Union. The New Feminist Challenge, Oxford: 
Berghahn Books, s. 25f. Det hänvisade målet är M v. Crescent Garage Ltd IT Case 23/83/SD. 
17 Glavå och Hansson, a.a., s. 277. 
18 Prop. 1997/98:55 s. 108.  
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genomslag i det allmänna rättsmedvetandet och skulle därmed 
kunna utgöra ett effektivare skydd mot diskriminering.”19 

 
Ett antal år av utredningar följde. Genom skärpningar som trädde i kraft den 
1 juli 2005 fastslogs att sexuella trakasserier skulle ses som direkt 
könsdiskriminering och utgjorde ett brott mot de mänskliga rättigheterna.20 
En parlamentarisk kommitté med uppdrag att överväga och utreda 
möjligheterna till en sådan sammanhållen lagstiftning inrättades; den så 
kallade Diskrimineringskommittén. Kommittén lade fram sitt slutbetänkande 
i början av år 2006 i den statliga offentliga utredningen SOU 2006:22 En 
sammanhållen diskrimineringslagstiftning. En proposition lades fram och år 
2008 antogs så den allmänna diskrimineringslagen. Denna lag samlade 
samtliga diskrimineringsgrunder i en enda, och genomförde också slutligen 
tre tidigare gemenskapsrättsliga direktiv och det så kallade 
likabehandlingsdirektivet, också kallat recastdirektivet.21 I den nya lagen 
utökades tillämpningsområdet från arbetslivet till att omfatta hela tio 
samhällsområden: 
 

- arbetslivet, 
- utbildning, 
- arbetsmarknadspolitiska verksamhet m.m., 
- start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehörighet, 
- medlemskap i vissa organisationer, 
- varor, tjänster och bostäder m.m., 
- hälso- och sjukvården samt socialtjänsten m.m., 
- socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd, 
- värnplikt och civilplikt, samt 
- offentlig anställning.22 

 
I lagen infördes också en samlad begreppsapparat med gemensamma kriterier 
för diskriminering. Det ska noteras att även om diskrimineringslagen i sig 
innebar en omfattande förändring av utformningen av lagstiftningen, har detta 
gjorts utan större ändringar i sak. Med andra ord har både motiven till den 
äldre lagstiftningen och den därpå följande praxisen fortfarande betydelse i 
dagens tillämpning av lagen.23 Lagen gäller med ett fåtal undantag alltjämt 
arbetstagare, den som gör en förfrågan om eller söker arbete, den som söker 
eller fullgör praktik samt den som står till förfogande för att utföra eller utför 
arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft, 2 kap. 1 § diskrimineringslagen.24 

                                                
 
19 Regeringens skrivelse 2000/01:59 s. 77. 
20 JämO (2007). Handbok om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i 
arbetslivet. Stockholm: Jakobsbergs Tryckeri AB, s. 15. 
21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG om genomförandet av principen om 
lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning). 
22 2 kap. diskrimineringslagen. 
23 Glavå och Hansson, a.a., s. 285f. 
24 Ett undantag gäller till exempel diskrimineringsgrunden bristande tillgänglighet, som inte 
gäller den som ansöker om jobb hos en arbetsgivare, 2 kap. 1 § 2 stycket 
diskrimineringslagen. 
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Lagen är tvingande, 1 kap. 3 § diskrimineringslagen, och kan inte med giltig 
verkan bortförhandlas genom avtal. 
 

2.1.3 Vem utsätts? 
Arbetsmiljöverket publicerar vartannat år en rapport om arbetsmiljöstatistik. 
De senaste rapporterna avsåg år 2013 respektive 2015 och publicerades år 
2014 respektive 2016.25 Rapporterna är omfattande och innehåller samtliga 
frågor som ställts av Arbetsmiljöverket med redovisningar av tabeller och 
tendenser. I rapporten avseende 2013 ställdes två frågor gällande olika 
aspekter av sexuella trakasserier från chefer eller arbetskamrater, där en av 
frågorna rörde ovälkomna eller kränkande anspelningar förknippade med sex. 
Resultatet visar att det är större andelar kvinnor än män som utsätts, och att 
det särskilt gäller den yngre gruppen (16–29 år). Det var under år 2013 tre 
gånger så vanligt att en kvinna, oavsett ålder, utsattes för sexuella trakasserier 
från chefer eller arbetskamrater än en man; i gruppen 16–29 år var det fem 
gånger så vanligt.26 Inför rapporten avseende 2015 ställdes samma frågor som 
tidigare år. I denna rapport konstaterade Arbetsmiljöverket att andelen som 
någon gång under 2015 utsatts för sexuella trakasserier hade ökat såväl för 
kvinnor som män, och detta framförallt i den yngre åldersgruppen. I denna 
rapport återfinns dock enbart tabeller över andelen arbetstagare som utstått 
sexuella trakasserier från andra än chefer och kollegor.27 Generellt konstaterar 
Arbetsmiljöverket att det är en större andel kvinnor än män som känner sig 
diskriminerade på sin arbetsplats på grund av sitt kön.28 
 

2.2 Begreppsapparaten 

2.2.1 Likabehandling, likabehandlingsprincipen 
Likabehandlingsprincipen, vilken syftar till att skapa jämställdhet mellan 
kvinnor och män, är en av de grundläggande principerna för det 
unionsrättsliga samarbetet. Artikel 2 samt 3.3 i fördraget om den europeiska 
unionen (härefter FEU) stadgar att det unionsgemensamma samhället ska 
kännetecknas av bland annat icke-diskriminering och principen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män. Unionen ska arbeta för att bekämpa 
utestängning och diskriminering. Också artikel 157 i fördraget om den 
europeiska unionens funktionssätt (härefter FEUF) ställer upp krav för 
likabehandling, bland annat avseende lön och lika möjligheter i arbetslivet för 
kvinnor och män.29 

                                                
 
25 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:3 samt 2016:2. 
26 Arbetsmiljöverket, rapport 2014:3 s. 283. 
27 Arbetsmiljöverket, rapport 2016:2 s. 82. 
28 Ibid s. 81. 
29 Konsoliderade versioner av fördraget om den europeiska unionen samt fördraget om den 
europeiska unionens funktionssätt, EUT C 202, 7 juni 2016. 
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I syfte att stärka principens ställning har unionens medlemsstater antagit det 
så kallade likabehandlingsdirektivet, ofta kallat recastdirektivet, vilket 
sammanfogade ett antal tidigare direktiv på likabehandlingsområdet.30 Av 
skäl (6) till detta direktiv framgår att trakasserier och sexuella trakasserier 
strider mot principen om likabehandling av kvinnor och män, och att det 
därför utgör en form av könsdiskriminering. Sådan diskriminering bör 
förbjudas och i samma anda bli föremål för effektiva, proportionella och 
avskräckande sanktioner. I skäl (7) uttalas att arbetsgivare samt aktörer med 
ansvar för olika typer av yrkesutbildningar bör uppmuntras att vidta åtgärder 
för att bekämpa samtliga former av könsdiskriminering. Dessa aktörer bör 
också, enligt skälet, särskilt vita åtgärder för att förebygga sexuella 
trakasserier på arbetsplatsen och i situationer i samband med denna, till 
exempel vid anställning eller befordran. Dessa åtgärder ska ligga i linje med 
nationell lagstiftning och praxis. Det specificeras dock inte vidare vad som 
rent konkret förväntas av aktörerna.  
 
Regler om grundläggande rättigheter återfinns också i unionens stadga, vilken 
är bindande för alla EU-insitutioner och medlemsstater i deras tillämpning av 
EU-rätt. Artikel 21 i stadgan fastslår att ”all diskriminering på grund av bland 
annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, 
språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet 
till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning ska vara förbjuden”.31 
 

2.2.2 Sexuella trakasserier 
Sexuella trakasserier definieras i likabehandlingsdirektivets artikel 2.1(d) 
som ett oönskat verbalt, icke-verbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur 
som syftar eller leder till att en persons värdighet kränks. Detta gäller särskilt 
när en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning 
skapas. 
 
I propositionen till den jämställdhetslag som trädde i kraft 1998 inleds stycket 
om sexuella trakasserier med ett konstaterande att sådana inte tidigare 
uppmärksammats särskilt i den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen. Man 
konstaterade dock att sådana förmodligen förekom oftare än vad man hade 

                                                
 
30 Recastdirektivet. De tidigare direktiven var Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 
1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om 
tillträde till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor; Rådets direktiv 
86/378/EEG av den 24 juli 1986 om genomförandet av principen om likabehandling av 
kvinnor och män i fråga om företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet; Rådets 
direktiv 75/117/EEG av den 10 februari 1975 om tillnärmningen av medlemsstaternas lagar 
om tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män; samt Rådets direktiv 
97/80/EG av den 15 december 1997 om bevisbörda vid mål om könsdiskriminering. 
31 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, EUT C 326, 26.10.2012, 
s. 391–407. 
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anledning att förvänta sig.32 Fram till år 2005 gjordes ingen skillnad på 
sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Detta kom dock att 
ändras med det förnyade likabehandlingsdirektivet. Här gjordes nämligen 
skillnad mellan trakasserier som utgjordes av ett oönskat beteende som hade 
samband med den utsattes kön, och trakasserier i form av ett oönskat beteende 
av sexuell natur. För att följa den systematik som ställts upp i direktivet 
ändrades nämligen den svenska då gällande jämställdhetslagen till att följa 
EU-rättslig systematik.33 I praktiken fick ändringen – och får än idag – den 
effekten, att en person som känner sig utsatt för sexuella trakasserier inte som 
vid övriga diskrimineringsgrunder måste påvisa ett orsakssamband med en 
diskrimineringsgrund, eller jämföras med en person i en jämförbar situation. 
Istället är det relevanta att själva handlingen eller uppträdandet har en sexuell 
anknytning. Sexuella trakasserier är med andra ord alltid att betrakta som 
diskriminering.34 Den rådande svenska definitionen finns i 1 kap. 4 § 5 p 
diskrimineringslagen, vilken stadgar att sexuella trakasserier utgörs av ett 
uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. I svenska 
förarbeten och praxis har begreppen missgynnande, oönskat beteende och 
insikt om detta blivit centrala. 
 
Nedan presenteras en redovisning av de centrala kriterierna i dessa 
definitioner samt en utvärdering av hur de har bedömts i praxis. 
 

2.2.2.1 Ovälkommet eller oönskat 
I såväl svensk rätt som EU-rätt är utgångspunkten att det är den trakasserade 
som avgör huruvida ett beteende är önskat och välkommet eller inte. Med 
andra ord är det den subjektiva uppfattningen hos den som känner sig utsatt 
som är det centrala i bedömningen.35  
 
Som ovan nämnt ingår ordet ”ovälkommet” i den EU-rättsliga definitionen 
av sexuella trakasserier som finns i likabehandlingsdirektivet. Den svenska 
lagstiftaren har vid implementeringen av direktivet valt att inte ta in ordet 
”oönskat” eller ”ovälkommet” i den nu gällande diskrimineringslagens 
definitionskapitel, trots att det funnits med i definitioner i den tidigare 
gällande jämställdhetslagen. Att ordet försvann också ur den svenska 
definitionen av sexuella trakasserier grundar sig i sak på ett förslag från 
Diskrimineringskommittén år 2003. Kommittén menade att trakasserier per 
definition alltid innebar en kränkning och att begreppet ”oönskat” eller 
”ovälkommet” därför saknade självständig betydelse i sammanhanget. 
Därutöver angav kommittén att man var rädd för att inkludering av ordet i 
tillämpning skulle tolkas som ett krav på den som utsatts att vid varje givet 
tillfälle säga ifrån för att det skulle vara fråga om sexuella trakasserier. I 
förlängningen skulle det innebära en risk för att det skulle uppfattas som att 
beteenden som är uppenbart kränkande skulle vara otillåtna först om den 
                                                
 
32 Prop. 1990/1991:113 s. 71. 
33 Prop. 2004/05:147 s. 53. 
34 Prop. 2007/08:95 s. 492ff. 
35 2.3 Code of practice; prop. 1997/98:55 s. 17. 
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trakasserande personen fått en upplysning om detta36. Denna inställning 
delades av några av remissinstanserna, medan andra var skeptiska. 
Skeptikerna menade att det utan ordet ”ovälkommet” förelåg en risk för att 
det inte skulle framgå att en subjektiv bedömning alltid skulle göras, och att 
domstolarna skulle börja göra objektiva bedömningar av vad som var ett 
välkommet beteende. Regeringen valde dock kommitténs linje med åsikten 
att ordet kränkning inkluderar ordet oönskat.37 I sammanhanget påpekades 
också ett äldre lagrådsyttrande gällande en proposition om åtgärder mot etnisk 
diskriminering. Här konstaterade lagrådet att ordet ”ovälkommet” i denna lag 
härstammade från motsvarande definition av sexuella trakasserier. Om 
handlingarna var ovälkomna, menade Lagrådet, kunde förvisso vara relevant 
när det var fråga om ord och handlingar av sexuell innebörd; men det blev 
desto svårare att försvara i förhållande till etnisk diskriminering, där man 
ansåg det närmast oförsynt att antyda att ett sådant beteende någonsin skulle 
vara välkommet.38  
 

2.2.2.2 Verbalt, icke-verbalt eller fysiskt beteende av 
sexuell natur 

Utgångspunkten för bedömning av huruvida sexuella trakasserier har 
förekommit eller inte grundar sig alltså i huvudsak på den utsattes egen 
uppfattning. I syfte att konkretisera de sätt på vilka sådana trakasserier kan 
ske, har man i likabehandlingsdirektivets definition tagit pekat ut de tre 
kategorierna verbalt, icke-verbalt samt fysiskt. 
 
Enligt de svenska förarbetena är exempel på verbala uttryck av sexuell natur 
ovälkomna förslag, hånande skämt eller påtryckningar om sexuell samvaro. 
Det kan också röra sig om menande anmärkningar och anspelningar av 
sexuell karaktär, där ett tydligt exempel är ett förminskande av kvinnans roll 
på arbetsplatsen till sexualobjekt snarare än jämlik kollega.39 I AD 2005 nr 
22, som förvisso till större del fokuserade på arbetsgivarens utredningsansvar, 
hade en arbetstagare vid upprepade tillfällen bjudit ut en kvinnlig kollega som 
gång på gång hade tackat nej. Till slut hade hon känt sig tvungen att acceptera 
inviten, och senare under kvällen påstods kollegan ha utsatt henne för 
våldtäkt. Ständiga förslag till social aktivitet utanför arbetsplatsen, trots att 
det står klart att dessa förslag är ovälkomna, konstaterades såväl i domen som 
i propositionen vara exempel på ett verbalt uppträdande av sexuell natur som, 
när beteendet är oönskat, utgör sexuella trakasserier. Till detta räknas också 
uppvaktning som sker på ett stötande sätt.40 I AD 2006 nr 54, som gällde både 
verbala och fysiska trakasserier, konstaterade domstolen att ett grovt språk 
med sexuella anspelningar i form av frågor kring den utsatta kvinnans partner 
och deras sexliv utgjorde sexuella trakasserier.41 I ett fall som avgjordes 2016 

                                                
 
36 SOU 2004:55 s. 125. 
37 Ibid s. 136; prop. 2004/05:147 s. 56. 
38 Prop. 1997/98:177 s. 99. 
39 Prop. 1997/98:55 s. 139f. 
40 AD 2005 s. 22; prop. 1997/98:55 s. 139. 
41 AD 2006 nr 54. 
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hade arbetsledaren på ett konditori utsatt en ung, nyanställd kvinna för 
sexuella trakasserier genom ovälkomna blickar, kommentarer och förslag av 
sexuell natur. Han hade bland annat sagt åt henne att ”inte dra åt förklädet så 
hårt eftersom han blev helt till sig” samt ställt frågor om huruvida det kalla 
vädret fick hennes bröstvårtor att styvna. Mannen använde också en 
sexualiserad jargong och grova skämt med sexuella anspelningar. Jargongen 
kunde till exempel bestå i att de bullar och bulldegar som bakades jämfördes 
med den kvinnliga personalens bröst. Denna jargong riktades inte mot en viss 
person, och domstolen konstaterar - liksom i AD 2011 nr 113 som berörs 
nedan – att attityder och skämt som inte riktas mot en eller flera individer 
principiellt inte omfattas. Dock kan ordval och jargong under raser eller till 
exempel en fest på arbetsplatsen falla under trakasseriförbudet.42 Dock kan 
upprepade nedsättande uttalanden till en större grupp komma att betraktas 
som diskriminering, om någon i gruppen gjort klart att uttalandena upplevs 
som kränkande.43 
 
Icke-verbalt beteende av sexuell natur kan till exempel utgöras av visslingar, 
stirrande och anstötliga gester. Också exponering av föremål i arbetsmiljön, 
till exempel pornografiska bilder, eller annat som kan få personer att känna 
sig osäkra eller hotade kan utgöra exempel på icke-verbalt beteende av 
sexuell natur.44 I AD 2005 nr 63, som gällde påstådda trakasserier mot en 
svensk kvinnlig soldat under stationering i den svenska Kosovobataljonen, 
var det bland annat fråga om bilder av pornografisk karaktär som sattes upp i 
plutonens gemensamma utrymmen för paus och vila samt trosor som hängdes 
i plutonbaren kunde utgöra icke-verbala sexuella trakasserier. I de 
gemensamma utrymmena låg också tidningar som Café och Slitz öppet 
framme. Miljön på arbetsplatsen var mansdominerad och en tungt 
sexualiserad jargong. Huvudfrågan i målet gällde förvisso arbetsgivarens 
kännedom om kvinnans upplevelse av kollegornas agerande, men domstolen 
ifrågasatte inte att bilderna och de förekommande föremålen kunde uppfattas 
som möjliga att utgöra sådant icke-verbalt beteende av sexuell natur som kan 
ligga till grund för upplevda sexuella trakasserier. AD konstaterade istället att 
det var troligt att kvinnan hade upplevt och utsatts för sexuella trakasserier 
under sin tjänstgöring i Kosovobataljonen, men att hennes uppsägning inte 
kunde ses som framtvingad då det inte kunde fastställas att hon hade gett 
uttryck för in upplevelse till sin arbetsgivare.45 I AD 2011 nr 113 hade en man 
med arbetsledningsansvar för en kommunal verksamhet inom psykiatrin vid 
ett antal julhögtider satt upp en bild föreställande en jultomte utan kläder, 
ackompanjerat med texten ”Finns det några stygga barn?” i 
personalutrymmet. Domstolen konstaterade att skämt och attityder som inte 
särskilt riktas till någon inte kan utgöra någon form av trakasserier om det 
inte handlar om ett upprepat agerande som den utsatte påtalar eller anmärker 
på.46 Domstolen uppehåller sig i fallet också särskilt kring frågan om insikten 

                                                
 
42 AD 2016 nr 56; prop. 2007/08:95 s. 498. 
43 Prop. 2007/08:95 s. 493. 
44 Prop. 1997/98:55 s. 140. 
45 AD 2005 nr 63. 
46 AD 2011 nr 13. 
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om det oönskade i handlingen för den som i detta fall står som avsändare, 
vilket kommer att behandlas vidare i avsnitt 2.2.2.4. 
 
Fysiska beteenden av sexuell natur kan utgöras av oönskad fysisk kontakt, till 
exempel beröring, klappande, nypande eller strykningar mot en annan 
persons kropp.47 Som nämndes i inledningskapitlet kan det också handla om 
grövre handlingar som våldtäkt eller försök därtill, handlingar som också 
täcks av brottsrubriceringar i 4 kap. BrB. Sexuella trakasserier genom olika 
typer av fysiska beteenden av sexuell natur tillhör de vanligare bland praxis 
från AD. Från och med införandet av den nya jämställdhetslagen år 1999 tog 
det ett antal år innan något fall prövades i domstol. Ett av de första fallen var 
AD 2002 nr 102, i vilket en arbetstagare under en affärsresa hade utsatts för 
sexuella trakasserier av sin närmsta chef. Det handlade om oönskad beröring, 
tafsande, slag på rumpan och strykande över kinden. Senare hade chefen 
också utfört ett antal något grövre handlingar som att kasta kvinnan på en 
hotellsäng, börja slita i kvinnans byxlinning och kyssa henne.48  
 
De senaste åren har AD efter ett par års frånvaro av fall gällande sexuella 
trakasserier på nytt fått anledning att tillämpa bestämmelserna. I AD 2016 nr 
38, som vi har stor anledning att återkomma till senare, hade en ung kvinna 
fått anställning på ett café. En dag blev hon inkallad till chefens kontor, där 
han bland annat ska ha fått henne att sätta sig i hans knä, fått strykningar över 
hals och rygg, kramar och pussar på kinden. Mot mannens invändningar om 
att han hade skämtat om att hon skulle sätta sig i hans knä samt att det i 
företaget var vanligt förekommande med fysiskt nära relationer mellan såväl 
arbetstagarna som högre upp i hierarkin, fastställde domstolen att det rörde 
sig om ett fysiskt beteende av sexuell natur som kunde vara sexuella 
trakasserier. AD konstaterade att det var ”helt främmande” i en situation som 
den att arbetstagaren skulle behöva sitta i sin arbetsledares knä. Uppgiften om 
att det hade varit ett skämt kunde inte tillmätas betydelse eftersom han då 
rimligtvis borde ha sagt ifrån när kvinnan motvilligt gjorde som han sa. Det 
framkom också i förhandlingen att det samtal arbetsledaren hade hållit med 
kvinnan hade handlat om hennes arbetsprestation, som hade varit mycket bra 
och därför kunde föranleda löneförhöjning. Domstolen konstaterade att det 
var oacceptabelt med fysisk beröring under ett sådant samtal, och menade att 
det var fullkomligt apart att ta upp en fråga som löneförhöjning när 
arbetstagaren sitter i arbetsledarens knä.49 I ett fall från 2017, som visserligen 
inte refereras i Arbetsdomstolens publikation, hade en kvinna anmält sin 
manliga arbetsledare för sexuella trakasserier. Trakasserierna hade främst 
utspelat sig på en julfest för företaget. Arbetsledaren hade bland annat vid 
upprepade tillfällen lagt sin hand på kvinnans lår och vid ett tillfälle fört den 

                                                
 
47 Prop. 1997/98:55 s. 139; prop. 2007/08:95 s. 494.  
48 AD 2002 nr 102. 
49 AD 2016 nr 38. Här kan man, i min mening, tydligt se vikten av ett samtals kontext. En 
diskussion om löneförhöjning som tack för en god arbetsprestation kan alltså utgöra en form 
av verbala, sexuella trakasserier om den tas upp i ett sammanhang som det här aktuella. Detta 
visar tydligt att det är den samlade upplevelsen hos den utsatta som är av intresse i 
bedömningen. 
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i riktning mot hennes underliv. Hon hade vid alla tillfällen flyttat på sitt ben 
eller försökt mota bort honom utan resultat. När hon till slut lämnade 
personalsällskapet vid borde hade han tagit henne på rumpan. AD konstaterar 
att handlingarna är att bedöma som sexuella trakasserier och det var tydligt 
att arbetsledarens agerande var oönskat även om kvinnan inte muntligen sagt 
ifrån. Ett fysiskt avstötande kan också visa på att beteendet inte är önskvärt.50 
 
Det kan också noteras att det i EU-rättsliga dokument ofta har talats om så 
kallade quid pro quo-trakasserier; rakt översatt från latin tjänst i utbyte mot 
gentjänst. Detta gäller till exempel kommissionens rekommendation 
92/131/EEC Commission Recommendation of 27 November 1991 on the 
protection of the dignity of women and men at work samt där bifogad Code 
of Practice, den så kallade uppförandekodexen.51 Denna typ av trakasserier 
grundar sig på en form av sexuell utpressning, där arbetstagaren ofta utsätts 
för påtryckningar att ställa upp på olika typer av aktiviteter av sexuell natur i 
utbyte mot antingen fördelar eller undvikande av nackdelar på arbetet.52 I 
fallet om chefen och arbetstagaren på affärsresa kom det i rätten bland annat 
fram uppgift om att chefen hade förklarat kvinnan avskedad efter att hon visat 
motstånd mot hans agerande.53 Sådana trakasserier täcks naturligtvis också 
av den svenska bestämmelsen, men har sällan har lyfts som en särskild 
kategori i svensk rätt. 
 

2.2.2.3 Kränkning av värdighet – ett missgynnande 
I propositionen inför jämställdhetslagen 1999 konstaterade regeringen att 
handlingar som utgör sexuella trakasserier regelmässigt påverkar individens 
rätt till bland annat personlig integritet och självbestämmande. Enligt 
likabehandlingsdirektivets (recastdirektivet) definition ska en handling ”syfta 
eller leda till” en kränkning av en persons värdighet för att kunna betraktas 
som sexuell trakassering.54 Den nu gällande svenska bestämmelsen stadgar 
att handlingen ska ”kränka någons värdighet”. 
 
Man kan ställa frågan huruvida dessa olika definitioner innebär gör skillnad i 
sak. I förarbetena till diskrimineringslagen påpekade några remissinstanser, 
däribland Arbetslivsinstitutet, att definitionen i likabehandlingsdirektivet 
tydligt anger att ”syftar till” och ”leder till” är två alternativa rekvisit. Det 
första täcker avsiktliga försök till trakasserier, medan det andra handlar om 
vilka effekter beteendet får, vilket inte tar hänsyn till syftet med agerandet.55 
Man påpekade också att samma diskussion hade hållits inför förändringar i 
                                                
 
50 AD 2017 nr 45, från arbetsdomstolens hemsida. Detta är som nämnt ett icke refererat mål, 
och saknar därmed prejudicerande verkan, men samma principer som i övriga mål kommer 
till uttryck vilket bekräftar rättstillämpningen.  
51 EGT L 49, 24.2.1992, s. 1 (Celex 31992H0131). Svensk version finns ej tillgänglig. 
Uppförandekodexen KOM (2001) 321 slutlig, s. 4, och KOM (2000) 334 slutlig s. 11. 
52 Art. 1(b) i kommissionens rekommendation samt bestämmelser i uppförandekodexen, se 
t.ex. punkt 2.2. 
53 AD 2002 nr 102. 
54 Art. 2.1(d) recastdirektivet eller likabehandlingsdirektivet. 
55 Prop. 2004/05:147 s. 55. 
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lagen år 2003. Då hade regeringen konstaterat att orden ”syftar till” 
härstammade från den EU-rättsliga begreppsapparaten och inte helt stämde 
överens med hur skyddet mot trakasserier är uppbyggt i svensk rätt. 
Diskriminering har i svensk rätt aldrig utgått från avsikten eller syftet hos den 
som diskriminerar, utan enbart tagit hänsyn till om en diskriminerande effekt 
har uppstått. I den diskussionen konstaterade regeringen att inkludering av 
kriteriet att handlingarna eller uppträdandet ”syftar till” en kränkning är 
detsamma som att se saken med den diskriminerandes ögon, vilket inte var 
önskvärt, eller i linje med syftet med diskrimineringsskyddet.56 I praxis har 
AD vid flera tillfällen återkommit till att kränkningen måste vara märkbar och 
tydlig, och inte enbart utgöras av bagatellartade skillnader i bemötande.57 
 
I samma proposition ersatte man, för att belysa och förstärka det tidigare 
kriteriet att handlingen skulle ”påverka” med att det skulle ”kränka”. Man 
hänvisar här bland annat till en rådsresolution från 199058 samt tidigare 
nämnda kommissionens rekommendationer och uppförandekod. Dessa 
dokument har förvisso inte en bindande verkan, men konstateras i 
propositionen vara av vikt för tillämpningen i Sverige, varför den svenska 
definitionen bör vara näraliggande och använda samma metodik.59 
 
Grundsynen är alltså att man i bedömningen av om en kränkning har inträffat 
ska utgå från den kränktes upplevelse, och inte utifrån någon typifiering eller 
objektiv bedömning av situationen. 
 
Begreppet ”värdighet” har varit mål för viss omarbetning när det kommer till 
både innehåll och utformning. I jämställdhetslagen användes från år 2003 
istället ordet ”integritet”, men efter anpassningar till bland annat FN:s 
allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och 1979 års konvention 
om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor ersattes det med 
”värdighet”. Dåvarande jämställdhetsombudsmannen menade att denna 
anpassning på ett bra sätt klargjorde hur ett tydligt förbud mot trakasserier 
utgjorde ett främjande av de mänskliga rättigheterna. Också i 
regeringsformens 1 kap. 2 § används ordet ”värdighet”.60 
 
I senare förarbeten har man börjat prata om kränkning av värdighet i termer 
av ”missgynnande”. Missgynnandet ska bestå i skada eller obehag som 
kränker den enskildes värdighet.61  
 

2.2.2.4 Insikt – bör göra klart  
Frågan om huruvida den som utsätter en person för sexuella trakasserier har 
förstått att hens agerande inte är eller har varit önskvärt har på senare tid tagit 

                                                
 
56 Prop. 2002/03:65 s. 97. 
57 Ibid. 
58 EGT C 157, 267.6.1990, s. 3 (Celex 31990Y0627/05). Svensk version finns ej tillgänglig. 
59 Prop. 1997/98:55 s. 112.  
60 Prop. 2004/05:147 s. 55. 
61 Prop. 2007/08:95 s. 494. 
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allt större plats i utredningar kring sexuella trakasserier. I propositionen till 
jämställdhetslagen 1999 anges att det är det oönskade i beteendet eller 
handlingen som skiljer trakasserier från ett annars vänskapligt beteende som 
är välkommet och ömsesidigt. Mot denna bakgrund konstaterar regeringen  
 

”Det är dock viktigt att den som blir utsatt för det oönskade 
beteendet faktiskt gör klart för den som trakasserar att beteendet 
inte accepteras.”62 

 
Ett sådant klargörande kan enligt lagstiftaren ske muntligt eller skriftligt, om 
den drabbade inte orkar eller vågar konfrontera den som trakasserar. Det 
anges också att den utsatte har möjlighet att vända sig till en förtroendeperson 
på arbetsplatsen, till exempel ett skydds- eller fackombud. Det är i sådana fall 
dock viktigt att den utsatte försäkrar sig om att budskapet senare också når 
den som trakasserar. Det kan noteras att detta sammantaget behandlas under 
punkten för trakasserier på grund av kön, och inte under punkten för sexuella 
trakasserier.63 
 
Synen på vad som är önskvärt från den utsattes sida ter sig närmst ha fått ett 
eget liv efter behandlingen i propositionen till jämställdhetslagen. Frågan tas 
upp på nytt i samband med den utredning Diskrimineringskommittén får till 
uppgift att utföra med anledning av en större omstrukturering av 
diskrimineringslagarna. I avsnittet om sexuella trakasserier konstateras än en 
gång att det är av vikt att den som blir utsatt för det oönskade beteendet gör 
klart för den som trakasserar att beteendet inte accepteras. Även här anges att 
det finns en bortre gräns vid vilken den trakasserande under alla 
omständigheter måste ha insett att beteendet var oönskat.64 
 
I regeringens proposition för den nya diskrimineringslagen har uttrycket 
skärpts. Här skriver man, under punkten sexuella trakasserier, att 
 

”Handlingarna eller beteendet ska vidare vara oönskat och den som 
trakasserar måste ha insikt om att hans eller hennes beteende 
kränker någon.”65 

 
Som syns här har det ursprungliga ”det är dock viktigt att /den utsatte/ faktiskt 
gör klart” (ofta formulerat som ett ”bör” i praxis, se t.ex. i AD 2011 nr 13) 
övergått till att den trakasserande ”måste ha insikt” om sitt agerande. I praxis 
har detta ofta formulerats som ett ”bör”: 
 

”Den som kränker måste ha insikt om att hans eller hennes beteende 
kränker en diskrimineringsgrund och den utsatte bör göra klart för den 
trakasserade att beteendet upplevs som kränkande.”66  

                                                
 
62 Prop. 1997/98:55 s. 139. 
63 Prop. 1997/98:55 s. 139. 
64 SOU 2004:55 s. 118f. 
65 Prop 2007/08:95 s. 494. 
66 AD 2011 nr 13. 
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Det finns dock en bortre gräns för den drabbades ansvar att påtala att 
handlingarna eller beteendet är oönskat. 
 

”I vissa fall kan omständigheterna vara sådana att det utan särskilda 
åtgärder från den drabbades sida måste ha stått klart för den som 
vidtagit en handling att denna varit oönskad och därför är ett 
sexuellt trakasserande.”67 

 
Denna uppenbarhetsbedömning verkar vara till för att sätta upp en bortre 
gräns vid vilken en trakasserande person alltid måste anses förstå det 
oönskade i sina handlingar. I AD 2016 nr 38, som tidigare refererats till, hade 
den trakasserande arbetsledaren i förhör vidgått ett antal av de omständigheter 
som den utsatta kvinnan angett. Detta gällde bland annat att hon suttit i hans 
knä, att han fysiskt berört henne genom smekningar och närmanden samt att 
samtalet de förde bland annat hade handlat om en eventuell löneförhöjning. 
Den utsatta kvinnan hade också berättat att hon försökt lämna hans knä och 
att hon hade ”frusit till” och absolut inte besvarat beröringen. Domstolen 
ansåg att uppgifterna om vilken typ av samtal de hade haft i kombination med 
det handlande arbetsledaren själv tillstått tedde sig märkliga även vid en 
objektiv bedömning. Därför drogs slutsatsen att arbetsledaren under alla 
omständigheter måste ha insett att hans agerande var oönskat.68 AD har i 
övrigt aldrig fått anledning att pröva denna gräns vidare.  
 

2.2.2.5 Frågan om vem som utsätter 
Enligt 2 kap. 1 § diskrimineringslagen gäller diskrimineringsförbudet för 
arbetsgivaren. Att lagen fokuserar på just arbetsgivaren följer av 
likabehandlingsdirektivet, direktivet mot etnisk diskriminering och 
arbetslivsdirektivet. Det är alltså förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare samt de skyddsvärda aspekter som omgärdar förhållandet som är 
av intresse. I propositionen till diskrimineringslagen föreslog regeringen att 
det i lagen skulle tydliggöras vilka personer som företräder arbetsgivaren på 
så sätt att de, när diskrimineringsförbudet tillämpas, likställs med 
arbetsgivaren.69 I den tidigare jämställdhetslagen fanns en regel som 
jämställde en person som i arbetsgivarens ställe hade rätt att besluta om 
anställdas förhållanden skulle likställas med arbetsgivaren när 
diskrimineringsförbudet tillämpades. Det man här ville fastställa var vilka 
arbetstagare hos en arbetsgivare som kunde träda in i rollen som 
arbetsgivarrepresentant på ett sätt som gjorde att deras handlande tillräknades 
arbetsgivaren. Det kunde till exempel ske genom delegering av beslutanderätt 
eller någon annan sorts arbetsgivarfunktion. Fråga skulle vara om en person 
med ledande ställning över andra arbetstagare ”vars beslut, inflytande och 
bedömningar direkt kan påverka enskilda arbetssökandes eller arbetstagares 

                                                
 
67 AD 2011 nr 13. 
68 AD 2016 nr 38. 
69 Prop. 2007/08:95 s. 134. 
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arbetsförhållanden eller villkor”.70 En sådan definition intogs sedermera i 
diskrimineringslagens 2 kap. 1 § 3 st, där den alltjämt finns kvar. 
 
I de flesta av de fall som redogjorts för tidigare i detta kapitel har det inte 
funnits behov av att pröva vad denna definition egentligen täcker, eftersom 
det varit just arbetsgivaren personligen som trakasserat. Frågan ställdes dock 
på sin spets i AD 2007 nr 45, som i sak gällde etnisk diskriminering. En man 
med utländskt ursprung hade sökt ett jobb som reporter på ett tv-bolag. Han 
hade i ett mail fått svaret att bolaget främst sökte anställda som behärskade 
det svenska språket och att hans ansökan innehöll för många stavfel för att 
kunna tas i beaktning. Mailet hade signerats av en anställd hos bolaget samt 
med bolagets namn undertill. Bolaget medgav att mailet som sådant var 
diskriminerande och frågan i målet rörde istället huruvida agerandet kunde 
tillräknas bolaget. Domstolen ansåg att det var av betydelse vilka 
instruktioner arbetstagaren hade fått av bolagets ledning. Utredningen i målet 
gav vid hand att arbetstagaren hade haft i uppdrag att ta emot och sortera 
ansökningar till den utlysta tjänsten, varefter ledningen skulle gå igenom dem. 
Domstolen fastslog därför att arbetstagaren på eget bevåg hade gått utöver de 
instruktioner hon hade fått, vilket gjorde att agerandet inte kunde tillräknas 
bolaget. Med hänvisning till målet AD 2007 nr 16, i vilket domstolen kommit 
fram till att det mot bakgrund av förarbetsuttalanden och remissvar från 
Lagrådet, inte fanns särskilt mycket utrymme för en mer vidsträckt förståelse 
av uttrycket arbetsgivare än den som i övrigt förekommer i arbetsrättslig 
lagstiftning.71 Domstolen anmärkte också i fallet att någon parallell inte 
kunde dras med det principalansvar som finns i skadeståndslagen. Detta 
ansvar förutsätter nämligen, i fråga om kränkningsersättning, att 
arbetstagaren begått en brottslig handling av visst slag.72 
 
Ovan angiven praxis har alltjämt prejudicerande verkan. I det tidigare 
redovisade målet AD 2016 nr 38 konstateras också att den trakasserandes 
position som närmsta chef till den utsatte, ett ostridigt faktum i målet, per 
automatik innebar att hans agerande skulle tillräknas bolaget.73 
 

2.3 Arbetsgivarens skyldighet att ingripa 
Nedan redogörs för arbetsgivarens skyldigheter att ingripa med reaktiva 
åtgärder i det enskilda fallet. Arbetsgivaransvar kan aktualiseras i förhållande 
till sexuella trakasserier som har samband med arbetet. Detta täcker till 
exempel, utöver handlingar som sker på den fysiska arbetsplatsen, till 
exempel tjänsteresor, konferenser, firmafester och andra företagsevenemang. 
Det kan påpekas att begreppet ”arbetsgivaren” när det gäller ansvarsfrågan 
ska, till skillnad från vad som är sagt i föregående avsnitt, tolkas snävare; det 

                                                
 
70 Prop. 2007/08:95 s. 137. 
71 AD 2007 nr 45 samt AD 2007 nr 16. 
72 3 kap. 1 § 1 st 3 pt skadeståndslagen. 
73 AD 2016 nr 38. 
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faktiska och rättsliga ansvaret sammanfaller vad gäller nedanstående 
skyldigheter. 
 

2.3.1 När arbetsgivaren måste ingripa 
Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser att hen i 
samband med arbetet har blivit utsatt för sexuella trakasserier av någon som 
utför arbete eller gör praktik hos arbetsgivaren, inträder enligt 
diskrimineringslagens 2 kap. 3 § en skyldighet för arbetsgivaren att utreda 
omständigheterna kring det påstådda. Enligt samma lagrum ska arbetsgivaren 
i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att de 
sexuella trakasserierna ska upphöra. Samma ordning gällde i den tidigare 
jämställdhetslagen.74 
 
Den första förutsättningen för att utrednings- och åtgärdsskyldighet ska 
inträda är alltså att arbetsgivaren har fått vetskap om trakasserierna. 
Arbetstagaren kan själv ha vänt sig till arbetsgivaren, men arbetsgivaren kan 
också själv ha iakttagit ett beteende som utifrån uppfattas som trakasserier. 
Också information från andra arbetstagare om sådant beteende grundar ansvar 
att utreda. Det räcker med misstankar, rykten eller iakttagelser för att det ska 
bli aktuellt med arbetsgivaransvar. Arbetsgivaren ska anses ha fått kännedom 
om trakasserierna om en företrädare för arbetsgivaren eller en person med en 
ledande befattning hos denna får sådan kännedom.75 Informationen kan också 
nå arbetsgivaren via facklig organisation som arbetstagaren informerat.76 En 
utredning kring sexuella trakasserier ska inledas utan dröjsmål från den 
tidpunkt arbetsgivaren har fått kännedom om de sexuella trakasserierna. Det 
är dock först när arbetsgivaren har fått bekräftelse om att en arbetstagare 
känner sig utsatt som hen aktivt börja utreda och vidta åtgärder. För en 
arbetsgivare som får kännedom om sexuella trakasserier direkt från den 
arbetstagare som känner sig utsatt innebär det att utredningsansvaret inträder 
direkt. Detta förhållande baseras på kriteriet om den utsattes upplevelse – att 
handlingarna upplevs kränkande – för att det överhuvudtaget ska vara fråga 
om sexuella trakasserier. Dock kan en arbetsgivare inte motsatsvis undgå sitt 
ansvar att utreda genom att inte fråga arbetstagaren om hens upplevelser.77  
 
Ett fall där frågan om när en arbetsgivare ska anses ha fått kännedom ägnades 
stor uppmärksamhet var i AD 2005 nr 22. En kvinna som arbetade på Posten 
hade utsatts för sexuella trakasserier av en manlig kollega. Kvinnan hade 
utsatts dels för våldtäkt i mannens hem, dels för sexuella trakasserier vid ett 
flertal tillfällen på arbetsplatsen. Dåvarande jämställdhetsombudsmannen 
hade gjort gällande att arbetsgivaren fått kännedom om såväl våldtäkten som 
de sexuella trakasserierna på arbetet den 13 december år 2000. 
Arbetsgivarparterna menade å sin sida att man fått kännedom om våldtäkten 
                                                
 
74 Prop. 2007/08:95 s. 294. 
75 Ibid s. 504. 
76 Ibid s. 296f. 
77 Ibid s. 297. 
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några dagar efter denna tidpunkt, medan de sexuella trakasserierna på 
arbetsplatsen uppdagats först i mitten av maj året därpå. I målet var det 
ostridigt att kvinnan hade berättat om våldtäkten för en läkare på 
företagshälsovården den 13 december. Domstolen konstaterade att 
representanten på företagshälsovården även informerats om de sexuella 
trakasserierna, men kunde inte finna utrett att dessa uppgifter hade förts 
vidare till arbetsgivaren samma dag78. Det var i målet ostridigt att kvinnan 
några dagar senare berättade om våldtäkten i ett samtal med den 
personalansvarige på Posten, och domstolen konstaterar att arbetsgivaren från 
denna tidpunkt haft kännedom om våldtäkten. Därefter prövade domstolen en 
mängd påståenden från jämställdhetsombudsmannen om datum för 
kännedom. För de flesta av dessa påståenden står ord mot ord vad gäller vad 
som har sagts vid möten och samtal mellan de inblandade parterna, inklusive 
ett möte där representanten från företagshälsovården närvarade. Kvinnan 
lämnade detaljerade uppgifter om ett möte i februari 2001, men då hennes 
uppgifter inte stöds av utredningen i övrigt, anses arbetsgivaren fortfarande 
inte ha fått kännedom om de sexuella trakasserierna. Läkaren från 
företagshälsovården lämnade inga klargörande uppgifter i frågan. Domstolen 
kommenterar att man inte verkade ha pratat uttryckligen om våldtäkten, utan 
refererat till det i termer av ”händelsen” eller ”det inträffade” – vilket skulle 
kunna ha lett till missförstånd. Det ändrade dock inte bedömningen. Kvinnans 
uppgifter om att hon talat om trakasserierna på nytt vid ett möte i början av 
april bekräftas i vittnesförhör, och domstolen konstaterar mot denna bakgrund 
att arbetsgivaren därmed ska anses ha fått kännedom om trakasserierna. Som 
synes krävs det mer än att den utsatte berättar om trakasserierna – det ska vara 
för rätt person.79 I AD 2005 nr 63 var fallet detsamma – ord stod mot ord 
gällande huruvida den utsatta kvinnan hade gjort klart för sin arbetsgivare att 
hon kände sig utsatt, varför hennes uppsägning inte kunde anses 
framprovocerad av arbetsgivaren.80  
 

2.3.2 Hur arbetsgivaren måste ingripa 

2.3.2.1 Skyldighet att utreda 
Sedan 1998 har arbetsgivare varit lagstadgat skyldiga att utreda misstankar 
om förekomst av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Detta var första 
gången en sådan bestämmelse infördes i svensk rätt, och då i 22a § i 
jämställdhetslagen. Innan dess hade domstolen att förhålla sig till ett antal fall 
som utarbetats i praxis, där utredningsansvaret kommit att ses som en del av 
arbetsgivarens ansvar för den goda seden på arbetsmarknaden.81 
 
                                                
 
78 Företagshälsovården täcks inte av definitionen ”arbetsgivare”, även om det ofta är hit 
arbetstagaren är hänvisad. Detta innebär att kännedom som når, men stannar hos, 
företagshälsovården inte gör att arbetsgivaren kan anses ha kännedom om förhållandena; min 
kommentar. 
79 AD 2005 nr 22. 
80 AD 2005 nr 63. 
81 Se till exempel AD 1993 nr 30. 
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Omfattningen av och innehållet i den utredningsskyldighet som inträder 
enligt 2 kap 3 § diskrimineringslagen kan variera från fall till fall.  Syftet med 
alla åtgärder som vidtas ska vara att förhindra att de sexuella trakasserierna 
fortsätter. Det är händelseförloppet och omständigheterna i det enskilda fallet 
som lägger grund för vilka åtgärder som är lämpliga. Utredningen måste 
inledas utan dröjsmål efter att arbetsgivaren fått kännedom om förhållandena. 
Enbart om det framstår som uppenbart att trakasserier inte har förekommit 
anses arbetsgivaren vara befriad från att vidare utreda saken eller vidta 
åtgärder.82  
 
Arbetsmiljöverket har i sina Allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna 
om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet konstaterat att ett 
lämpligt första steg är att hålla samtal med den som utsätts. Samtal kan även 
hållas med den som påstås utsätta, om så inte är olämpligt. Arbetsmiljöverket 
understryker i råden vikten av diskretion i företagandet av utredning.83  
 
Också på EU-rättens område finns ett antal detaljerade riktlinjer med 
beskrivningar av och exempel på åtgärder som arbetsgivaren kan och bör 
vidta stipulerade i uppförandekodexen. Här stadgas att arbetsgivaren bör 
använda sig av både formella och informella metoder för att hantera en 
situation då sexuella trakasserier har förekommit. Likt den ordning som 
sedermera intagits i Arbetsmiljöverkets författning, bör arbetsgivaren enligt 
uppförandekodexen i första hand använda sig av informella lösningar, till 
exempel samtal med den trakasserande för att klargöra för denne att beteendet 
är ovälkommet. I andra hand bör, om första steget inte ger resultat, mer 
formella metoder användas. Detta bör enligt kodexen innebära ett förfarande 
enligt en mer formell procedur, gärna baserad på en på arbetsplatsen antagen 
handlingsplan. Det är av vikt att det av proceduren tydligt framgår vem en 
person som känner sig utsatt för sexuella trakasserier kan och ska vända sig 
till för att få hjälp och stöd. Den som utpekas ha begått handlingarna ska få 
kännedom om innehållet i anklagelserna; i övrigt ska förfarandet vara 
sekretessbelagt.84  
 
Arbetsgivaren är inte skyldig att, om parterna lämnar helt oförenliga 
uppgifter, ta ställning till vem av parterna som har rätt. Arbetsgivaren bör 
dock bilda sig en egen uppfattning om riktigheterna i uppgifterna, och får inte 
låta utredningen stanna vid ett konstaterande av att ord står mot ord. 
Arbetsgivaren har ingen skyldighet att polisanmäla händelsen, men bör 
hänvisa en utsatt arbetstagare till att göra det. Om en polisanmälan leder till 
en utredning ska arbetsgivaren följa utvecklingen av denna och medverka i 
arbetet.85 Ett undantag från detta finns i lagen om offentlig anställning, som 
ålägger en rad arbetsgivare att under vissa omständigheter göra en 

                                                
 
82 Prop. 2007/08:95 s. 297. 
83 Arbetsskyddstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot kränkande 
särbehandling i arbetslivet samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, AFS 
1993:17. 
84 5.b(i)-(iv) Code of practice (uppförandekodexen). 
85 Prop. 2007/08:95 s. 297. 
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åtalsanmälan. Oavsett om en polisanmälan görs eller ej, kan en sådan alltid 
pågå parallellt med arbetsgivarens utredning av händelsen. Att en 
polisanmälan görs innebär alltså aldrig att arbetsgivarens fråntas sitt ansvar 
att utreda och förhindra fortsatta sexuella trakasserier på arbetsplatsen.86 
 

2.3.2.2 Skyldighet att vidta åtgärder 
Bestämmelsen anger att arbetsgivaren i förekommande fall ska vidta åtgärder. 
Detta innebär att en arbetsgivare som har vetskap om eller genom utredning 
kommer fram till att en arbetstagare har blivit utsatt, är skyldig att vidta 
åtgärder för att få trakasserierna att upphöra. En arbetsgivare som vid en 
objektiv bedömning kommit fram till att det inte är fråga om trakasserier är 
inte skyldig att vidta vidare åtgärder, och kan inte heller åläggas betala 
ersättning om skulle det visa sig att det gjorts en felbedömning.87 
 
Om trakasserier kan konstateras är det angeläget att arbetsgivaren lyssnar in 
den utsatte och tar ledning av hens berättelse och önskemål om den fortsatta 
hanteringen och överväganden kring vilka åtgärder som kan vara aktuella att 
vidta. Stöd- och hjälpinsatser bör prioriteras. I Arbetsmiljöverkets Allmänna 
råd anges vidare att problemen bör behandlas snabbt, relevant och med 
respekt, samt att alla lösningar bör sökas ”genom samtal och åtgärder som 
syftar till att förbättra arbetsförhållandena”. 88 
 
Åtgärderna som vidtas ska vara skäliga, anpassade till situationen och ta 
hänsyn till exempelvis trakasseriernas art och omfattning, storlek och 
utformning av arbetsplatsen samt arbetsstyrkans sammansättning. Åtgärder 
som kan bli aktuella i första hand är tillsägelser och uppmaningar; därefter 
varningar, omplaceringar och i sista hand uppsägning av den som 
trakasserar.89 Åtgärderna som vidtas måste ske i enlighet med annan 
lagstiftning, till exempel enligt reglerna i anställningslagen.90 En arbetsgivare 
har dock rätt att avskeda en anställd som konstaterats utsätta en arbetskamrat 
för grova sexuella trakasserier.91 Sedan 1 januari 2017 är arbetsgivare med 
fler än 25 anställda skyldiga att dokumentera den utredning och de åtgärder 
som vidtagits vid överträdelser. Det är ändringar i diskrimineringslagen som 
gör att dokumentationsansvaret numera inte enbart innefattar inrättande av 
jämställdhetsplan, utan allt arbete för att motverka diskriminering och 
sexuella trakasserier. För arbetsgivare med färre än 25 anställda saknas 
alltjämt lagstadgad skyldighet att göra detta. Sådan dokumentation kan dock 
utgöra värdefull bevisning för det fall tvist om huruvida arbetsgivaren 
uppfyllt sina skyldigheter skulle uppstå. Det är också viktigt att åtgärderna 
följs upp och att arbetsgivaren, om de sexuella trakasserierna inte upphör, 
                                                
 
86 JämO, a.a., s. 28. 
87 Prop. 2007/08:95 s. 297. 
88 Prop. 2007/08:95 s. 298 samt däri gjorda hänvisningar. 
89 Ibid. För praxis, se resonemang i t.ex. AD 2005 nr 22. 
90 Ibid. En arbetsgivare ska till exempel senast två månader från det att kännedom fåtts om 
skäl för uppsägning eller avskedande vidta åtgärder för att få anställningen att upphöra, 7 § 
LAS. 
91 AD 2006 nr 54. 
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vidtar ytterligare åtgärder.92 Det är under alla omständigheter viktigt att 
arbetsgivaren håller den utsatta arbetstagaren informerad om vilka åtgärder 
som vidtas eller planeras, samt lämnar besked i de fall vidare åtgärder inte 
planeras.93 
 

2.3.3 Förbud mot repressalier 
Artikel 2.3 i likabehandlingsdirektivet, liksom 2 kap. 18 och 19 §§ 
diskrimineringslagen, innehåller ett förbud för arbetsgivaren att uttryckligen 
eller underförstått grunda vissa beslut på tillbakavisande eller underkastelse 
av sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön. Sådana beslut kan 
röra tillträde till fortbildning, anställning, fortsatt anställning, befordran, lön 
eller andra beslut rörande anställningen. Ett exempel på detta är när en 
arbetstagare markerar att ett beteende från arbetsgivaren eller annan person 
högre upp i arbetshierarkin inte är önskvärt, för att sedan inte nekas en tidigare 
utlovad befordran. Andra exempel är att arbetstagaren drabbas av nackdelar i 
sitt arbete, får försämrade villkor, tilldelas en orimlig arbetsbörda alternativt 
mycket okvalificerade uppgifter; men också att arbetstagaren bemöts och 
behandlas på ett hotfullt eller kränkande sätt. Oberättigat dåliga referenser 
eller omdömen i syfte att påverka arbetstagarens möjligheter till professionell 
vidareutveckling eller tillgång till utbildning, befordran eller annan 
anställning är andra exempel.94  
 
Förbudet mot repressalier gäller, enligt 19 §, gentemot den som anmält eller 
påtalat ett kränkande beteende av sexuell natur, den som medverkat i en 
utredning och den som avvisat eller fogat sig i sexuella trakasserier. Det 
omfattar även kollegor till den som utsätts för kränkande beteenden. 
Sammanfattningsvis syftar alltså repressalieförbuden till att ge skydd mot 
åtgärder vidtagna för att ”straffa” i den situation där någon har utnyttjat sin 
rätt att påtala missförhållanden och protesterat mot diskriminering.95 
 

2.4 Bevisning 

2.4.1 Bevisbörda 
Som synes i utredningen gjord i kapitel 2.2 och 2.3 finns det en mängd 
punkter som, vid en eventuell tvist, behöver föras i bevisning. Bestämmelser 
om bevisning och bevisbörda finns i såväl likabehandlingsdirektivet som i 
diskrimineringslagen. Inledningsvis konstateras i skäl (30) till direktivet att 
reglerna om bevisbörda är centrala för att principen om likabehandling ska 
upprätthållas. Med hänvisning till praxis från EU-domstolen, grundad på det 

                                                
 
92 3 kap. 2 § diskrimineringslagen, ändringar gjorda genom SFS 2016:828. 
93 Prop. 1997/98:55 s. 141. 
94 Prop. 1990/91:113 s. 113. 
95 Prop. 2004/05:147 s. 109; prop. 2002/03:65 s. 152f; AD 2011 nr 13. 
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tidigare bevisbördedirektivet96, anges att bevisbördan övergår till svaranden 
när det föreligger ett prima facie-fall av diskriminering, det vill säga ett fall 
av diskriminering vid första anblick. Ett sådant fall anses föreligga om 
käranden har lagt fram fakta som kräver förklaring, och en av de tänkbara 
förklaringarna är diskriminering.97 Detta gäller dock inte i de fall det åligger 
domstol eller annat behörigt nationellt organ att utreda fakta. EU:s 
medlemsstater ska inom sina nationella rättssystem vidta nödvändiga åtgärder 
för att se till att svaranden åläggs bevisa att det inte föreligger något brott mot 
likabehandlingsprincipen, i de fall personer som anser sig förfördelade inför 
domstol eller annan myndighet lägger fram fakta som ger anledning att anta 
att det har förekommit direkt eller indirekt diskriminering, artikel 19.1 
likabehandlingsdirektivet. Det står medlemsstaterna fritt att, på alla stadier av 
förfarandet, införa bevisregler som är mer fördelaktiga för kärande än de som 
återfinns i direktivet, artikel 19.2. Hur dessa bevislättnadsregler är tänkta att 
tillämpas har EU-domstolen behandlat i bland annat förhandsavgörandet 
Coleman. I målet bekräftades förhållandet att när kärande visar på 
omständigheter som ger anledning att anta att diskriminering (inklusive 
sexuella trakasserier) har skett, måste bevisbördan övergå till svaranden för 
att likabehandlingsprincipen ska tillämpas effektivt. Svaranden har då att 
styrka att principen inte har åsidosatts. Detta förhållande har senare bekräftats 
i fallet Asociatia Accept.98 
 
I den svenska diskrimineringslagen finns regeln om bevisbörda i 
diskrimineringstvister i 6 kap. 3 §. Här anges att om den utsatte visar 
omständigheter som ger anledning att anta att hen har blivit diskriminerad, är 
det svaranden som ska visa att diskriminering inte har förekommit. Således 
är tröskeln, i linje med likabehandlingsdirektivets regler, lägre för käranden. 
Regeln skiljer sig från hur det annars brukar förhålla sig i civilrättsliga tvister, 
där det vanligtvis ställs högre krav på den som anser sig ha blivit utsatt för en 
skadeståndsgrundande handling då hen måste bevisa eller styrka detta. Först 
vid ett sådant styrkande går bevisbördan över till motparten.99 Bevisregeln 
och dess förhållande till EU-rätt har redovisats grundligt i målet AD 2009 nr 
45, där domstolen har uttalat att det enbart är svarande som kan ange orsaken 
till sitt handlingssätt varför hen ska åläggas styrka att det inte varit fråga om 
(i detta fall) ett missgynnande som hade samband med könstillhörighet.100 
 
En regel med samma innebörd fanns i den gamla jämställdhetslagens 45 a §. 
Vid omarbetningen av regeln inför diskrimineringslagens antagande 
konstaterade regeringen att det inte fanns några hinder mot ytterligare 
bevislättnader för käranden, men att en sådan avsikt inte fanns i och med den 
                                                
 
96 Det tidigare rådets direktiv 97/80/EG av den 15 december 1997 om bevisbörda vid mål om 
könsdiskriminering, också kallat direktivet om omvänd bevisbörda. 
97 Reversing the burden of proof: Practical dilemmas at the European and national level, 
European Commission 2015, s. 53. 
98 C-303/06, Coleman, punkt 54; C-81/12, Asociatia Accept, punkt 55. 
99 Fransson, Susanne och Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen (16 feb 2017, Zeteo) 
kommentaren till 6 kap. 3 d §. Se till exempel hur fördelningen av bevisbördan ser ut i mål 
enligt skadeståndslagen. 
100 AD 2009 nr 45; prop. 1999/2000:143 s. 50f; prop. 2004/05:147 s. 138f. 
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nya lagen.101 I ett fall från Högsta domstolen har regeln i diskrimineringslagen 
beskrivits som en presumtionsregel, med innebörden att diskriminering antas 
föreligga om käranden visar på omständigheter som gör det antagligt, och 
först när denna presumtion har genombrutits av svarande kan domstolen 
konstatera att så inte är fallet. Det är dock av vikt att den presumerande 
omständigheten skiljer sig från den omständighet som ska motbevisas.102 I 
doktrin har vissa författare, med hänvisning till detta mål, tidigare menat att 
bestämmelserna om bevisskyldigheten i diskrimineringslagen nog är avsedd 
att utgöra just en presumtionsregel, men att den ”har fått en ganska 
misslyckad utformning”.103 Termen presumtionsregel har dock varken 
förekommit i förarbeten innan diskrimineringslagen eller i praxis från 
Arbetsdomstolen. Här har man istället beskrivit regeln som en om delad 
bevisbörda.104 Regeringen kommenterade detta förhållande i propositionen 
till diskrimineringslagen. Flera instanser hade nämligen påpekat att den 
tidigare utformningen av regeln, som en med delad bevisbörda, i de olika 
diskrimineringslagarna skapade ”ett betydande glapp mellan bevisteoretisk 
terminologi och praktisk tillämpning” och främst angripit ”det ologiska i att 
dela upp bevisbördan avseende ett och samma rättsfaktum”. Det senare 
uttalandet görs med hänvisning till professor Jonas Malmberg, vilken har 
menat att en sådan uppdelning av bevisbördan inte är logiskt möjligt eller i 
vart fall inte förnuftig.105 Följden av detta blev, enligt bland annat Juridiska 
fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, en motsägelsefull ordning 
eftersom kärandens respektive svarandens bevisbörda tog sikte på existensen 
respektive icke-existensen av samma förhållande. Man menade också att det 
kunde bli svårt att skapa en konsekvent rättstillämpning vad gällde 
uppdelningen av bevisbördan i två led. 
 
Regeringen underhöll kritiken men menade att regelns utformning praktiskt 
inte utgjorde ett hinder för att pröva båda parters bevisning i ett och samma 
sammanhang. Man menade dock att regeln borde utformas med stor hänsyn 
tagen till hur den tidigare tillämpats av domstolen, och återkom här till fallet 
NJA 2006 nr 170. Regeringen konstaterade att det förvisso stod klart att HD 
inte funnit bevisregeln helt oproblematisk, men att detta inte i sig kunde anses 
tala för en förändrad ordalydelse i regeln. Vidare påpekade regeringen att 
prövningen av regeln i AD inte varit helt okontroversiell, och kritik hade 
framförts kring att domstolen inte hade krävt tillräckligt av arbetsgivaren i 
bevishänseende. Detta förhållande konstateras vara gemensamt för all typ av 
bevisvärdering och bedömningar av när en part ska anses ha fullgjort sin 
bevisbörda, varför regeringen ansåg att en ändring av bestämmelsen inte var 
nödvändig för att möjliggöra en ändamålsenlig tillämpning med avsedd 
bevislättnad för kärandepart som resultat.106 Man var dock inte främmande 

                                                
 
101 Prop. 2007/08:95 s. 445. 
102 NJA 2006 s. 170. Se också NJA 2006 s. 179. 
103 Fitger, Peter, m.fl. Rättegångsbalken (5 dec 2017, Zeteo) kommentaren till 35 kap. 1 §. 
104 Prop. 2002/03:65 s. 104; prop. 2004/05:147 s. 138 samt prop. 2005/06:38 s. 121. 
105 Ursprungligen från Malmberg, Jonas. Bevisfrågor i den nya diskrimineringsrätten; 
sedermera refererat till i NJA 2006 s. 170. 
106 Prop. 2007/08:95 s. 444. 
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för en ändrad ordalydelse om en sådan skulle kunna vara tydligare och mindre 
kontroversiell, men alltjämt uppfylla likabehandlingsdirektivets krav. En 
alternativ lydelse hade föreslagits av diskrimineringskommittén, men 
regeringen ansåg att det fanns en risk för att förslaget skulle leda till en större 
bevislättnad än vad som var fallet i den gällande ordningen. Detta ansåg man, 
med stöd av remissvar från bland annat AD, vara icke önskvärt. Andra 
formuleringar som föreslogs av remissinstanserna var att käranden skulle visa 
”skälig grund” eller ”övervägande skäl”. Alternativt föreslogs att en 
bevislättnad kunde införas även för svarande som snarare kunde visa 
”sannolika skäl” eller ”göra klart mera sannolikt” att diskriminering inte 
förekommit. Regeringen ansåg dock att samtliga dessa formuleringar i för 
hög utsträckning skulle avvika från bestämmelserna i direktivet, och i rädsla 
för en framtida prövning inför EU-domstolen valde man att behålla den redan 
befintliga ordningen, och överlämna frågor som vilken part som skulle ha 
bevisbördan för vilken omständighet till rättstillämparen.107 
 
De senaste åren har frågan om hur bevisbördan i likabehandlingsdirektivet 
ska tolkas fått särskild uppmärksamhet i mål om sexuella trakasserier som 
prövats i Arbetsdomstolen. Det är förhållandet att man i svensk rätt har ställt 
upp ett krav på att utsättaren måste haft insikt om att hen utsatte någon för 
sexuella trakasserier som gett upphov till frågor från DO. I ett antal fall från 
2016 och 2017 har DO argumenterat för att det är oklart i vad mån käranden 
har bevisbördan för att ett sådant insiktskrav är uppfyllt, samt att ordningen 
kan innebära att käranden får en bevisbörda som är tyngre än den som avses 
i direktivet. DO har också påpekat att den gränsdragning som finns avseende 
när en trakasserande person under alla omständigheter måste inse att 
beteendet är oönskat är mycket otydlig, både till struktur, innehåll och 
avseende i vad mån kärande bär bevisbördan även för detta. AD borde därför, 
menar DO, inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. En nationell 
domstol, mot vars avgörande det saknas rättsmedel enligt nationell rätt, är 
enligt artikel 267 FEUF skyldig att begära förhandsavgörande från EU-
domstolen när fråga uppkommer om bland annat tolkningen av EU:s 
rättsakter. 
 
Första gången DO begärde förhandsavgörande i detta avseende var i AD 2016 
nr 38. DO ställde i målet tre frågor. Den första frågan gällde huruvida 
likabehandlingsdirektivet och –principen innebär att käranden i ett mål om 
sexuella trakasserier ska visa att trakasserierna har förekommit, eller om det 
är tillräckligt att käranden visar fakta som ger anledning att anta att sådana 
trakasserier har förekommit. Den andra frågan gällde om käranden har 
bevisbördan för att den person som anklagas för sexuella trakasserier har 
insett eller borde ha insett att trakasserierna har varit oönskade eller 
kränkande. Den tredje frågan handlade om huruvida det är förenligt med 
likabehandlingsdirektivet och –principen att kräva att käranden ska visa att 
kränkningen som denne har fått utstå är av sådan art att detta utan vidare 
måste ha stått klart för en person med normal omdömesförmåga.108 Svaranden 
                                                
 
107 Prop 2008/09:95 s. 445. 
108 AD 2016 nr 38, s. 3. 
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i målet hade ingen invändning mot att ett förhandsavgörande gällande 
frågorna inhämtades. Domstolen avslog DO:s begäran med följande 
motivering. I målet CILFIT gjorde EU-domstolen ett principiellt uttalande 
med innebörden att en nationell domstol kunde underlåta att inhämta 
förhandsavgörande trots att det i och för sig var fråga om tolkning av för målet 
avgörande EU-rätt. EU-domstolen konstaterade att så var fallet till exempel 
när en motsvarande fråga redan har prövats i tidigare avgörande eller om 
svaret på frågan var så uppenbart att det inte lämnade något utrymme för 
rimligt tvivel om hur EU-domstolens svar skulle se ut.109 Eftersom det redan 
stod klart i målet att sexuella trakasserier hade förekommit, konstaterade AD 
att man inte var beroende av svaret på frågorna för att kunna döma i målet: 
 

”Med hänsyn till de bedömningar Arbetsdomstolen gjort i målet 
anser domstolen inte att det inte är nödvändigt att ta ställning till 
de frågor som DO ställt för att döma i saken.” 110 

 
I målet AD 2016 nr 56 yrkade DO på nytt på att förhandsavgörande skulle 
inhämtas avseende de frågor som tidigare ställts samt ytterligare sex vilka 
som berörde andra punkter i målet. Svaranden i målet bestridde här att sådant 
förhandsavgörande skulle inhämtas. I sin domskrivning uppgav AD att man 
med hänsyn till de bedömningar som gjorts i målet inte var beroende av svar 
på frågorna för att kunna döma i målet, och använde sig av samma 
formulering som förekom i AD 2016 nr 38. Den utsatte hade på ett i 
domstolens mening trovärdigt sätt lämnat detaljrika uppgifter om vad som 
hade skett, vilka stöddes av utredningen i övrigt. Frågorna från DO har med 
andra ord inte besvarats, då de inte har varit av vikt för att nå fram till en dom 
i målet.111 
 
I de handlingar som DO har gett in till AD i respektive mål återfinns kortfattad 
argumentation kring varför det är av vikt att inhämta ett förhandsavgörande i 
frågorna. I båda målen var frågan om den trakasserandes insikt om sitt 
beteende centrala, och DO menar att det i detta avseende alltjämt finns en 
oklarhet i förhållande till EU-rätten. DO argumenterar för att det krav på 
insikt som finns i svensk rätt inte framgår av likabehandlingsdirektivet, och 
att det mot denna bakgrund är oklart i vad mån det är käranden som har 
bevisbördan för att ett insiktskrav är uppfyllt. Det framstår för DO under alla 
omständigheter som att detta uppenbarhetskrav är oförenligt med EU-rättens 
utgångspunkt att käranden ska åtnjuta en bevislättnad i sådana mål.112 I ett 
slutligt yttrande inför huvudförhandlingen i AD uppger DO att ett 
förhandsavgörande måste inhämtas avseende frågorna för att undvika att det 
utvecklas en praxis som riskerar att avvika från EU-rätten.113 
 

                                                
 
109 C-283/81 CILFIT. 
110 AD 2016 nr 38, s. 14. 
111 AD 2016 nr 56. 
112 AD 2016 nr 38, aktbil. 17. 
113 Ibid, aktbil. 32. 
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Det kan i sammanhanget nämnas att EU-domstolen har yttrat följande 
avseende bevisning. Bedömningen av de fakta som presenteras utgöra 
anledning att anta att det har förekommit diskriminering i strid med direktiv 
och lag är en fråga för de nationella rättsliga instanserna. Det åligger kärande 
att styrka dessa omständigheter. När sådana fakta styrks, åligger det under 
alla omständigheter svarandeparten att inför denna instans bevisa att dessa 
fakta inte innebär ett åsidosättande av likabehandlingsprincipen i strid med 
EU-rätt.114 
 

2.4.2 Ord mot ord? – prövningens svårigheter 
Det ligger i sakens natur att sexuella trakasserier kan vara svåra att bevisa. 
Ofta kan trakasserierna börja som subtila beteenden, och det finns sällan 
vittnen som kan berätta om vad som hänt eller gjorts. AD har i domar uttryckt 
att 
 

”såvitt avser de påtalade händelserna har med undantag från ett 
tillfälle inte förebringats bevisning från någon som uppges direkt 
ha sett vad som skett. Detta är i och för sig inget ovanligt med 
hänsyn till att handlingar av det aktuella slaget vanligtvis sker i 
det fördolda.”115 

 
Domstolen har vid ett antal tillfällen uppmärksammat dessa svårigheter i sina 
domar. AD har vid flera tillfällen påpekat att det för bifall till ett käromål i 
mål om diskriminering inte räcker att arbetstagarens uppgifter framstår som 
tillförlitliga, eller mer tillförlitliga, än de som lämnats av svarande.116 I tvister, 
framförallt om de gäller huruvida det är fråga om sexuella trakasserier 
överhuvudtaget, tvingas Arbetsdomstolen ofta konstatera att ord står mot ord 
parterna emellan. I dessa fall blir annan bevisning – så kallade kringuppgifter, 
ofta bestående i vittnesmål – av väsentligt intresse. Baserat på dessa görs en 
samlad bedömning. I målet AD 2016 nr 56 vände sig domstolen snabbt till att 
bedöma trovärdigheten av de uppgifter som förekommit samt det intryck som 
den utsatte gett vid återberättandet av vad hon hade upplevt.  
 

2.4.3 Pågående arbete 

2.4.3.1 EU 
På EU-nivå bedrivs ständigt arbete för att se till att befintlig reglering följs 
och att den förnyas när så är behövligt. Inte sällan tillsätter EU-kommissionen 
utredningsgrupper vilka får i uppdrag att studera hur något specifikt tolkats 
och tillämpats i praktiken ute i medlemsstaterna. En av utredningarna som 
tangerar denna uppsats gjordes av European Network of Legal Experts in the 

                                                
 
114 C-81/12, Asociatia Accept, punkt 42. 
115 AD 1993 nr 30. 
116 Ibid. 
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Non-discrimination field, där särskilt fokus lades på bevisbörderegelns 
tolkning och tillämpning. Nätverket konstaterade att det generellt finns 
mycket lite praxis på området och många problem är återkommande i flera 
medlemsstater. Det handlar enligt utredningen inte om otillräcklig eller 
inadekvat införlivning, utan snarare om inkorrekt eller inkonsekvent 
rättstillämpning i domstolarna. I rapporten konstateras att förståelsen för 
regeln bland såväl domare som advokater – och i vissa fall också de nationella 
likabehandlingsorganen – är bristfällig. Man konstaterade också att syftet 
med regeln om bevislättnad för kärande omintetgörs om nivån för ett 
konstaterande av prima facie-fall av diskriminering sätts för högt.117  
 

2.4.3.2 Sverige 
I januari 2014 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med 
uppgift att lämna förslag på hur arbetet mot diskriminering kan organiseras 
och effektiviseras.118 Utredningens förslag ämnas ge personer som utsätts för 
diskriminering säkerställt goda förutsättningar för att ta tillvara sina 
rättigheter. I direktiven från regeringen uppges att det finns mycket påtagliga 
skillnader mellan mål om diskriminering i AD och sådana som tas upp i de 
allmänna domstolarna, samt att detta förhållande måste analyseras.119 
Utredningens betänkande presenterades under 2016. De förslag som 
utredningen presenterar föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.120  
 
Utredningen innehåller band annat en genomgång av rättspraxis avseende 
bevisbörderegeln i diskrimineringsmål. Avseende de mål från AD som 
analyserats, konstaterar utredningen att regeln har redovisats i 59 procent av 
målen, men tillämpats i 46 procent. Samma siffra för de allmänna 
domstolarna är 83 procent. I åtminstone fem domar har AD gjort en 
bevisvärdering som i högre utsträckning liknar en vanlig bevisvärdering, det 
vill säga att all bevisning värderas i ett sammanhang.121 Som nämnt i avsnittet 
om bevisning har utredningen också kunnat konstatera att fraser som ”ord står 
mot ord”, ”att ingen framstår som mer trovärdig än den andre” och att ”den 
som påstår sig ha blivit diskriminerad har visat något” för att hantera all 
bevisvärdering i en vända, närmst en sammanvägd bedömning. Utredaren 
uppger i sin analys att allmänna domstolar generellt sett verkar bättre än AD 
på att redovisa de steg som tas i bevisvärderingen för att åskådliggöra hur 
regeln de facto tillämpats. Utredaren påpekar dock att det förhållande att 
kärande ska ha en bevislättnad i diskrimineringsmål inte förändrar 
förhållandet att käranden har att styrka de omständigheter som kan leda till 
att en presumtion för att diskriminering föreligger. Regeln om bevislättnad 
                                                
 
117 European Network of Legal Experts in the Non-discrimination Field. Report on measures 
to combat discrimination, Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC, Country report 2013, The 
Netherlands, State of affairs up to 1st January 2014; EU-kommissionen (2015) Reversing 
the burden of proof: Practical dilemmas at the European and national level, s. 74ff. 
118 Kommittédirektiv 2014:10. 
119 SOU 2016:87, s. 425. 
120 Ibid s. 46. 
121 AD 2009 nr 4, AD 2009 nr 87, AD 2010 nr 21, AD 2011 nr 13 och AD 2013 nr 74; SOU 
2016:87 s. 450. 
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innebär inte, konstaterar utredaren, att omständigheterna ska göras antagliga; 
dessa ska alltjämt styrkas, och bevislättnaden inträder först när käranden gjort 
detta.122 
 
Kommissionen har mot bakgrund av den ovan redovisade rapport påpekat att 
Sverige har problem med att det tillämpningen av bevisbörderegeln skiljer sig 
beroende på vilken domstol som dömer i målet. AD konstateras tillämpa 
presumtionskravet snävare och ge kärande en mindre gynnsam situation än i 
mål som hanteras av HD.123 Andra har instämt i detta; bland annat har 
företrädare för LO-TCO Rättsskydd i en artikel redovisat inställningen att det 
förhållande att DO måste styrka en viss omständighet innebär att bevislättnad 
inte ges. Domar med denna argumentation strider därmed både mot HD:s och 
EU-domstolens praxis.124 Den svenska utredaren instämmer inte i kritiken 
och menar att genomgången inte visar på några påtagliga skillnader mellan 
hur AD och HD placerar bevislättnaden. De kan dock se att allmänna 
domstolar möjligen har en öppnare syn på vilka omständigheter som krävs 
för att skapa en presumtion för att diskriminering föreligger, och att dessa 
också är mer öppna för så kallad kringbevisning än vad AD är. Slutsatserna 
som dras kring detta är att det finns en risk för att en alltför strikt tillämpning 
av bevisbörderegeln – där varje omständighet måste strykas – leder till att 
bevislättnaden inte inträder som det är meningen att den ska. Bedömningen 
som görs i utredningen är att fokus i alla processer bör ligga på de 
omständigheter som kan anses vara tillräckliga för att det ska vara fråga om 
ett prima facie-fall av diskriminering. Med ett sådant fokus, menar 
utredningen, bör sannolikheten för att bevislättnaden inträder på det sätt som 
är avsett.125 Man tycker sig dock se att även AD har börjat tillämpa regeln 
som en presumtionsregel, trots att det är mycket begränsat material man har 
haft att titta på. Slutsatsen i utredningen är att, likt den i rapport som gjorts av 
kommissionen, att det är i tillämpningen av regeln som problemen uppstår 
och att det därför kan finnas anledning att se över bestämmelsen så att det 
tydligare framgår att det är fråga om en presumtionsregel.126 
 

2.5 Påföljder 

2.5.1 Likabehandlingsdirektivet 
EU-rätten ställer i likabehandlingsdirektivet krav på att de påföljder som 
kopplas till överträdelser av förbuden ska vara avskräckande, proportionella 
och effektiva, skäl (6) och (35) i direktivet. Direktivets skäl (33) hänvisar till 
att domstolen tydligt i sin praxis har slagit fast att ”det skadestånd som 

                                                
 
122 SOU 2016:87 s. 454f. 
123 EU-kommissionen (2015), a. rapport, s. 70f. 
124 Lag & Avtal.  LO-jurist: Skräckexempel på hur AD behandlar bevis, Anders Wilhelmsson, 
länk i källhänvisning. 
125 SOU 2016:87, s. 458f. 
126 Ibid s. 463f och s. 615. 
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tilldöms för överträdelse av denna princip ska vara adekvat i förhållande till 
den skada som lidits”, varför man anser att det saknas anledning till att 
fastställa en övre gräns för kompensation till en utsatt. I direktivets art. 18 
återkommer man till detta. Medlemsstaterna görs här skyldiga att i sina 
rättsordningar se till att nödvändiga bestämmelser, vilka säkerställer en 
faktiskt och effektiv gottgörelsen eller kompensation, införs. Än en gång 
understryks att kompensationen ska vara avskräckande och proportionerlig, 
samt att medlemsstaterna inte får begränsa ersättningen i förväg.127  
 

2.5.2 Påföljder i diskrimineringslagen 

2.5.2.1 Diskrimineringsersättning 
Det femte kapitlet i diskrimineringslagen syftar till att, i enlighet med 
direktivets bestämmelser, skapa ett civilrättsligt påföljdssystem för 
överträdelser mot diskriminerings- och repressalieförbudet samt 
arbetsgivarens skyldighet att utreda och åtgärda bland annat sexuella 
trakasserier. I kapitlets första paragraf stadgas att sådana överträdelser ska 
följas av en skyldighet att utbetala en så kallad diskrimineringsersättning. I 
bestämmelsen fastslås att det är ”den som bryter mot 
diskrimineringsförbuden” som är skyldig att utge sådan ersättning. Denna 
definition motsvarar inte fullt ut förbuden som ställs upp i lagens andra 
kapitel, där också andra än arbetsgivaren eller huvudmannen – till exempel 
arbetstagare som kan jämställas med arbetsgivaren – de facto kan 
diskriminera. 5 kap. 2 § i lagen fastslår detta genom stadgandet att även när 
en arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier av en annan arbetstagare, är 
det alltjämt enbart arbetsgivaren eller huvudmannen som kan ställas inför 
rätta och tvingas utbetala ersättning. Således omfattas sexuella trakasserier 
mot en arbetstagare från en annan arbetstagare av arbetsgivarens 
principalansvar likt det i 3 kap. 1 § skadeståndslagen. Detta lagrum stadgar 
att arbetsgivaren bär ansvar för anställda som förorsakar att någon skadas i 
arbetsgivarens verksamhet. Det är inte helt uteslutet att arbetsgivaren kan 
rikta ersättningskrav mot den som trakasserat enligt regler om regressfordran. 
Detta är dock mycket ovanligt, eftersom regeln om en arbetstagares 
skadeansvar, vilken återfinns i 4 kap. 1 § skadeståndslagen, är mycket 
inskränkt vad gäller just regresskrav från arbetsgivaren.128 
 
Innan tillkomsten av diskrimineringslagen utgick enligt den då gällande 
jämställdhetslagen ett allmänt eller ideellt skadestånd vid överträdelser av 
regelverket. Ett av motiven till ändringen angavs vara att man ville göra det 
mer avskräckande att diskriminera; ”Det ska kosta att diskriminera” var 
regeringens val av rubrik i propositionen till lagändringen.129 Efter att höga 
                                                
 
127 Likabehandlingsdirektivet 2006/54/EG. Ett undantag till förbudet mot en övre gräns gäller 
när arbetsgivaren kan visa att den enda skada som en sökande lidit är arbetsgivarens vägran 
att ta sökandens ansökan om arbete under övervägande, artikel 18. 
128 Hellner, Jan och Radetzki, Marcus (2014). Skadeståndsrätt. 9 uppl., Stockholm: Norstedts 
Juridik, s. 154f. 
129 Prop. 2007/08:95 s. 390. 
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skadestånd länge kritiserats – bland annat i en proposition i slutet av 1970-
talet, där sådana ansågs kunna ”motverka lagens syfte”130 – intog man vid 
millennieskiftet återigen positionen att skadeståndsnivåerna i 
diskrimineringsmål borde vara höga, till och med högre än vid andra 
arbetsrättsliga överträdelser.131 Denna hållning motiverades naturligtvis 
också av att Sverige några år tidigare blivit medlem i det dåvarande EG, och 
att kraven i de då gällande direktiven på effektiva och avskräckande påföljder 
var framträdande. I ett antal fall under åren 2005–2011 konstaterade AD att 
en kränkning av diskrimineringsgrunder – vilket de facto utgjorde en 
kränkning av de mänskliga rättigheterna – var allvarligare än brott mot både 
föreningsrättsskyddet och kravet på saklig grund för uppsägning.132  
 
Ersättningens storlek ska enligt 5 kap 1 § diskrimineringslagen bestämmas i 
beaktande av syftet att motverka fortsatta överträdelser. Här blir skillnaden 
gentemot det tidigare ekonomiska eller ideella skadeståndet tydligt; 
skadestånd ska utgöra kompensation för till exempel ekonomisk förlust eller 
själva lidandet eller obehaget en utsatt har behövt utstå – ett reparativt syfte – 
men i och med införandet av diskrimineringsersättning har man också fått till 
en påföljd med preventivt syfte. Denna dubbla funktion ska vara ett medel för 
avskräckande från diskriminering, och har i praxis konstaterats kunna 
legitimera högre ersättningsnivåer.133 I två mål avgjorda av Högsta domstolen 
har HD uttalat att diskrimineringsersättningens dubbla funktion föranleder 
frågan om hur de två funktionerna tar sig i uttryck rent ekonomiskt. HD 
använder i målet de två uttrycken ”upprättelseersättningen” och 
”preventionspåslag” för att beskriva de olika delarna, och menade i domarna 
att preventionspåslaget bör sättas lika högt, men inte högre, än 
upprättelseersättningen.134 Denna retorik har dock inte synts i AD:s domar, 
som istället för att bedöma ersättningens storlek i två steg snarare verkar göra 
en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda målet och 
kränkningens allvar. Dock förekommer hänvisningar till att hänsyn bör tas till 
”preventiva aspekter” även i AD. Bedömningen av hur stor ersättning som 
ska utgå i det enskilda målet ska göras utifrån arten och graden av 
kränkningen. Det kan till exempel handla om att det är fråga om mycket 
omfattande kränkningar; att de pågått över en längre tidsperiod; att de orsakat 
särskilt lidande eller hotfull stämning, eller att kränkningen har fått 
konsekvenser för framtida anställbarhet.135 Den personliga upplevelsen hos 
den utsatte ska också vägas in.136 Att syftet tydligt varit att kränka bör ses som 
försvårande och motivera ett högre ersättningsbelopp.137 I propositionen 
talades även om att näringsverksamhetens omsättning skulle kunna få 
betydelse, då ett högre ersättningsbelopp krävs för att uppnå en kännbar effekt 

                                                
 
130 Prop. 1978/79:175 s. 70. 
131 Prop. 1999/2000:143 s. 58. 
132 Se t.ex. AD 2005 nr 32, AD 2012 nr 91 och AD 2011 nr 37. 
133 Prop. 2007/08:95 s. 390; NJA 2014 s. 499 II p. 17 och 20. 
134 NJA 2014 s. 499 I och II. 
135 Attunda Tingsrätt, mål T 2705–11. 
136 Prop. 2007/08:95 s. 398. 
137 Ibid; NJA 2014 s. 499 I p. 45. 
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i verksamheter med hög omsättning.138 I fall om sexuella trakasserier i AD de 
senaste åren har diskrimineringsersättningarna ofta landat på mellan 25 000 
kronor och 50 000 kronor.139 
 
Diskrimineringsersättning är gemensam påföljd för överträdelser på grund av 
samtliga diskrimineringsgrunder. Inte sällan ser man dock att ersättningen för 
överträdelser av andra diskrimineringsgrunder sätts högre än i mål om 
sexuella trakasserier. I ett mål om diskriminering på grund av kön och ålder 
fick en kvinna 75 000 kronor i diskrimineringsersättning140; i ett annat 
gällande åldersdiskriminering genom tvångspensionering sattes ersättningen 
till 125 000 kronor för 25 anställda som hade ”tvångspensionerats” vid 60 års 
ålder.141 I särskilda skäl kan ersättningen sättas ned helt eller delvis, 5 kap. 1 
§ tredje stycket diskrimineringslagen. I propositionen anges att detta enbart 
ska göras vid ”särskilda skäl” samt att ”möjligheten till jämkning ska 
tillämpas restriktivt”. Sådana skäl kan vara att den som kränkt självmant 
vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med situationen.142 I propositionen 
anges också att god tro, det vill säga att någon som bryter mot 
diskrimineringslagen ”varken har insett eller borde ha insett att tillämpningen 
av en bestämmelse strider mot diskrimineringslagen”, kan utgöra ett skäl för 
jämkning.143 Detta har dock aldrig tillämpats i fall gällande sexuella 
trakasserier.144 
 
Bestämmelsen om diskrimineringsersättning är utformad så att den enbart kan 
utbetalas till den som har kränkts av överträdelsen – den kräver alltså en 
identifierad skadelidande. Vidare kan ersättningen enbart mottas av enskilda 
individer. I ett fall har detta förhållande ansetts innebära att arbetsgivaren 
måste ha förstått att det var fråga om att en individ kände sig kränkt när det i 
förhållande till ett fackförbunds medverkan talats om 
diskrimineringsersättning.145 I ett remissvar till en alltjämt pågående 
utredning som DO begärt av regeringen har DO konstaterat att förhållandet 
att enbart individer kan motta diskrimineringsersättning, och därmed att en 
identifierad skadelidande krävs för att få till en prövning, är problematiskt. 
DO uppger att ”många av de överträdelser som förbjuds genom 
diskrimineringslagen är av en mer strukturell karaktär och kan medföra 
konsekvenser för många”. Främst hänvisas till saker som bristande fysisk 
tillgänglighet i lokaler eller systematisk lönediskriminering, men fallet skulle 
kunna vara detsamma gällande sexuella trakasserier. DO argumenterar vidare 

                                                
 
138 Prop. 2007/08:95 s. 398. 
139 Se till exempel utdömda diskrimineringsersättningar I målen AD 2011 nr 13, AD 2016 nr 
38 och AD 2016 nr 56. 
140 AD 2010 nr 91. 
141 AD 2011 nr 37. 
142 Prop. 2007/08:95 s. 403. 
143 Prop. 2007/08:95 s. 555.  
144 Det ligger i min mening i sakens natur att det saknas förutsättningar att tillämpa 
möjligheten till jämkning med hänvisning till god tro när det kommer till just sexuella 
trakasserier; trots att det ter sig förenligt med kravet på att utsättande part måste ha haft insikt 
om att beteendet är kränkande. Jag återkommer till detta i analysen. 
145 AD 2005 nr 22. 
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att då en stor del av dess tillsynsuppdrag består just i att få till 
domstolsprövning av förhållanden som utgör överträdelser mot lagen, krävs 
ytterligare sanktionsmöjligheter.146 EU-domstolen har i ett antal domar 
konstaterat att EU-rättens krav på att medlemsstaterna inför avskräckande 
sanktioner gäller oavsett om det finns en enskild skadelidande eller ej.147 I 
utredningen konstateras också att just detta förhållande innebär att den 
svenska regleringen avseende sanktioner mot överträdelser inte kan anses 
uppfylla EU-rättens krav på effektivt införlivande.148 
 

2.5.2.2 Ersättning för förlust 
Ersättning för förlust ska enligt 5 kap. 1 § andra stycket diskrimineringslagen 
utbetalas av arbetsgivaren till den förlust uppkommer för. Ersättning för 
förlust intogs i den nya diskrimineringslagen och ersatte därmed det tidigare 
ekonomiska skadeståndet som fanns i de tidigare diskrimineringslagarna. 
Sådan ersättning är avsedd att täcka den faktiska ekonomiska förlusten i vissa 
fall av diskriminering; undantaget gäller beslut gällande anställning eller 
befordran av anställda. Ersättning för förlust har till exempel utbetalats i ett 
fall då ett avtal om lönehöjning hade ingåtts och senare brutits av 
arbetsgivaren, då det enligt AD stod klart att arbetsgivarens agerande hade 
samband med arbetstagarens graviditet och kommande föräldraledighet.149 
Det kan enligt propositionen också röra sig om mer indirekta skador, till 
exempel när en arbetstagare har fått kostnader för sjukhusvård och medicin 
till följd av överträdelser av diskrimineringsförbuden.150  
 

                                                
 
146 DO:s remissvar till SOU 2016:87 Bättre skydd mot diskriminering, 15 september 2017. 
Länk i källhänvisning. 
147 C-54/07 Feryn samt C-81/12 Asociatia Accept. 
148 SOU 2016:87 s. 423. 
149 AD 2013 nr 18. 
150 Prop. 2007/08:95 s. 554. 
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3 Arbetsmiljöreglering 

3.1 Sexuella trakasserier som 
arbetsmiljöfråga 

Svensk arbetsmiljöreglering styrs idag främst av arbetsmiljölagen, AML.151 
Lagen, som tillkom år 1978, syftar till att trygga en god och säker arbetsmiljö 
och bekämpa risker för skador och ohälsa på våra arbetsplatser, 1 kap. 1 § 
AML. Målet för arbetet anges vara ”det goda arbetet” eller ”den goda 
arbetsmiljön”. Arbetsmiljölagen stipulerar de grundläggande reglerna om 
arbetsmiljöns utformning, utpekar ansvariga aktörer och vem som har 
befogenheter och talar om hur arbetsmiljön ska organiseras. Delar av den 
svenska arbetsmiljöregleringen härstammar från EU:s ramdirektiv om 
arbetsmiljö.152 Direktivet ålägger medlemsstaterna att främst vidta åtgärder 
för att säkerställa att arbetsgivare, arbetstagare och arbetstagarrepresentanter 
omfattas av regler för trygga och säkra arbetsplatser, artikel 4 och 5. Inom 
ramen för sina verksamheter ska arbetsgivare vidta ”tillräckliga åtgärder” i 
detta avseende. Reglerna i direktivet berör i stor utsträckning säkerhets- och 
skyddsaspekter irrelevanta för denna framställning, varför de inte kommer att 
redovisas vidare.  
 
Genom arbetsmiljöförordningen har Arbetsmiljöverket bemyndigats att 
meddela föreskrifter på delar av arbetsmiljörättens område.153 Redan i 
föreskrifter från 1980 lyfts psykiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen 
fram som centrala, och man konstaterar att dessa förhållanden präglas av 
människorna på arbetsplatsen och samspelet dem emellan.154 Kontakterna 
som förekommer mellan människor på samma arbetsplats fastslås vara 
betydelsefulla för tillgången till trygghet och gemenskap. Det är 
arbetsgivarens roll att bidra till en gynnsam arbetsmiljö med goda 
förutsättningar för kommunikation och kontakt samt ett öppet och 
utvecklande klimat. I dessa föreskrifter talar man inte uttryckligen om dåliga 
relationer mellan människorna på arbetsplatsen eller hur sådana kan tas i 
uttryck. Först i början av 1990-talet väcktes frågan huruvida arbetsgivarens 
ansvar enligt arbetsmiljölagen kan aktualiseras vad gäller sådana 
relationsproblem mellan arbetstagare och som inte påverkar den allmänna 
arbetsmiljön, men som blir problematiska för den enskilde arbetstagaren eller 
en mindre grupp arbetstagare. Regeringen konstaterade i propositionen till 
dåvarande jämställdhetslagen att ”frågan om trakasserier i arbetslivet är en 
arbetsmiljöfråga i vid mening”. Man uppgav bland annat att trakasserier av 
sexuell natur är så pass starkt anknutna till frågor om lika rätt och villkor för 

                                                
 
151Arbetsmiljölag (1977:1160). 
152 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar 
av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. 
153 Se Arbetsmiljöförordning (1977:1166), 18 §. 
154 AFS 1980:14, sektion 3.3.  
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män och kvinnor i arbetslivet, att de under alla förhållanden borde behandlas 
inom ramen för ett aktivt jämställdhetsarbete, och så också på 
arbetsmiljörättens område. Arbetsgivaren hade visserligen redan tidigare ett 
allmänt uttryckt ansvar för den goda arbetsmiljön på arbetsplatsen, men 
regeringen ansåg att ytterligare åtgärder borde vidtas för att komma till bukt 
med framförallt sexuella trakasserier. Regeringen uppehåller sig i 
propositionen vid vikten av att arbetsgivaren under alla omständigheter visar 
att det inte finns någon tolerans för ett kränkande beteende inom arbetslivet, 
informationsspridning och medvetandegörande på arbetsplatsen samt ett 
aktivt arbete för att förebygga övergrepp.155 Detta syns bland annat i för 
arbetsmiljörätten relevanta föreskrifter publicerade av Arbetsmiljöverket, då 
termen ”kränkande särbehandling” ofta förekommer, med innebörden 
”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”.156 Sexuella trakasserier räknas som en typ av sådan kränkande 
särbehandling som omfattas av föreskrifterna. Genom detta synsätt har alltså 
en brygga mellan arbetsmiljöreglering och diskrimineringsrätt skapats, varför 
detta kapitel kommer hantera båda delarna som parallellt löpande – och till 
viss del integrerade – system. Framställningen kommer att fokusera på hur 
regleringen ser ut, vilken plats sexuella trakasserier har och hur 
arbetsgivarens ansvar för det preventiva arbetet mot sådana regleras. 157 
 

3.2 ”God arbetsmiljö” 
Målet för allt arbetsmiljöarbete som bedrivs är, som ovan nämnts, att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö. Det tycks inte finnas någon helt klar definition av vad ”god 
arbetsmiljö” är. Den semantiska definitionen som framkommer vid en 
sökning i Svensk Ordbok är (yttre) förhållanden kring arbetsplats.158 Denna 
definition är i vårt sammanhang något otillfredsställande, eftersom vi ser att 
arbetsmiljöarbete också omfattar hantering av psykosociala förhållanden 
svåra att beteckna som ”yttre”. Desto mer information finns avseende av vad 
som anses kunna känneteckna en sådan miljö eller vilka hänsyn som bör tas 
för att uppnå den. Vid tillkomsten av AML uttryckte lagstiftaren att en god 
arbetsmiljö kräver att mänskliga behov i vid mening tas i beaktning.159 2 kap. 
1 § stadgar bland annat att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn 
till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället, samt 
att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i 
fysiskt och psykiskt avseende. Paragrafen ställer alltså upp de generella 

                                                
 
155 Prop. 1990/91:113 s. 70ff. 
156 Se t.ex. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt 
allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, AFS 2015:4, 4 §. 
157 Ericson, Bo, Gustafsson, Kerstin (2014). Arbetsmiljölagen. Med kommentar. 14 uppl., 
Lund: Studentlitteratur, s. 19. 
158 Svensk ordbok, utgiven av Svenska Akademien (SO), tillgänglig online. Version tryck 
2009. 
159 Prop. 1976/77:149 s. 58. 
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kriterierna tänkta att vara utgångspunkten i utvecklingen av en god 
arbetsmiljö och arbetsorganisation. Arbetsmiljöarbetet ska vara en process 
som utvecklas i takt med de möjligheter utvecklingen ger.160 
 
Den goda arbetsmiljön kännetecknas av 2 kap. 1 § 5 och 6 stycket av 
variation, social kontakt, möjlighet till samarbete och sammanhang. Enligt 
föreskrifter från Arbetsmiljöverket är faktorer som inflytande, handlingsfrihet 
och utveckling också viktiga.161 Föreskrifterna är tvingande, medan de 
allmänna råden har en juridisk status som icke-tvingande och vars funktion är 
att förtydliga och förklara föreskrifterna. De innehåller också 
rekommendationer, ytterligare information för tolkning och tillämpning samt 
hänvisningar till lag.162  
 
Arbetsmiljöverket har i en rapport från 2012 undersökt den goda 
arbetsmiljöns indikatorer genom en omfattande systematisk 
litteraturstudie.163 Resultaten härav visar att det goda arbetet karaktäriseras av 
faktorer som inflytande, kontroll, medbestämmande, personlig utveckling, 
demokratiskt och personalorienterat ledarskap, erkännande, samarbete och 
social samvaro. Också uppskattning från organisationen, att respekteras av 
kollegor och ett gott arbetsklimat lyftes fram i flera studier. Nivån av 
teamarbete eller samarbete var den faktor som förekom oftast; i elva av sexton 
behandlade studier.164 
 

3.3 Arbetsgivarens roll 
Som ovan konstaterats bär arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljöns 
beskaffenhet i verksamheten, och är också den aktör med 
genomförandeansvar för samtliga åtgärder som kan komma ifråga. Regler om 
hur detta ansvar ska utföras i praktiken finns i såväl arbetsmiljölagen som 
diskrimineringslagen, men också i föreskrifter meddelade av 
Arbetsmiljöverket.  
 

3.3.1 Skyldigheter enligt AML 

3.3.1.1 Vidta alla åtgärder som behövs  
I 3 kap. 2 § anges att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att 
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Paragrafen 
ställer höga krav på att allt som möjligtvis kan leda till ohälsa eller olycksfall 

                                                
 
160 Gullberg, Hans och Rundqvist, Karl-Ingvar, Arbetsmiljölagen (1 juli 2014, Zeteo) 
kommentaren till 2 kap. 1 §. 
161 AFS 2001:1 med ändringar införda t.o.m. 2008-09-30 (AFS 2008:15), allmänna råd till 2 
§. 
162 AFS 2001:1 s. 7; AFS 2015:4. 
163 Arbetsmiljöverkets Rapport 2012:7 Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer. 
164 Ibid s. 27 och 30. 
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ska undanröjas eller ändras så för att eliminera risken. I doktrin har dock 
hävdats att lagstiftaren med detta uttalande främst avsåg till exempel ämnen, 
anordningar och arbetsorganisation, och att man inte under alla 
omständigheter kan kräva att arbetsgivaren undanröjer eller förhindrar ohälsa 
eller olycksfall. Snarare krävs då att åtgärderna syftar till att i så hög 
utsträckning som möjligt minimera risken. I de fall arbetsgivaren förmår helt 
eliminera en risk ska detta dock göras.165 
 
Innan arbetsmiljölagen trädde i kraft var bestämmelsen utformad som att 
arbetsgivaren skulle vidta alla åtgärder som skäligen kunde erfordras.166 Detta 
kritiserades av den utredning som var tillsatt att ta fram ny en ny 
arbetsmiljölag under mitten av 1970-talet. En sådan lydelse kunde nämligen 
sänka kraven på arbetsmiljön med hänsyn till arbetsgivares respektive 
förutsättningar, och var inte önskvärd. I sammanhanget kan påpekas att det 
var just denna retorik – arbetsgivares olika förhållanden – som vann när 
frågan om borttagande av ordet skäligen diskuterades vid tillkomsten av 
arbetsskyddslagen 1949.167 Trots borttagandet av ordet skäligen konstateras 
ändå i lagkommentar att en nyanserad bedömning är nödvändig när man 
ställer krav på arbetsmiljön, och man återkommer här till att kraven som ställs 
inte får vara orimliga i förhållande till det resultat man ämnar uppnå.168  
 
De åtgärder som lagen kräver förhåller sig många gånger till situationer som 
ligger relativt långt bort ifrån sexuella trakasserier eller i övrigt kränkande 
särbehandling; åtgärderna hänför sig ofta till anordningar, ämnen, andra rent 
fysiska arbetsförhållanden eller ensamarbete. Den mer moderna 
arbetsmiljöproblematikens förhållande till arbetsmiljöreglering har berörts 
bland annat i en avhandling om psykosocial arbetsmiljö, i vilken konstateras 
att 
 

”även om det går att finna oklarheter och förutse svårigheter 
avseende rättslig tillämpning av 3 kap. 2 § första stycket vad 
gäller den psykosociala arbetsmiljön, finns anledning att 
understryka huvudregeln att arbetsgivarens ansvar när det gäller 
ohälsa på grund av stress är lika stort som i andra fall av 
ohälsa”.169 

 
Kränkande särbehandling i form av sexuella trakasserier har ända sedan 
sådana först uppmärksammandes i svensk rätt behandlats inom ramen för 
arbetsmiljöreglering, så det råder det inga tveksamheter om att regleringen 
gäller även sådana arbetsmiljöproblem. Samma oklarheter och svårigheter 
med den rättsliga tillämpningen som Andersson hänvisar till ovan kan i min 
mening uppkomma vid hanteringen av sexuella trakasserier. Men precis som 

                                                
 
165 Ericson och Gustafsson, a.a., s. 63. 
166 Se till exempel 1949 års arbetsskyddslag, SFS 1949:1. 
167 Andersson, Peter (2013). Vidta alla åtgärder som behövs. 1 uppl., Stockholm: Jure förlag, 
s. 174f. 
168 Prop. 1976/77:149 s. 253. 
169 Andersson, a.a., s. 177. 
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han konstaterar är huvudregeln att arbetsgivarens ansvar för ohälsa lika stort 
oavsett vilken typ av ohälsa det rör sig om; alltså också när det gäller sexuella 
trakasserier.170  
 

3.3.1.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete  
Som ovan nämnt är det arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljöarbetet i 
verksamheten, 3 kap. 2 § AML, medan 3 kap. 2 a § AML på ett övergripande 
plan beskriver hur detta ansvar ska uppfyllas; genom det så kallade 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta arbete regleras även, och i mer detalj, 
genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och 
allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.171 Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet består av undersökning, riskbedömning, åtgärder och 
uppföljning av den verksamhet arbetsgivaren bedriver.172 Syftet med arbetet 
enligt föreskrifterna tangerar det som uttalas i arbetsmiljölagen: att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet samt uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. 
Det allmänna rådet avseende denna paragraf betonar vikten av att 
arbetsmiljöarbetet inte begränsas eller koncentreras till den arbetsmiljö som 
huvuddelen av arbetstagarna påverkas av, utan också omfattar förhållanden 
som bara rör en eller ett fåtal av arbetstagarna. Arbetet ska enligt 3 § bedrivas 
som en naturlig del av den dagliga verksamheten på arbetsplatsen och omfatta 
både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden av betydelse för 
arbetsmiljöns beskaffenhet. De allmänna råden till 3 § anger att denna del av 
verksamheten ska ses som vilken annan del som helst, och inte utgöra ett 
system för sig själv. Föreskrifterna betonar vidare att möjlighet ska ges till 
arbetstagare och skyddsombud att medverka i arbetet, 4 §. Ansvaret ligger 
ytterst på arbetsgivaren, men man konstaterar att denna inte kan bedriva ett 
bra och tillfredsställande arbetsmiljöarbete utan samverkan med de som 
berörs mest av insatserna – detta anges i råden vara en förutsättning för ett 
effektivt arbetsmiljöarbete. Det bör enligt de allmänna råden upparbetas en 
god dialog med arbetstagarna så att riskrapportering, åtgärdsförslag och 
synpunkter från dem når ledningen.  
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska sammanfattas i en arbetsmiljöpolicy, 
vilken ska beskriva hur arbetsgivaren ska verka för att uppnå önskade 
arbetsförhållanden och ange vilka rutiner som ska användas för detta. 
Rutinerna bör klargöra när, hur och av vem arbetet ska genomföras samt vilka 
som ska medverka. I verksamheter med fler än tio arbetstagare ska den finnas 
skriftligt dokumenterad, 5 § föreskrifterna. Det understryks dock i rådet 
avseende denna föreskrift att det inte är tillräckligt att upprätta ett sådant 
dokument; det avgörande är snarare vilket resultat som de facto uppnås i 
praktiken. Också en uppföljning av arbetet ska göras, och precis som med 
arbetsmiljöpolicyn ska denna dokumenteras skriftligt om det finns fler än tio 

                                                
 
170 Eget resonemang. 
171 AFS 2001:1. 
172 Enligt föreskrifterna AFS 2001:1 är begreppen undersöka, genomföra och följa upp. I 
senare föreskrifter, AFS 2015:4, används termerna undersöka, riskbedöma eller kontrollera, 
åtgärda och följa upp. Samma process åsyftas. 
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arbetstagare i verksamheten. All typ av dokumentation bör anpassas till de 
förutsättningar som råder i verksamheten, men ska under alla förhållanden 
vara tydlig, lätt att förstå och lättillgänglig för den arbetstagare som är 
intresserad av att ta del av den. I nyare föreskrifter uppges att också målen för 
arbetsmiljöarbetet ska dokumenteras vid fler än tio arbetstagare.173  
 
I dessa nyare föreskrifter har AV också preciserat det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ytterligare, bland annat genom angivelse av vilka 
kunskaper som arbetsgivaren ska se till att respektive chef och arbetsledare 
besitter. 6 § 2 punkten anger att dessa aktörer ska veta hur man förebygger 
och hanterar kränkande särbehandling.174 Arbetsgivaren har också att tillse att 
det finns förutsättningar för att omsätta dessa kunskaper i praktiken. I det 
allmänna rådet till 6 § uppger AV att arbetsgivaren till exempel kan ge 
utbildning till chefer, arbetsledare och skyddsombud tillsammans, då en jämn 
kunskapsnivå underlättar främjandearbetet. Kunskap som inte kan tillgodoses 
inom verksamheten kan läggas på till exempel företagshälsovården. De 
åsyftade förutsättningarna är till exempel att ge chefer och arbetsledare 
tillräckliga befogenheter, rimlig arbetsbelastning och stöd i sina roller. 
Kränkande särbehandling, som ovan nämnt omfattar också sexuella 
trakasserier, behandlas i föreskrifternas 13–14 §§, vilka stadgar att 
arbetsgivaren ska klargöra att sådant beteende inte accepteras i verksamheten 
samt vidta åtgärder för att motverka förhållanden som kan bidra till kränkande 
särbehandling. Sådan klargörande information bör också återkommande 
meddelas och understrykas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska vidare se till 
att det finns tydliga rutiner avseende hanteringen, bland annat gällande vem 
som tar emot information om kränkande särbehandling förekommer, vad som 
händer med informationen och hur den utsatte snabbt kan få hjälp. 
 
Till AFS 2015:4 publicerades en längre skrift tänkt att fungera som en med 
djuplodande vägledning för tillämpningen av föreskrifterna. Här ges specifika 
råd för hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande mot kränkande 
särbehandling genom diskussion, analys av riskkällor och 
kunskapsspridning.175 
 

3.3.2 Skyldigheter enligt diskrimineringslagen 

3.3.2.1 Aktiva åtgärder 
Regler om arbetsgivarens roll i arbetet mot förekomsten av sexuella 
trakasserier i arbetslivet finns även i diskrimineringslagen. Dess 3 kap. 1 § 
fastslår att det främjande och förebyggande arbetet ska bestå i så kallade 
                                                
 
173 AFS 2015:4. 
174 Tidigare föreskrifter från AV finns i Arbetsskyddstyrelsens kungörelse med föreskrifter 
om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet samt allmänna råd om tillämpningen 
av föreskrifterna, AFS 1993:17. Innehållet motsvarar nyare föreskrifters. 
175 Arbetsmiljöverket (2016) Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga 
pusselbitar i en god arbetsmiljö. Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. 
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aktiva åtgärder. Denna portalparagraf, som ska vara ledning vid tolkning av 
efterföljande bestämmelser kring aktiva åtgärder, har kallats 
”programförklaring” och ska enligt tidigare förarbeten utgöra en markering 
om avståndstagande från diskriminering i relation till de olika 
diskrimineringsgrunderna.176 Bestämmelsen fick en ny lydelse som trädde i 
kraft så sent som i januari 2017.177 Den nya lydelsen syftar till att precisera 
begreppet aktiva åtgärder och saknar motsvarighet i tidigare gällande rätt.178 
Det understryks att arbetet med aktiva åtgärder ska vara ett förebyggande och 
systematiskt arbete, och inte fungera som sanktioner vid redan uppkomna 
problem i enskilda fall där överträdelser har konstaterats. Arbetet ska också 
bedrivas för att motverka repressalier.179 
 
I diskrimineringslagens 3 kap. 2 § beskrivs hur det övergripande ramverket 
för det förebyggande och främjande arbetet med aktiva åtgärder ser ut. Av 
paragrafen framgår att arbetet med aktiva åtgärder innehåller fyra steg. I det 
första steget ska arbetsgivaren undersöka verksamheten och då leta efter 
eventuella risker för att diskriminering eller repressalier förekommer. 
Vägledningar för hur detta ska gå till finns i tidigare redovisade föreskrifter 
om det systematiska arbetsmiljöarbetet, AFS 2001:1. I propositionen anges 
att arbetsgivaren bör genomföra sådana undersökningar på ett generellt sätt 
och inte undersöka frågor om enskilda arbetstagares behov. Undersökningen 
kan göras genom enkäter, olika former av intervjuer eller arbetsplatsträffar. 
Arbetsgivaren ska också kartlägga om det finns hinder för enskildas lika 
rättigheter och möjligheter. Hinder kan vara både reella, fysiska sådana eller 
strukturer och attityder, och lagstiftaren understryker att sådana kan finnas 
och motsvara faktiska behov även i fall där det inte finns någon i 
verksamheten som påverkas direkt av det. 180 Detta uttalande hänför sig enligt 
Fransson och Stüber till de principer som EU-domstolen grundar sina 
resonemang på i de två domarna Firma Feryn och Asociatia Accept.181  
 
Den andra delen av arbetet med aktiva åtgärder är att arbetsgivaren ska 
analysera situationen. Denna analys genomförs men hänsyn till storleken på 
verksamheten, och i de flesta fall borde en genomgång med övervägande av 
resultaten på ledningsnivå räcka för att arbetsgivaren ska kunna sägas ha 
fullgjort sitt ansvar.182 Dock fordrar 3 kap. 11 § att arbetsgivaren samverkar 
med arbetstagarrepresentanter, en uppgift som enligt propositionsuttalanden 
omfattar hela arbetet med aktiva åtgärder.183 Således, som Fransson och 

                                                
 
176 Prop. 2007/08:95 s. 485. 
177 Prop. 2015/16:135 (SFS 2016:828). 
178 Ibid s. 98. 
179 Prop. 2015/16:135 s. 98. 
180 Ibid s. 99. 
181 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen (16 feb 2017, Zeteo), lagkommentaren till 3 
kap. 2 §. EU-domstolens mål C-54/07 Firma Feryn och C-81/12 Asociatia Accept. 
182 Prop. 2015/16:135, s. 38. 
183 Ibid s. 104. 
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Stüber också konstaterar i sin kommentar, kan analysarbetet inte vara en 
uppgift som stannar på ledningsnivå.184 
 
Arbetsgivaren ska som ett tredje steg i arbetet med aktiva åtgärder ”vidta de 
förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas”. Åtgärderna 
ska motsvara faktiska behov; men detta kräver alltjämt inte att det måste 
finnas en person som åtgärderna vidtas för. Åtgärdsskyldigheten omfattar 
även olika typer av främjandeåtgärder för att skapa jämlika förutsättningar 
mellan olika grupper. Vad gäller skälighetsbedömningen får detta enligt 
lagstiftaren avgöras på grundval av omständigheterna i det enskilda fallet. 185 
 
Slutligen ska arbetsgivaren i det fjärde steget följa upp och utvärdera arbetet 
enligt de tre första stegen. Om någon del av arbetet här kan konstateras vara 
otillräckligt, ska detta åtgärdas genom att en ny cykel påbörjas.186 
 
Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande och tidsplaner bör 
finnas, 3 kap. 3 § diskrimineringslagen. Propositionen innehåller 
förtydliganden om att det främjandearbete för lika rättigheter och möjligheter 
som åläggs arbetsgivare ska bedrivas på bred front och täcka alla 
diskrimineringsgrunder och alla former av diskriminering, inklusive sexuella 
trakasserier.187 Detta stadgande innebär en utvidgning i förhållande till den 
tidigare gällande paragrafen, vilken enbart täckte diskrimineringsgrunderna 
kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.188 
 
Arbetet med aktiva åtgärder gäller på områdena arbetsliv och utbildning. 
Arbetsgivaren måste tillämpa aktiva åtgärder i förhållande till 
arbetsförhållanden, bestämmelser om löner och andra anställningsvillkor, 
rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt 
möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap, 3 kap. 5 § 
diskrimineringslagen. Denna bestämmelse trädde i kraft den 1 januari 2017 
och saknar motsvarighet i tidigare reglering. Ändringarna innebär att 
arbetsgivaren får ett tydligare ansvar genom att för var och en av de fem 
punkterna åläggas att bedriva aktiva åtgärder i de fyra steg som stadgats i 3 
kap. 2 §; undersöka, analysera, åtgärda och följa upp.189 
 
Sexuella trakasserier lyfts särskilt fram genom de senaste ändringarna av 
diskrimineringslagen, 3 kap. 6 §. Här anges att arbetsgivaren ska ha riktlinjer 
och rutiner för verksamheten i förebyggande syfte, samt att dessa ska följas 
upp och utvärderas. Rutinerna ska vara ägnade att klargöra hur arbetsgivare 
ska agera vid påståenden om trakasserier eller repressalier, och också ange 
vem i verksamheten som bär ansvar för att utreda påståendena.190 
                                                
 
184 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen (16 feb 2017, Zeteo), lagkommentaren till 3 
kap. 2 §. 
185 Prop. 2015/16:135 s. 100. 
186 Ibid. 
187 Ibid s. 32. 
188 Ibid s. 101. 
189 Ibid. 
190 Ibid s. 103. 
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Den 1 januari 2017 ikraftträdde en bestämmelse om dokumentation vilken 
ålägger arbetsgivare med mer än 25 arbetstagare att skriftligen dokumentera 
arbetet med aktiva åtgärder, 3 kap. 13 § diskrimineringslagen. Sådan 
dokumentation ska bland annat innehålla redogörelse av hur arbetet i de fyra 
stegen har utförts med särskild redovisning för vidtagna åtgärder, resultat av 
analysen, utvärdering av tidigare års planerade åtgärder samt hur arbetet med 
samverkan med arbetstagare och arbetstagarrepresentanter har bedrivits.  
 
I en debattartikel publicerad i SvD i januari 2018 konstaterar DO att det finns 
väldigt liten kunskap kring arbetsgivarnas nya skyldigheter per de ändringar 
som trädde i kraft ett år tidigare. Enligt en enkätundersökning utförd av DO 
kände mindre än häften av de tillfrågade arbetsgivarna till förändringarna, och 
enbart en fjärdedel ansåg att lagändringen hade lett till ett förändrat eller 
utvecklat arbetssätt. Undersökningen hade riktats till personer i ledande 
ställning med personalansvar inom sin organisation.191 
 

3.3.3 Skyddsombud på arbetsplatsen  
Figuren skyddsombud förekom för första gången i svensk lagstiftning i 1912 
års lag om arbetarskydd. Institutionen blev mer komplett och utvecklad 
genom ändringar som infördes år 1931, och alltsedan dess har 
skyddsombuden haft en mer utvecklad och befäst roll i arbetslivet.192 Regler 
om skyddsombudens verksamhet och rätt till medverkan och inflytande i 
arbetsmiljöarbetet finns också i det tidigare nämnda ramdirektivet för 
arbetsmiljö, men liksom tidigare kommer jag inte att gå in vidare i dessa 
bestämmelser. 
 
Idag regleras skyddsombudens roll inom ramen för samverkan mellan 
arbetsgivare och arbetstagare i 6 kap. diskrimineringslagen. Målet för 
samverkan är en lämpligt organiserad arbetsmiljöverksamhet, och reglerna 
bygger på att man ser samarbete mellan parterna som en förutsättning för 
skapandet av goda arbetsmiljöförhållanden. Ericson och Gustafsson kallar det 
för det systematiska arbetsmiljöarbetets filosofi; att alla medverkar, gör sina 
röster hörda och är med och skapar den arbetsmiljö som önskas.193   
 
På arbetsplatser där minst fem arbetstagare regelbundet arbetar ska det finnas 
ett eller flera skyddsombud som ska företräda arbetstagarna i 
arbetsmiljöfrågor gentemot arbetsgivare och arbetsledarare, men också i 
förhållande till Försäkringskassan och företagshälsovården.194 På 
arbetsplatser med fler än 50 anställda ska en skyddskommitté utses, 6 kap 8 
§ AML. 

                                                
 
191 DO: ”Arbetsgivare för dåliga på att stoppa diskriminering”, Svenska Dagbladet, 8 januari 
2018. Länk i källförteckning. 
192 Ericson och Gustafsson, a.a., s. 15. 
193 Ibid s. 161. 
194 Ibid s. 163. 
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Det är den lokala arbetstagarorganisationen som i första hand har att utse 
skyddsombuden; om en sådan inte finns, är det en uppgift för arbetstagarna 
inom verksamheten, 6 kap. 2 § diskrimineringslagen. I 
arbetsmiljöförordningen anges vilka kvalifikationer skyddsombuden bör ha, 
samt att mandatperioden enligt huvudregeln bör vara tre år. Skyddsombuden 
bör ha insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor och vara väl förtrogen med 
arbetsförhållandena inom det skyddsområde det verkar. 195 Skyddsombuden 
finansieras av staten med stöd av LO, TCO och SACO.196 
 
Skyddsombudet ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö, 6 kap 4 § 
AML. Detta innebär att skyddsombudet dels ska vaka över skyddet mot 
ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen, dels följa arbetsgivarens arbete med 
aktiva åtgärder enligt 3 kap. 2 a §. Arbetsgivaren ska vid planering av 
verksamhetens utformning och arbetsorganisation låta skyddsombuden delta; 
liksom vid upprättande av handlingsplaner inom ramen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. De uppgifter som konkret åsyftas omfattar inte bara den 
fysiska arbetsmiljön, utan också de psykosociala förhållandena och 
faktorerna i arbetsmiljön som av olika skäl kan medföra ohälsa. Medverkan 
vid det systematiska arbetsmiljöarbetet innefattar bland annat deltagande vid 
utarbetande av arbetsmiljöpolicy, introduktions- och 
kompetensutvecklingsprogram, skyddsronder och andra undersökningar av 
arbetsmiljön, utredningar av fall av ohälsa, planering av åtgärder och 
framtagande av handlingsplaner för det främjande arbetet samt årliga 
uppföljningar av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete.197 Dessa 
rättigheter för skyddsombudet är oinskränkbara och arbetsgivaren kan med 
andra ord inte förvägra skyddsombudet dem eller annars förhindra 
skyddsombudet att fullgöra sina uppgifter, 6 kap 10 § AML.198 
Skyddsombuden har också en kontrollfunktion avseende att arbetsgivaren 
uppfyller kraven avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet; detta 
inkluderar bland annat efterlevnad av arbetsmiljöföreskrifterna om kränkande 
särbehandling.199 Skyddsombudets informationsrätt innefattar förändringar 
som görs av arbetsgivaren och som har bärighet för arbetsmiljöförhållandena, 
men också en skyldighet för arbetsgivaren att underrätta skyddsombudet om 
inträffad ohälsa eller olycksfall.200 Enligt föreskrifterna om det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är det främst en uppgift för arbetsgivaren att entusiasmera 
arbetstagarna till att medverka i förebyggandet och främjandet av en god 
arbetsmiljö, men också skyddsombuden – på såväl lokal som regional nivå – 
har att skapa intresse för deltagande i arbetet.201 
 

                                                
 
195 Arbetsmiljöförordning (1977:1166), 6 §. 
196 Ericson och Gustafsson, a.a., s. 169. 
197Ericson och Gustafsson, a.a., s. 171. 
198 4 § AFS 2001:1. 
199 AFS 1993:17. 
200 6 § AFS 2001:1. 
201 Ericson och Gustafsson, a.a., s. 177. 
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Ett skyddsombud som anser att det förekommer brister i arbetsgivarens 
främjande eller förebyggande arbete eller att vissa åtgärder bör vidtas, kan 
begära detta av arbetsgivaren, 6 kap. 6 a § AML. Skyddsombudet kan också 
begära olika typer av utredningar. Arbetsgivaren ska under alla 
omständigheter utan dröjsmål ge besked i frågan; om sådant inte ges kan 
vidare åtgärder tas med stöd av tillsynsmyndigheten Arbetsmiljöverket.  
 
Centralt för att skyddsombuden över huvud taget ska kunna bedriva ett 
ändamålsenligt och effektivt skydds- och kontrollarbete är att de fortlöpande 
får utbildning anpassad för sin roll. 6 kap 4 § fjärde stycket. Det är 
arbetsgivare och arbetstagare som gemensamt svarar för att skyddsombuden 
får relevant utbildning. Som ovan nämnt ska skyddsombuden vara kunniga i 
arbetsmiljöfrågor inom det område man är satt att vara skyddsombud för, men 
på senare tid har också utbildning avseende kränkande särbehandling och 
sexuella trakasserier särskilt uppmärksammats.  
 
Skyddsombuden har en lagstadgad tystnadsplikt och får inte röja eller utnyttja 
det som framkommer inom ramen för uppdraget, 7 kap. 13 § AML. 
Tystnadsplikten omfattar information om yrkeshemligheter och 
affärsförhållanden, men också enskildas personliga förhållanden. Paragrafen 
gäller främst för privat verksamhet, då offentlig verksamhet regleras genom 
offentlighets- och sekretesslagen, sista stycket. 
 
Regler om skyddsombud finns även i medbestämmandelagen, MBL. Dessa 
regler berör främst förhandlingsrätt, informationsrätt och rätt till 
folkningsföreträde vid tvist om arbetsskyldighet och är inte av vidare 
betydelse för sammanhanget.202 
 

3.3.4 Förhållandet mellan AML och 
diskrimineringslagen 

3 kap. 5 § 1 punkten diskrimineringslagen som ställer upp krav på 
arbetsgivarens aktiva åtgärder är, som synes, mycket närliggande de 
bestämmelser som finns i AML samt i de av AV meddelade föreskrifterna 
angående systematiskt arbetsmiljöarbete. I en lagkommentar till 
diskrimineringslagens 3 kap. 1 § har förhållandet mellan de två 
laguppsättningarna kommenterats som att det 
 

”(n)ågot förenklat kan sägas att diskrimineringslagen utgår från 
en selektiv likabehandlingsprincip när det gäller arbetsgivarens 
ansvar för utformningen av arbetsförhållanden. Likabehandling 
enligt diskrimineringslagen bygger på samband med någon av de 
sju diskrimineringsgrunderna.” 

 
Detta skiljer sig från AML:s metodik som  

                                                
 
202 Ericson och Gustafsson, a.a., s. 161. 
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”/…/ istället bygger på en generell likabehandlingsprincip som 
omfattar samtliga arbetstagare. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och begreppet kränkande särbehandling fångar 
t.ex. upp generella klandervärda beteenden såsom mobbing och 
utfrysning.”203 

 
På så sätt finns en tydlig skillnad; diskrimineringslagen aktualiserar 
privaträttsliga ansvars- och sanktionsregler, medan överträdelser enligt AML 
– som ofta består i mobbning eller kränkande särbehandling som inte 
nödvändigtvis kopplas till någonting specifikt – behandlas inom det 
offentligrättsliga ansvarssystemet.204 Samtidigt finns viss överlappning 
eftersom man i den senaste propositionen till de ändringar som infördes i 
diskrimineringslagen med start 1 januari 2017 fastslår att sexuella trakasserier 
utgör en form av kränkande särbehandling och därmed per definition omfattas 
av det främjandearbete som ska bedrivas av arbetsgivaren enligt 
arbetsmiljölagen. Som jag återkommer till under avsnittet om 
diskrimineringsombudsmannen nedan har DO också företräde till att driva 
mål om överträdelser som faller inom diskrimineringslagens område. 
 

3.3.5 Kort om arbetsmiljölagens påföljdssystem 
Påföljder vid överträdelser av arbetsmiljölagens bestämmelser regleras i 8 
kap. Sedan den 1 juli 2014 tillämpas i regel sanktionsavgifter istället för 
tidigare straffsanktioner avseende brott mot föreskrifter.205 Storleksordningen 
på sanktionsavgifterna för brott mot föreskrifter är från 1 000 kronor upp till 
1 000 000 kronor, och ska bestämmas utifrån överträdelsens art och allvar i 
förhållande till hur många arbetstagare som utsattes för risken, 8 kap. 5 § 
AML.206 Det är dock ovanligt att föreskrifterna om kränkande särbehandling, 
när sådan konsttuteras av sexuella trakasserier, leder till en arbetsrättslig tvist 
enligt AML där sanktionsavgifter blir aktuella. Detta beror på, som kommer 
att behandlas nedan, att DO har företräde till att väcka talan enligt 
diskrimineringslagen i dessa fall. 
 
Ansvar enligt AML kan också tangera straffrättsliga bestämmelser i 3 kap. 10 
§ brottsbalken, där vållande till annans död, kroppsskada eller sjukdom samt 
framkallande för fara för annan som ett arbetsmiljöbrott kan leda till 
ansvarsutkrävande.207 På sådana brott kan enligt i 8 kap. 1 § AML fängelse 
eller böter följa. Också företagsbot och andra straffsanktioner kan bli aktuella. 
 

                                                
 
203 Gullberg och Rundqvist, Diskrimineringslagen (1 juli 2014, Zeteo), lagkommentaren till 
3 kap. 1 §. 
204 Andersson, a.a., s. 157. 
205 Prop. 2012/13:143 s. 1. 
206 Ericson och Gustafsson, a.a., s. 253. 
207 Ibid s. 255. 
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3.4 Statliga aktörer och deras roll 

3.4.1 Arbetsmiljöverket 
Arbetsmiljöverket är den svenska myndighet som har förvaltnings- och 
tillsynsuppdrag för att arbetsmiljöregleringen efterlevs i praktiken, 7 kap. 1 § 
AML. En särskild del av detta uppdrag är att informera och sprida kunskap 
om olika områden med betydelse för arbetsmiljön.208 Arbetsmiljöverket har 
rätt att begära ut uppgifter, handlingar och prov från arbetsgivares 
verksamhet, och kan också gå in och utföra undersökningar, vilket innebär att 
verket på ett tidigt stadium kan göra bedömningar av enskilda fall; 7 kap. 3–
6 §§ AML.209  
 
Arbetsmiljöverket har som ovan nämnt befogenhet att meddela föreskrifter 
och allmänna råd på arbetsmiljörättens område. Uppgiften tillhör 
myndighetens viktigaste, då arbetsmiljölagen är en ramlag som utan 
föreskrifterna saknar konkret innehåll. Myndigheten kan också meddela 
rekommendationer, råd och upplysningar som kan fungera som vägledning 
för arbetsgivarens arbetsmiljöarbete.210 Arbetsmiljöverket för statistik över 
ohälsa och olycksfall kopplade till arbetsmiljön, och presenterar vartannat år 
rapporter från undersökningar. Nästa rapport förväntas publiceras under 
hösten 2018.211 Myndigheten har också i uppdrag att samverka med 
arbetsmarknadens parter samt andra organisationer och myndigheter 
avseende arbetsmiljöfrågor.212 
 
Vid brister i arbetsmiljöarbetet – till exempel i arbetsgivarens systematiska 
arbetsmiljöarbete enligt 3 kap. 2 a § AML – har Arbetsmiljöverket rätt att 
besluta förelägganden eller förbud gentemot den med skyddsansvar, 7 kap. 7 
§ AML. Därigenom har verket inte bara tillsynsuppdrag, utan sanktionerande 
befogenheter. Sådana får meddelas när som helst i tid – verket behöver alltså 
inte avvakta tills ett faktiskt missförhållande har inträtt.213 
 
Slutligen ska Arbetsmiljöverket lämna kopior till skyddsombud av skriftliga 
meddelanden gällande arbetsmiljöfrågor som berör den verksamhet 
skyddsombudet är satt att verka i. Dessa meddelanden kan innehålla intyg 
eller andra uppgifter efter undersökningar av arbetsmiljön på arbetsstället. 
 

                                                
 
208 Förordning (2007:912) med instruktion för Arbetsmiljöverket, 1 §. 
209 Gullberg och Rundqvist, Arbetsmiljölagen (1 juli 2014, Zeteo), lagkommentaren till 7 
kap. 3 §. 
210 Ericson och Gustafsson, a.a., s. 232. 
211 Arbetsmiljöverkets rapporter 2014:3 och 2016:2.  
212 Ericson och Gustafsson, a.a., s. 233. 
213 Ibid s. 241. 
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3.4.2 Diskrimineringsombudsmannen 
Det är den svenska myndigheten diskrimineringsombudsmannen, DO, som 
har att utöva tillsyn över efterföljandet av diskrimineringslagen. 
Ombudsmannen ska också verka för att de som omfattas av lagen frivilligt 
följer denna, 4 kap 1 § diskrimineringslagen. 
 
DO inrättades som myndighet år 2008, och övertog då det samlade ansvaret 
för diskrimineringsfrågor som tidigare låg på Jämställdhetsombudsmannen, 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot 
diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) samt 
Handikappombudsmannen (HO). Själva tillsynsfunktionen över 
diskrimineringsfrågan har dock funnits i svensk rätt sedan 1979 års 
jämställdhetslag. I denna lags förarbeten stadgades att det var 
tillsynsmyndighetens uppdrag att pröva anmälningar om överträdelser samt 
på eget initiativ göra undersökningar, både avseende överträdelser och aktiva 
åtgärder.214 Främjandet av frivillig efterlevnad kan göras genom råd och 
anvisningar, information, överläggningar och liknande. Om dessa möjligheter 
är uttömda utan framgång kan ombudsmannen initiera tvångsåtgärder. I 
propositionen anges också att ombudet, till följd av detta, bör agera informellt 
och i vad mån så är möjligt undvika att byråkratisera verksamheten.215  
 
Diskrimineringsombudsmannen får enligt 6 kap. 2 § diskrimineringslagen 
föra talan i domstol för en enskild som medger det. 
Diskrimineringsombudsmannen kan, med få undantag, begära ut uppgifter 
om verksamhetsförhållanden och meriter, kräva tillträde till verksamhetens 
lokaler samt tvinga arbetsgivare eller annan som omfattas av förbuden mot 
diskriminering och repressalier till överläggningar med ombudsmannen, 4 
kap. 3 §. En arbetsgivare som inte möter dessa krav kan föreläggas med vite, 
4 kap 4 §.  
 
Lagen om diskrimineringsombudsmannen innehåller vidare bestämmelser 
om ombudsmannens uppgifter.216 DO:s huvudsakliga uppgift är att verka för 
att diskriminering enligt de grunder som finns stipulerade i 
diskrimineringslagen inte förekommer på några områden i samhället, 1 §. DO 
ska också verka för lika rättigheter och möjligheter, vilket utökar ytorna där 
myndigheten har mandat att agera. Enligt 2 § ska DO vidare ge råd och stöd 
till den som utsatts för diskriminering, och medverka till att hen kan ta tillvara 
sina rättigheter – ett arbete som alltså kan bedrivas för en enskild individ. DO 
ska inom sitt verksamhetsområde bland annat agera informationsspridare, 
utbildare och kontaktperson med myndigheter, företag och organisationer; 
följa den internationella utvecklingen och ha kontakt med internationella 
organisationer; för regeringen föreslå författningsändringar med åtgärder mot 
diskriminering; och slutligen som ovan nämnt, ta initiativ till andra, lämpliga 
åtgärder, 3 §. 
                                                
 
214 Prop. 1978/79:175 s. 145f. 
215 Ibid s. 146. 
216 Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. 
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Begreppet tillsyn har så sent som den 1 januari 2017 fått en preciserad 
innebörd genom 4 kap. 1 a § diskrimineringslagen. Tillsyn anges innebära en 
självständig granskning i syfte att kontrollera att den granskade verksamheten 
uppfyller kraven enligt diskrimineringslagen. Begreppet har diskuterats flitigt 
under flera lagstiftningsförfarande, och man är på flera håll skeptisk mot den 
uppenbara utvidgning av begreppet som uppstår när det används i en lag som 
inte behandlar enbart offentligrättsliga regler utan också civilrättsliga 
förfaranden, då DO som ovan nämnt bland annat har i uppgift att företräda 
enskilda i civilrättsliga tvistemål.217 
 
DO:s arbete för en enskild individ har, i en handbok om sexuella trakasserier 
i arbetslivet utgiven av dåvarande jämställdhetsombudsmannen (JämO) 
beskrivits i fyra typfall. Det första gäller fallet då en arbetstagare anser att 
arbetsgivaren inte på ett acceptabelt sätt uppfyller sina skyldigheter avseende 
det preventiva arbetet. Det kan till exempel handla om att arbetsgivaren 
saknar en arbetsmiljöpolicy eller rutiner för hur hanteringen av trakasserier 
ska skötas. Det andra typfallet är då arbetstagaren blivit utsatt för sexuella 
trakasserier av arbetsgivaren eller en företrädare för denna – det vill säga ett 
fall av direkt diskriminering. Ytterligare ett typfall är likartat men då den 
utsättande är en annan arbetstagare, och arbetsgivaren trots kännedom om det 
inträffade inte uppfyller sina skyldigheter att genomföra en utredning eller 
vidta åtgärder för att få trakasserierna att upphöra. Slutligen uppges det fjärde 
typfallet vara då en arbetstagare utsätts för repressalier i strid mot 
repressalieförbudet för att hen antingen själv avvisat sexuella närmanden från 
arbetsgivaren, gjort en anmälan om diskriminering eller brister det 
förebyggande arbetet, eller annars medverkat i en utredning.218  
 
Handboken innehåller även ett kapitel om perspektiv och kunskaper i det 
förebyggande arbetet, där olika förklaringsmodeller för förekomsten av 
sexuella trakasserier presenteras. Här anges att sexuella trakasserier kan ses 
som ett problem på individnivå eller organisationsnivå. Individperspektivet 
kommer till uttryck genom att sexuella trakasserier ses som något som 
förekommer till följd av enskilda individers handlande. I dessa fall blir 
arbetsgivarens hantering ofta av reaktiv karaktär; först när något har inträffat 
agerar man, och det förekommer mycket lite förebyggande arbete. 
Förklaringar till oacceptabla beteenden sätts till positionen den utsättande 
befinner sig i (”han genomgår en personlig kris”), skillnader i 
värderingskultur, skuldbeläggande (”hon har svårt att sätta tydliga gränser” 
eller ”hennes sätt att klä sig kan sända ut fel signaler”) samt brister i relationen 
mellan arbetstagarna (”det är fel på personkemin emellan dem”). Som synes, 
och som konstateras av JämO, leder detta perspektiv till ett låst, traditionellt 
synsätt, där trakasserier ”förstås i termer av offer och förövare, där män 
betraktas som potentiella förövare”, något som kan vara mycket 
problematiskt. Sökes istället svaren i organisationskulturen, menar JämO att 
                                                
 
217 Se t.ex. Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen (16 feb 2017, Zeteo) lagkommentaren 
till 4 kap. 1 a §. 
218 JämO, a.a., s. 26. 
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arbetet då ses som en ledningsfråga och bedrivs i syfte att skapa ett gott 
arbetsklimat för alla. Medarbetardialog om attityder och värderingar kan 
användas som ett lämpligt verktyg för främjandearbetet.219 Handboken, som 
också ger förslag på övningar och frågeställningar att ta upp på arbetsplatsen, 
kan i min mening ses som ett tydligt utförande av DO:s tidigare uttalade 
opinionsbildande funktion. Från införandet av diskrimineringslagen 2008 har 
denna dock tagits bort ur ordalydelsen. Bakgrunden härtill är att regeringen 
inte ansåg att termen ”opinionsbildning” hade en tillräckligt självständig 
definition eller betydelse i förhållande till de arbetsuppgifter som ålades 
DO.220 
 
Vid överträdelser eller icke-fullgörande av de skyldigheter som åläggs 
arbetsgivare, bland annat avseende aktiva åtgärder, kan DO genom 
framställning till Nämnden mot diskriminering få till stånd att nämnden 
meddelar föreläggande mot arbetsgivanren. Förelägganden kan också 
meddelas av nämnden självmant och ska förenas med viten, 4 kap. 5 § 
diskrimineringslagen. Nämndens uppgift är att pröva framställningar om 
vitesförelägganden samt överklaganden av sådana beslut, 4 kap. 7 §. 
 

3.5 Kort om arbetsmarknadsparternas roll  
En person som är medlem i ett fackförbund kan också vända sig dit för att få 
hjälp och stöd vid fall av sexuella trakasserier; antingen om det är 
arbetsgivaren som utsätter, eller om denne inte vidtar lagstadgade åtgärder för 
att förhindra fortsatta trakasserier från en annan anställd. Fackförbund har 
samma befogenheter som DO. Fackförbunden kan företräda en enskild vid 
tvist, ingå förlikningar för den enskildes räkning och stämma arbetsgivare i 
Arbetsdomstolen. Fackförbunden kan också driva frågor avseende brister i 
arbetsgivarens förebyggande arbete som tvist till DO, då DO i dessa fall har 
företrädesrätt till prövningar inför nämnden. Denna DO:s primära talerätt 
motiveras av att tillsynsansvaret i första hand ligger på ombudsmannen, men 
det finns inga hinder för ett fackförbund att driva enskilda ärenden i andra 
fall. De flesta rikstäckande kollektivavtal innehåller bestämmelser om 
samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och lokala fackliga företrädare 
i arbetsmiljöfrågor.221  
 
I kölvattnet av #metoo har flera fackförbund tagit fram policys inom 
organisationen och förslag på politiska åtgärder för en bättre hantering av 
sexuella trakasserier. LO har i rapporten ”Kvinnlig fägring och machokultur? 
Sexuella trakasserier i arbetslivet bland LO-förbundens medlemmar” lämnat 
en rad förslag. Dessa handlar bland annat om att förstärka arbetsgivares 
ansvar, uppvärdera arbetet inom social och organisatorisk arbetsmiljö samt 
att göra utbildning i jämställdhet och sexuella trakasserier obligatorisk för 

                                                
 
219 JämO, a.a., s. 102ff. 
220 Prop. 2007/08:95 s. 383. 
221 Ericson och Gustafsson, a.a., s. 161f. 
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fackligt förtroendevalda. LO menar också att man bör överväga ett införande 
av krav på handlingsplaner mot bland annat sexuella trakasserier i 
kollektivavtal.222 TCO publicerade redan 2013 boken Bryt tystnaden, vilken 
är en handbok om sexuella trakasserier i arbetslivet. I boken efterlyser TCO 
forskningsinsatser för ökad kunskap och en höjd anmälningsbenägenhet.223 
Saco har på sin hemsida samlat alla till #metoo hörande publicerade upprop 
och debattartiklar. Ordförande i förbundet underströk under Sacokongressen 
i november 2017 vikten av att sexuella trakasserier under alla omständigheter 
anmäls, utreds och aldrig passerar oemotsagda, och att ett aktivt förebyggande 
arbete måste bedrivas för att förhindra kränkningar på arbetsplatsen.224 
 

3.6 Pågående arbete 
Arbete för att skapa bättre arbetsmiljömässiga förutsättningar på svenska 
arbetsplatser är ständigt pågående. För närvarande pågår arbete med den 
statliga offentliga utredningen ”Bättre skydd mot diskriminering”, för vilken 
remisser från en lång rad instanser inkom i september 2017. Utredningen ger 
bland annat förslag på ändringar för diskrimineringsombudsmannen; bland 
annat föreslås ändringar avseende myndighetens talerätt vilket eventuellt 
skulle kunna leda till att myndigheten för talan i färre mål, men i så fall 
innebära lägre processkostnader. DO har invänt att ett sådant förslag inte 
nödvändigtvis skulle komma att minska processkostnaderna då man här 
arbetar aktivt mot civilsamhället för att hitta mål som är kopplade till vissa 
problemställningar.225 DO föreslås också få i uppgift att ge råd och stöd till 
länsstyrelserna samt antidiskrimineringsbyråer, vilket redan förekommer i 
praktiken. Utredningen ger rekommendationer till DO avseende åtgärder som 
kan vidtas för att få till ett mer aktivt och kommunikativt myndighetsarbete, 
bland annat avseende tillsynsbeslut och arbetet för samförståndslösningar.226 
 
Arbetsmiljöverket bedriver just nu en nationell inspektionsinsats med syfte 
att förebygga ohälsa och olycksfall i fall där man ser att den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön kan vara en bidragande orsak. Inspektionsinsatsen 
inleddes i kölvattnet av #metoo, och ska redovisas under 2019.227  
 
Så sent som i mars 2018 skickade regeringen ett uppdrag till 
Arbetsmiljöverket enligt vilket myndigheten tillsammans med DO ska ta fram 
en gemensam digital plattform för information och stöd till arbetsgivare för 
att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet. I 
uppdragsbrevet konstaterar regeringen att det i samband med diskussionerna 

                                                
 
222 LO:s rapport ”Kvinnlig fägring och machokultur?”, publicerad den 15 april 2018.  
223 TCO:  ”Bryt tystnaden – en handbok om sexuella trakasserier”, publicerad den 15 
november 2013. 
224 Saco: ”Så arbetar Sacoförbunden mot sexuella trakasserier”, artikel publicerad den 8 
december 2017, innehållande videoklipp från Sacokongressen i november 2017. 
225 SOU 2016:87 s. 618. 
226 Ibid s. 619. 
227 Arbetsmiljöverkets aktuella inspektionsinsatser återfinns på www.av.se. 
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som startat med anledning av #metoo blivit tydligt att arbetsgivare ofta saknar 
kunskap om regelverket och vad som åläggs dem att göra för att förebygga 
sexuella trakasserier. Detta gäller såväl avseende åtgärder enligt 
arbetsmiljölagstiftningen som enligt diskrimineringslagen, och också 
avseende hur dessa två regelverk förhåller sig till varandra. Uppdraget 
skickades mot bakgrund av samtal som hållits med arbetsmarknadens parter, 
under vilka det framkommit att sådan information om skyldigheter, 
tillvägagångssätt och vilket stöd som går att få inte finns att tillgå på ett enkelt 
och tillgängligt sätt. Sådan behövs ”för att det ska vara lätt att göra rätt för en 
arbetsgivare”. Uppdraget ska delredovisas i september 2018 och slutredovisas 
senast i april 2019.228 
 
Vid en kort internationell utblick kan konstateras att International Labour 
Organization, ILO, arbetar med framtagandet av en global konvention mot 
könsbaserat våld och trakasserier mot kvinnor och män i arbetslivet. I de 
rapporter som har släppts hittills uppges att ärendet kommer att behandlas 
under ILO:s internationella arbetskonferens i juni 2018. Konventionen 
förväntas kunna antas av ILO under 2019.229 Från svenskt håll bedriver Union 
to union, ett globalt samarbete mellan LO, TCO och Saco, opinion om att 
Sverige bör godkänna och anta konventionen.230 
 
 
 
 
  

                                                
 
228 Regeringsbeslut, dnr. Ku2018/00557/DISK. 
229 ILO Report V(2): Ending violence and harassment against women and men in the world 
of work, publicerad i mars 2018. 
230 Union to unions kampanj: “Stötta en ILO-konvention mot könsrelaterat våld i arbetslivet”. 
Kampanjen är en del av den mer globala kampanj som drivs av International Trade Union 
Confederation, ITUC (Världsfacket), ”23 days of action”.  
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4 Ett förändrat förhållningssätt 
till sexuella trakasserier – 
tystnadskulturens död? 

4.1 En ändrad syn på bedömning av 
sexuella trakasserier? 

Redan inledningsvis kan konstateras att mål om sexuella trakasserier 
innefattar svårigheter som är gemensamma med andra sexualbrott. Att de ofta 
sker i det fördolda, som det beskrivits i propositioner, utan vittnen och utan 
någon form av objektivt säkerställd yttre måttstock är sådana falls stora 
tankenöt. I viss mån är svårigheterna begripliga; det borde aldrig vara en 
domares önskan att komma till fel slut i förhållande till vad som är ”sant”, 
men samtidigt är den där sanningen sällan en enda. Att olika personer kan 
uppfatta händelseförlopp på vitt skilda sätt är varken en nyhet eller myt; tänk 
bara på att se siffran 6 från två olika håll (…naturligtvis lodrätt). Ska vi 
ovanpå det lägga dimensionen att sexuella trakasserier inom ramen för 
diskrimineringslagens civilrättsliga förfarande i sak ligger nära andra sexuella 
ofredanden i brottsbalken, vilka hanteras i det straffrättsliga förfarandet, blir 
än mer tydligt att problem kan uppstå i tillämpningen. Jag misstänker att 
enbart det förhållande att vi i straffrätten har beviskravet att det ska vara 
”bortom allt rimligt tvivel” att brott har begåtts skapar svårigheter för att se 
sexuella trakasserier på arbetsplatsen, inom ramen för ett civilrättsligt 
förfarande med andra beviskrav, som något från detta helt skiljt, och som 
något möjligt att döma för på grundval av en subjektiv upplevelse – en känsla 
av utsatthet. Också förhållandet att det är ett område som många – 
gissningsvis – förenar med skam, både i termer av att bli utsatt och i termer 
av att dömas, gör att det redan från början finns en inbyggd svårighet att reda 
i och ut sådana situationer, såväl på förhand som i efterhand. Att över huvud 
taget inleda en process under sådana omständigheter kan vara nog så svårt, 
och det är i min mening inte särskilt förvånande att det rapporteras om stora 
mörkertal och en knaper rapportering av sådana missförhållanden. 
 
Dessa svårigheter åsido – eller kanske just mot bakgrund av dem – har EU:s 
medlemsstater enats om att i diskrimineringsmål ge käranden en viss 
bevislättnad. Som redovisats i framställningen i kapitel 2 har kärande att göra 
det antagligt att diskriminering har förekommit, och om hen lyckas med det 
är det svarandens sak att visa att så inte är fallet; att agerandet inte har varit 
ägnat att kränka likabehandlingsprincipen. I teorin framstår det inte som en 
särskilt problematisk uppställning. Det fastslås i EUD:s praxis att det är fråga 
om en presumtionsregel som gör att fall av diskriminering prima facie åläggs 
svarande att motbevisa; också en tydlig hållning. Inte heller i den svenska 
implementeringen av bestämmelsen kan jag se någon direkt problematik; 
regeln är nära på direktöversatt. Det som däremot har hänt, och som bäddar 
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för vissa svårigheter i praktiken, är att det sedan slutet av 1990-talet har 
tillkommit en faktor i bevishanteringen; den trakasserandes insikter om sitt 
beteende. På sätt och vis kan detta krav sägas vara raka motsatsen till 
hållningen att det är den utsattes subjektiva upplevelse som är av betydelse.  
En tillämpning där den subjektiva upplevelsen är enda kravet kan naturligtvis 
under inga omständigheter anses tillräcklig ur ett demokratiskt 
rättssäkerhetsperspektiv, och inte heller skulle det vara förutsebart nog för att 
utgöra underlag för dömande verksamhet – åtminstone inte under 
förutsättning att det är ett sådant demokratiskt samhälle som faktiskt önskas. 
Faktum kvarstår dock att man genom en ordning som kräver att den 
trakasserande på sätt och vis ”instämmer” i att agerandet kan utgöra en 
kränkande handling skapar en form av insiktsuppsåt, låt vara med en bortre 
gräns. Situationen löses genom att lagstiftaren och domstolarna understryker 
att den utsatte bör göra klart för den som utsätter att beteendet upplevs som 
kränkande. Enkelt som det låter är dock även detta förenat med vissa 
svårigheter. En sådan är frågan om hur en utsatt bevisar att hen sagt ifrån (och 
här ekar argumentation kring övrig sexualbrottslagstiftning), en annan om det 
förhållande att många av vittnesmålen som framkommit under #metoo uppger 
att de av olika skäl inte vågat, orkat eller fysiskt kunnat säga ifrån. Dessa 
vittnesmål vinner stöd i psykologisk och kriminologisk forskning.231 
Förklaringarna har, som inledningsvis konstaterats, varit att man har varit 
rädd för att det ska förvärras, för att inte bli trodd eller för att det snarare ska 
vara den som säger ifrån som blir abnorm i en verksamhet med en gemensam 
(ofta tyst) överenskommelse om att sådant beteende accepteras. Som 
konstaterats i en av artiklarna i framställningen, verkar arbetet mot sexuella 
trakasserier vara som svårast att hantera i sammanhang där det saknas en 
gemensam grundsyn för vad som är ett acceptabelt beteende. 
 
Jag vill understryka att jag inte anser eller tror att insiktskravet i sig självt är 
helt oförenligt med de bevisbörderegler som etablerats och antagits på EU-
nivå. Ingenstans står det att ett sådant krav är förbjudet; direktivet reglerar det 
materiella avseende vad som ska betraktas som sexuella trakasserier, och hur 
bevisbördan ska fördelas i sådana mål samt vilka mål eller syften som ska nås 
genom de åtgärder som vidtas för att tillgodose likabehandlingsprincipen. Det 
är upp till medlemsstaterna att i sina nationella ordningar vidare ta ställning 
till vilka mer detaljerade tillvägagångssätt som ska anlitas. Vilka faktorer som 
tillmäts betydelse ur ett mer materiellt hänseende sägs det alltså ingenting 
vidare om. I tillämpningen, framförallt i AD, blir det dock tydligt att syftet 
med bevislättnader för kärande förgås eller åtminstone till del motverkas när 
hen åläggs att styrka de omständigheter som ska göra det antagligt att 
diskriminering har förekommit och detta inkluderar förutsättningen att den 
trakasserande haft insikt om att beteendet upplevts som kränkande. Detta 
liknar en juridisk kullerbytta, där det samlade intrycket blir att man verkar 

                                                
 
231 En googling på ”reaktioner på sexuella övergrepp” ger vid hand att reaktionerna kan vara 
väldigt olika och inkluderar bortförklaring, rädsla, skam, chock, tankar kring överreaktion, 
förvirring, förträngande eller förminskande och skratt/humor. Jag kommer inte vidare 
redogöra för detta, men för den intresserade rekommenderar jag personligen bidrag från 
forskaren Sara Landström, Göteborgs universitet, och kriminologen Nina Rung.  
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vilja sätta en låg tröskel genom att det faktiskt är den subjektiva upplevelsen 
av ett beteende som är relevant, men desto högre krav sedan ställs på de 
bakomliggande faktorerna till den subjektiva upplevelsen och dessutom 
också gör den beroende av en annan persons subjektiva upplevelse. Att visa 
på omständigheter som gör det antagligt att diskriminering har förekommit är 
alltså i min mening i sig inget svårt, men när detta visande görs avhängigt en 
mycket svårbevisad faktor – som i sig verkar motsatsvis själva syftet med 
bevislättnadsregeln – blir problemet desto mer framträdande. Det är alltså i 
praktiken, det vill säga resultatet av tillämpningen, som det går att se att 
ändamålet med bevisbördereglerna inte uppfylls. I sammanhanget är 
resultatet av tillämpningen också då motsägelsefullt i förhållande till att man 
i propositionsuttalanden har uppgett att det inte ska bli en fråga om huruvida 
handlingarna har varit ägnade att kränka; alltså göras beroende av vilket syfte 
den trakasserande hade med sina handlingar.  
 
Vad som är kränkande och inte är – om vi tänker utanför arbetsplatsen och 
aktuell reglering – i sig helt och hållet upp till var och en. Motsatsförhållandet 
till att någon ”anmäler vad som helst, hur litet det än må vara” kan sägas vara 
risken för att de största och grövsta överträdelserna helt förbigås, och ofta är 
det dessa två som ställs emot varandra i allmän, kriminalpolitisk diskurs. Det 
kan tänkas vara mot denna bakgrund som man i svensk rätt infört en bortre 
gräns vid vilken den trakasserande parten under alla omständigheter måste 
anses ha haft insikt om att beteendet upplevts som kränkande. Denna 
bedömning verkar i praktiken helt och hållet grunda sig på objektiva kriterier. 
I AD 2016 nr 38 konstateras till exempel att arbetsgivaren, som var den 
utsättande parten, under alla omständigheter borde ha haft insikt om att ett 
samtal om lönehöjning när arbetstagaren sitter i hans knä var ”apart” och att 
det var ”helt främmande” att arbetstagaren skulle sitta i arbetsgivarens knä 
vid ett sådant samtal. Dessa uttalanden låter objektiva; och det kanske inte 
nödvändigtvis är felaktigt, då det varken i förarbeten, lag eller praxis framgår 
var denna bortre gräns går eller ens vad som är av intresse för bedömningen i 
det enskilda fallet. Det är dock tydligt att AD i målet lade stor vikt vid hur 
situationen såg ut utifrån, och lät detta snarare än den upplevelse som den 
utsatta flickan hade av händelseförloppet vara avgörande i bedömningen. 
 
Ytterligare en aspekt som i min mening framstår som problematisk är att 
rättsläget avseende bevisbördan för denna bortre gräns – och egentligen även 
för kravet på insikt – är oklart. Det är mot denna bakgrund förståeligt att DO 
driver på frågan om det är kärande som bär bevisbördan för dessa moment i 
form av begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen för att få 
klargöranden. Det är dock inte heller, med tanke på reglernas utformning, 
konstigt att AD avslagit sådana yrkanden, då frågorna de facto inte har varit 
avgörande för utgången i de mål i vilka de framställs. Vid genomgång av 
dessa mål har jag ändå svårt för att bortse ifrån att det avfärdas mycket fort 
och med en kort hänvisning till att det varit fråga om sådana omständigheter 
vid vilka den trakasserande i alla fall måste anses ha haft insikt, och att 
frågorna därför saknar betydelse för målet. Ingen närmre redogörelse för 
dessa ställningstaganden – till exempel vad det är som gör att beteendet 
kvalificeras som uppenbart kränkande eller på vilket sätt kärande har styrkt 
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den omständigheten – görs. Likt i den sammanställning som har gjorts av den 
pågående utredningen SOU 2016:87 anser jag att AD obefogat ofta hoppar 
över delar av redovisningen av bevisbördereglerna. Jag delar inte riktigt 
utredningens övertygelse om att det skulle räcka med att paragrafen 
förtydligas så att det också i den svenska bestämmelsen tydligt framgår att det 
är fråga om en presumtionsregel. Jag tror snarare att lagstiftaren behöver se 
över insiktskravet och lämna förtydliganden i detta avseende. Det skulle vara 
intressant att följa prövningen av ett fall där den trakasserande inte kan sägas 
måste ha haft insikt om att beteendet upplevdes som kränkande och vilka 
ställningstaganden som AD gör då. Om ett sådant fall inte uppkommer och 
AD istället fortsatt hänvisar till att den trakasserande har passerat den gränsen 
och vid alla omständigheter måste anses ha förstått, kan man fråga sig dels 
varför vi över huvud taget har ett krav på insikt, om det alltid är så att 
överträdelsen som prövas framstår som självklar; dels hur det förhåller sig till 
att det är den subjektiva upplevelsen hos den utsatte som ska stå i centrum för 
bedömningen. I utrymmet mellan dessa frågor ryms invändningen att det 
kanske bara är sådana ”klara fall”, det vill säga mål där den trakasserande 
måste anses haft insikt, som anmäls, och att problemet snarare ligger i 
arbetskulturens beskaffenhet eller i att man inte vågar anmäla. Detta kan dock 
i min mening inte vara skäl nog att acceptera en ordning som uppenbart inte 
är ändamålsenlig, och arbete för ökad anmälningsbenägenhet får bedrivas 
som en parallell men separat fråga. Om det slutligen enbart är ”klara fall” som 
kan vinnas i domstol naggas värdet av subjektiva upplevelsens betydelse i 
kanten, samtidigt som den objektiva bedömningen – i strid mot såväl EU-rätt 
som svensk rätt – blir central i tillämpningen av bestämmelserna i domstol. 
Det är också intressant att underhålla tanken på hur EU-domstolen skulle 
döma eller yttra sig om en begäran om förhandsavgörande faktiskt skulle 
bifallas av AD. Som ovan nämnts finns det i min mening inte något uttryckligt 
förbud mot den ordning som har ställts upp i svensk rätt; frågan blir nog 
snarare hur resultatet av tillämpningen kan anses förhålla sig till syftet med 
och målen som ställs upp i bland annat likabehandlingsdirektivet 
(recastdirektivet). Jag tror att EU-domstolens yttrande skulle gå i denna linje; 
man skulle konstatera att insiktskravet är av materiell karaktär och därför inte 
ska vara en del av prövningen, och snarare övergå till en mer processuell 
bedömning av bevisbördans placering och omfattning. Här skulle motiven 
med regleringen – bevislättnad för kärande – troligtvis komma upp, och det 
är möjligt att AD hade fått påbackning, framförallt i förhållande till sin 
redovisning och hantering av bevisbörderegeln. Som tidigare nämnt tror jag 
att det är svårt att motivera behandling av DO:s fråga kring huruvida 
insiktskravet i sig är förenligt med EU-rätt; däremot skulle EU-domstolen nog 
kunna ta upp frågor kring bevisbördan, vilka jag tror att DO har rätt i att 
påpeka oklarheter kring. Varken dessa eller liknande frågor har tagits upp i 
tidigare förhandsavgöranden eller domar från EU-domstolen, så det är på alla 
sätt outforskad mark. För vidare forskning skulle det vara intressant att 
undersöka hur bevisbördereglerna rent materiellt, framförallt avseende just 
insiktskravet, ser ut i andra medlemsstater och göra en jämförelse. 
 
Frågan jag ställde inledningsvis i denna uppsats var huruvida en rörelse – om 
det nu går att använda det ordet, egentligen – som #metoo kan komma att 
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påverka bedömningen av sexuella trakasserier i något avseende, samt om 
förväntningarna på paradigmskifte inte bara för den samhälleliga opinionen 
utan också i de juridiska sfärerna kan anses vara befogade.  
 
En, kanske något vågad, slutsats är att det åtminstone borde påverka den 
bortre gräns som ställts upp där den trakasserande under alla omständigheter 
måste anses ha insikt i att hens beteende är kränkande och oönskat. 
Förändringen skulle då bestå i att det också vid ”mindre aparta” eller andra 
situationer än de som är ”helt främmande” kan anses åligga den trakasserande 
att under alla omständigheter ha insikt om att beteendet upplevs som 
kränkande – alternativt eller med andra ord, att omfattningen av det som ses 
som apart eller främmande ökar.  Man kan argumentera för att var och en som 
varit aktiv i arbetslivet under hösten 2017 rimligtvis borde ha stött på debatten 
kring #metoo i åtminstone något sammanhang, och oavsett om reaktionen har 
varit ”oj, är det så det är?” eller ”snart får man ju inte ens titta efter en kvinna, 
man får ju bli inne” (båda två verklighetsbaserade exempel på reaktioner, 
uppfångade på ett café i julas) har någon form av uppmärksamhet riktats åt 
det. Om vi ska löpa linan ut angående att det faktiskt även i tillämpningen av 
bestämmelserna kring sexuella trakasserier ska vara just den subjektiva 
upplevelsen av ett agerande som är av central betydelse i en senare 
bedömning, borde en allmän medvetengörande kampanj med en förskjutning 
av synen på vad som är ett ”acceptabelt beteende” kunna påverka vad var och 
en borde ha insett kring en given situation. Detsamma har synts i tidigare 
rättsutveckling, till exempel avseende barnaga, där kritiker – många gånger 
föräldrar – menade att det var ett invant beteende som alltid varit acceptabelt 
i uppfostringssyfte. Genom en tydlig markering i lag förbjöds det till slut år 
1979, och om jag tillåts sia fritt tror jag att det idag skulle vara betydligt färre 
som ställde sig bakom en legalisering än de som kritiserade förbudet. 
Utredning kring barnaga är en avhandling i sig, men med denna analogi vill 
jag visa på hur tidigare förskjutningar av opinion har lett till förändring både 
avseende juridiska förhållanden och den allmänna, moraliska uppfattningen. 
Ska vi ta oss tillfälle att vara något högtidliga kan också påminnas om att all 
makt alltjämt faktiskt utgår från folket, och genom en måhända något krystad 
och ordagrann tolkning av detta grundlagsstadgande kan vi även den vägen 
se att ett sådant skifte i opinion borde ge konsekvenser för vår lagstiftning och 
dess tillämpning. 
 
En annan slutsats kring effekten av #metoo är att den, på ett sätt som på många 
sätt är otillgängligt genom lagstiftning och annat typiskt juridiskt arbete, 
möter upp och faktiskt lyckas mota bort de skamkänslor jag tror ofta är 
förenade med att vara utsatt. ”Att lägga skulden där skulden hör hemma” har 
varit ett ofta förekommande slagord, men också mål, i debatten.232 Med detta 
vill man understryka att det är den som beter sig på ett kränkande eller 
diskriminerande sätt som borde skämmas och tystas, inte den som blir utsatt. 
                                                
 
232 Se till exempel sociala medier tillhörande flera av de som initierat debatten i Sverige; Lulu 
Carter, Cecilia Wallin Blomberg, Mia Skäringer, m.fl., men också löpande genom 
rapporteringen. Här mycket löst och oprecist formulerat och baserat på mina samlade intryck 
av debatten fram till dags dato. 
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Det är min övertygelse att #metoo genom sin tillgänglighet och närhet till 
människan (framförallt genom synligheten på sociala medier), och genom den 
öronbedövande uppslutningen, har en större kraft att faktiskt ändra på eller 
påverka den moraliska uppfattningen hos allmänheten än vad traditionella 
juridiska påbud och morallagar har – åtminstone på relativt kort sikt. I termer 
av juridiska konsekvenser tror jag att en sådan ändrad syn kan komma att öka 
anmälningsbenägenheten på ett sätt som lag eller andra påbud inte kan, och 
härmed öppnas en dörr in till det okända mörkertalet – åtminstone på glänt. 
Redan i propositioner från 1990-talet konstateras att sexuella trakasserier 
förmodligen förekom oftare än man hade anledning att anta mot bakgrund av 
omfattningen av anmälningar som gjordes och prövades. Förhoppningsvis 
kommer vi snart att kunna se den trenden vända; finns det fall av 
diskriminering att anmäla, borde att så också sker vara objektivt önskvärt, och 
inte bara en fråga om åsiktsläger. Vad gäller anmälningsbenägenhet finns det 
också utrymme för att ge skyddsombuden på arbetsplatserna en starkare roll 
genom att till exempel låta kännedom kring missförhållanden och sexuella 
trakasserier som når skyddsombudet innebära att arbetsgivaren – måhända 
med en viss tidsförskjutning – kan anses ha densamma. Detta skulle 
potentiellt kunna stimulera arbetsgivaren till förstärkt samverkan med 
skyddsombuden, vilket också torde synas i den övriga verksamheten. Med 
rätt utbildning – något jag återkommer till i nästa avsnitt – hos 
skyddsombuden kan man tillse att en sådan funktion inte missbrukas. Tanken 
bygger på att det skulle kunna vara ”enklare” att gå till ett skyddsombud än 
arbetsgivaren om man är rädd för repressalier, och med skyddsombudets 
(generellt förekommande) koppling till fackförbund kan också sådana 
åtgärder vidtas fortare. 
 
Det ska sägas att det lagstiftningsarbete som bedrivs genom SOU 2016:87 
påbörjades innan #metoo drog igång. Remissinstanserna var ålagda att skicka 
in sina svar senast i september 2017, bara veckor innan #metoo tog fart i 
Sverige. Detta lagstiftningsarbete kan således i dagsläget inte sägas vara en 
produkt av uppropen; men det skulle förvåna mig om inte hänsyn tas till dem 
i det vidare arbetet. Flera andra åtgärder och utredningar ses dock ha startat i 
kölvattnet av #metoo. Framförallt fackförbunden har varit mycket aktiva, och 
jag tror att denna utveckling kommer att bli bestående. Jag återkommer till 
fackförbunden, och särskilt skyddsombuden, i nästa avsnitt. 
 
Slutligen tror jag att det är av vikt att det allvar som understrukits under 
#metoo också följs upp av påföljder som matchar önskan om att ”eliminera” 
sexuella trakasserier som fenomen. I propositionen till nuvarande 
diskrimineringslagen konstaterade regeringen att ”det ska kosta att 
diskriminera”; men sådana uttalanden undergrävs om de inte uppfylls, till 
exempel genom oerhört låga diskrimineringsersättningar. Ett alternativ är 
således att i högre utsträckning använda diskrimineringsersättning som 
allmän prevention genom att ersättningsnivån höjs. Som redovisats i 
framställningen är beloppen måhända rimliga i förhållande till vad som ofta 
utgår enligt kränkningsbestämmelsen i skadeståndslagen; men i förhållande 
till synen på diskriminering i allmänhet och sexuella trakasserier i synnerhet 
som ett strukturellt arbetsmiljöproblem, borde det inte finnas något hinder 
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mot en höjning. Invändningar mot att sexuella trakasserier är ett strukturellt 
arbetsmiljöproblem borde kunna lämnas därhän eftersom de då också menar 
på att det inte är ett allvarligt problem; och är det inte det, skulle höjningar av 
diskrimineringsersättningarna i det lilla antalet diskrimineringsfall som 
faktiskt förekommer inte utgöra ett problem. Detta må framstå som något 
raljant; men jag är övertygad om att det skulle göra arbetsgivaren mer 
angelägen om att aktivt verka för att sexuella trakasserier inte förekommer på 
arbetsplatsen. Jag har också uppmärksammat förslag på att göra 
ersättningsnivån omsättningsberoende, vilket också skulle bidra till att 
sanktionen blir mer kännbar även för stora företag med hög omsättning. 
 

4.2 Tystnadskulturens död? – åtgärder för 
schysstare arbetsplatser 

4.2.1 Ett verksamhetsnära arbetsmiljöarbete 
Efter ovanstående genomgång av den arbetsmiljöreglering som finns idag 
framstår det i min mening som mycket tydligt att den är framtagen i och 
anpassad till ett samhälle där de stora arbetsmiljöriskerna snarare är fysiska 
än psykiska och sociala eller mellanmänskliga. Lagstiftaren har gjort tillägg 
till och arbetar för en vidareutveckling av lagstiftningen för att anpassa den 
till problematik av typen sexuella trakasserier, men denna reglering behöver 
bli tydligare och, framförallt, mer anpassad till de utmaningar som finns på 
dagens arbetsplatser. Möjligtvis skulle ett kapitel med för den psykosociala 
arbetsmiljön mer anpassade bestämmelser antas, till skillnad från att idag i 
stort sett regleras i föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Att föreskrifter från en 
myndighet har samma ställning som lag meddelad av den folkvalda riksdagen 
– och därmed ska följas på samma sätt – kan framstå som förvirrande för en 
arbetsgivare som har att navigera i ett mindre hav av bestämmelser. 
Arbetsmiljöreglering har nog också under en väldigt lång tid setts som just en 
reglering för fysiska förhållanden på arbetsplatsen, och det skulle kunna vara 
en generationsfråga att tala om psykiska aspekter av arbetet. 
 
De utredningar som uppdragits bland annat AV och DO kring hur information 
kan spridas bättre är ett viktigt steg för att arbetsgivare ska medvetengöras 
kring vilka skyldigheter som åläggs dem samt hur arbetet med dessa tar sig i 
uttryck i praktiken; framförallt mot bakgrund av de undersökningar DO 
bedrivit som visat hur arbetsgivare ofta har mycket bristande kunskaper kring 
arbetsmiljölagstiftningens nyare delar. Sådana riktade satsningar kommer att 
bli allt viktigare i takt med att arbetslivet blir alltmer komplext – när gränserna 
mellan arbete och fritid suddas ut, när nya anställnings- och uppdragsformer 
tillkommer och när tekniken utvecklas för att tillgodose nya behov i 
samhället. Jag tror att utredningen och framtagandet av en digital plattform 
med information och vägledning för arbetsgivare är nyttigt och relevant, men 
att det är av vikt att åtgärderna inte stannar vid att vi skapar flera verktyg. 
Verktygen blir nämligen, liksom de nya bestämmelserna kring aktiva åtgärder 
och dokumentation, ett slag i luften om inte en effektiv användning samtidigt 
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kan uppnås – det praktiska resultatet. Vägledningar i detta arbete publiceras 
ofta av Arbetsmiljöverket, och det borde vara mer kritiskt än någonsin just nu 
att sådana medföljer ny reglering. Det är samma förhållande som när det 
kommer till straffskärpningar; det gör ingen större nytta att sexuella 
trakasserier sanktioneras hårdare, om det alltjämt är så att utsatta inte anmäler 
överträdelserna. Sådana åtgärder måste därför genomföras parallellt. 
Juridiska påbud i lagstiftning blir i sammanhanget bara effektiva om de 
efterlevs, och eftersom alternativet är att överträdelserna mörkas eller 
åtminstone aldrig kommer fram i ljuset finns få möjligheter att angripa dem 
på andra sätt annat än genom ett mycket aktivt arbete från DO, men också 
andra myndigheter, fackförbund och samhällsaktörer i form av 
opinionsarbete. 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet måste bli en del av den dagliga 
verksamheten. Min egen upplevelse av de arbetsplatser jag varit på och på 
andra sätt bekantat mig med är att man generellt är duktig på punktinsatser i 
form av arbetsmiljödagar, enkätundersökningar en gång om året, och så 
vidare. För att arbetsmiljöarbetet – i synnerhet de delar som har med just 
attityder och så att säga ”mjuka värden” att göra – ska vara framgångsrikt, 
krävs att arbetsgivaren ser det som en ständigt pågående process. Hänsyn till 
denna process måste tas i alla delar av verksamheten, oavsett om det gäller 
nyanställningar, omorganisering eller sociala relationer på arbetsplatsen. 
Kanske bör man rentav vid sidan av ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
understryka ett synligt och verksamhetsnära arbetsmiljöarbete, som inte går 
ut på att släcka plötsliga bränder och annars bestå i en önskelåda utan snarare 
utgöra en välintegrerad del som alla arbetstagare känner och hyser tilltro till. 
I min mening handlar det för arbetsgivaren om att sätta tonen för arbetsmiljön 
genom att ständigt befästa tidigare arbetes resultat, och därefter arbeta med 
främjandeinsatser på ett närvarande sätt. Det brukar sägas att arbetskultur och 
arbetsklimat ”sitter i väggarna”, men i själva verket tror jag att det sitter långt 
mycket mer i personerna innanför väggarna. Liksom avseende den första 
frågeställningen kan #metoo och effekterna därav uppmärksamma 
arbetsgivare såväl som skyddsombud och fackförbund på den utbredda 
förekomsten som säkerligen i många fall legat synlig för arbetsgivaren över 
tid, men som inte mötts upp och behandlats på ett tillbörligt sätt. I förhållande 
till tystnadskultur blir en sådan rörelse självklart viktig, både som ett medel 
och ett mål i arbetet. Att sexuella trakasserier får ta plats som ett faktiskt 
arbetsmiljöproblem är ett viktigt steg, likaså är en aktiv arbetsplatsdialog om 
sådana företeelser. Detta kan vara helt avgörande för att undvika 
normalisering av oacceptabla beteenden och jargong samt för skapandet av 
en sådan gemensam syn på sexuella trakasserier och kränkande särbehandling 
att dessa i bästa fall undviks och i alla fall anmäls, utreds och uppföljs. Det är 
dock i min mening något otydligt hur dessa regler förhåller sig till varandra, 
när sexuella trakasserier omfattas av båda; dels som kränkande särbehandling 
enligt arbetsmiljölagen, dels som direkt könsdiskriminering i 
diskrimineringslagen. Detta kan dock vara ett problem i teorin snarare än i 
praktiken, bland annat eftersom DO under alla omständigheter har 
företrädesrätt att driva talan. Möjligtvis kan de olika regelverkens utformning 
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och förhållande till varandra ändå framstå som ett hinder för en för 
arbetsgivaren lättillgänglig arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning. 
 
Något jag upplever att det sällan pratas om – åtminstone inte i lika hög 
utsträckning som det talas om arbetsgivaransvar – är enskilda arbetstagares 
roll i det hela. Det är oerhört lätt att slå ner på arbetsgivare, kräva strängare 
åtgärder och ett mer aktivt arbete att starta dialoger och vara föregångare och 
tonsättande. Det är också lätt att glömma att ”arbetsgivaren” till syvende sist 
är en eller flera människor. Att dessa människor har – och ska ha – ett större 
ansvar än den som betraktas som ”arbetstagare” i sammanhanget är mot 
bakgrund av maktförhållanden, befogenheter och ekonomiska möjligheter en 
självklarhet; men att totalt bortse från arbetstagarnas individuella ansvar att 
ta plats och del i arbetet vore att missa en viktig pusselbit. Att ta ansvar för 
sin egen roll på arbetsplatsen innebär att man faktiskt påtalar 
missförhållanden, aktivt tar del i de insatser som arbetsgivaren genomför och 
ger respons till arbetsgivaren för vidare insatser. Ordet ”dialog” betyder, som 
bekant, ”genom samtal”, och den semantiska motsatsen ”monolog” betyder 
ungefär ”ett längre tal från en person”. I ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete 
kan inte ena partens ansvar för deltagande (arbetstagarens) förminskas eller 
hamna i skymundan bara för att det är den andra parten (arbetsgivaren) som 
bär det rättsliga ansvaret för att åtgärderna faktiskt kommer till stånd. 
Arbetsmiljöarbetet kan, med andra ord, inte vara ”ett längre tal från en part” 
utan kräver reaktion, motreaktion och deltagande. Med denna form av 
aktivitet kommer också en dimension av ägandeskap till arbetstagaren, vilken 
jag tror är hälsosam i dagens arbetsliv och – åtminstone för mig – skapar 
meningsfullhet i sig. Här har alltså arbetsgivaren möjlighet att genom att 
skapa positiva känslor av ägandeskap hos arbetstagarna få till stånd ett villigt 
deltagande, vilket borde bära ett högt instrumentellt värde för framgången i 
praktiken. 
 
Det kan slutligen påpekas det framkom i undersökningarna gjorda av 
Arbetsmiljöverkets rapporter 2014:3 och 2016:2 att sexuella trakasserier från 
kunder och patienter är än vanligare än de som sker inom organisationen. Jag 
tror att arbete för ett eget good house skapar bättre möjligheter att tackla 
sexuella trakasserier utifrån. De framgångar som kan nås på varje enskild 
arbetsplats kan på så sätt få vida överstigande konsekvenser för andra 
samhällsområden. Det skulle vara intressant att vidare utreda juridiska 
möjligheter att komma tillrätta med sådan problematik. 
 

4.2.2 Utbildningsinsatser och andra åtgärder 
Liksom betonats av flera fackförbund kan riktade utbildningsinsatser göra 
stor skillnad för hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. Skyddsombuden har 
konstaterats inneha befogenheter att bland annat få till stånd utredningar, 
medverka i framtagandet av policys och planera åtgärder för 
främjandearbetet. Detta innebär ett stort utrymme att som 
arbetstagarrepresentant påverka och samverka med arbetsgivaren för att 
skapa en tillfredsställande arbetsmiljö.  
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I flera av de propositioner och föreskrifter som finns på arbetsmiljöns område 
understryks vikten av att det preventiva arbetet syns i verksamheten. Detta 
skulle kunna utnyttjas och genomföras på ett mycket ytligt och lättillgängligt 
sätt. Preventivt arbete behöver inte nödvändigtvis eller uteslutande utgöras av 
dialog, utan kan också – om det kombineras med dialog -  bestå i till exempel 
uppsatta posters eller att informationsbroschyrer finns tillgängliga i 
personalutrymmen. Jag tror dock att framgången av sådana insatser blir 
beroende av hur de följs upp och vilken diskussion som skapas runtomkring, 
och betonar därför att en sådan åtgärd inte vidtas utan att det är en del av ett 
större samkört arbetsmiljöarbete. Det kanske kan låta som ett uttryck för den 
symbolpolitik som är tidstypisk för 2010-talet; men jag anses alla insatser 
vara bra insatser om de verkar i rätt riktning (ändamålet helgar medlen, om 
man så vill). Det vore intressant att vidare titta på hur sådana aktiva främjande 
åtgärder som talats om i föregående avsnitt och sådana mer passiva åtgärder 
beskrivna här ovan skulle kunna få utslag i tvister där insiktsförhållandet för 
den utsättande blir den centrala frågan (alltså, när det rör sig i den gråzon som 
skapats mellan ingen insikt och ”måste ha insett”). Jag tänker då närmst på 
exemplet ”den exemplariska arbetsgivaren” som på alla sätt verkar för en 
arbetsmiljö fri från sexuella trakasserier – posters, aktiv diskussion, klausuler 
i anställningsavtal, etcetera – med en anställd som uppenbart beter sig på ett 
oacceptabelt sätt. Arbetsgivaren ska ju då på alla sätt verka för att denne 
arbetstagares agerande upphör; men skulle tvist uppstå och röra sig om 
huruvida den utsättande haft insikt om att hens beteende borde kvalificeras 
sexuella trakasserier, kan det framstå som närmst stötande att hävda att sådan 
insikt inte funnits om information och dialog varit tonsättande för 
arbetsplatskulturen. Det blir fråga om en relativitetsbedömning; vilken insikt 
borde den utsättande haft mot bakgrund av inte bara den utsattes reaktion eller 
motreaktion, utan också andra faktorer i omgivningen. Tanken är spännande 
att underhålla, även om jag inser dess begränsade praktiska möjlighet då det 
kanske är det just i de fallen som AD skulle säga att person i fråga ”måste ha 
haft insikt”. Det ”alla” skulle anse vara kränkande blir ju också samtidigt ett 
uttryck för den objektivt satta bortre gränsen för insiktsförhållandet. 
 
En aktiv samhällsdiskussion om sexuella trakasserier likt den som har pågått 
det senaste halvåret borde rimligtvis sätta spår i de människor som lever i den. 
Liksom när vi på 1970-talet blev alltmer miljömedvetna och ett nytt parti med 
miljöfrågor i fokus startade, kan jag tänka mig att vi framöver kommer att se 
en generation formad – på gott och ont, säkerligen – av detta i min mening 
skifte i debatten. Efter uppmärksamheten som riktades mot miljön följde ett 
omfattande arbete för miljösäkringar, certifikat och begränsningar och 
uppgraderingar av allt från fordonsdrivmedel till alternativa strömkällor. 
Liksom vid denna ’revolution’ eller ’miljöboom’, skulle man kunna tänka sig 
att certifikat för likabehandling, i synnerhet kring sexuella trakasserier och ett 
aktivt arbetsmiljöarbete kring dem, kan komma till stånd. Sådana skulle, 
utöver att vara en i min mening hedervärd markör, också kunna utgöra en 
konkurrensfördel vid framtida rekryteringar. Jag tror (och det finns gott om 
stöd i forskning om detta – googla till exempel ”millenials”, ”generation y/x”, 
”ungdomsfokus” eller ”ungdomar + värderingar”) att den yngre 
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generationens värderingsfokus kommer att ta sig i uttryck i allt större grad 
framöver; så också i valet av arbete och arbetsplats.  
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