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Sammanfattning 

Metoo-upproren uppmärksammade problematiken kring sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

runt om i världen, vilket fick oss att fundera kring arbetsgivarens roll och ansvar i dessa 

situationer. För att skapa en förståelse för arbetsgivarens förebyggande ansvar, vilka typer av 

handlingar arbetsgivaren ska förebygga samt vilka åtgärder som kan krävas från 

arbetsgivaren har vi analyserat lagar, praxis, förarbeten och doktrin. Vad vi har kommit fram 

till är att arbetsgivarens förebyggande arbete bör ses som en långtgående process som bör 

anpassas efter varje unik situation. Alla arbetsgivare ska dock ha utarbetat riktlinjer och 

rutiner samt klargjort i en policy att sexuella trakasserier inte är acceptabelt. Arbetsgivarens 

skyldighet att utreda en situation, vilken påbörjas när arbetsgivaren fått kännedom att 

sexuella trakasserier skett på arbetsplatsen, utgör en väsentlig grund för att arbetsgivaren ska 

kunna vidta rätt förebyggande åtgärder. De handlingar arbetsgivaren ska förebygga på 

arbetsplatsen är handlingar av sexuell natur som den utsatta upplevt som kränkande av sin 

värdighet. Det sistnämnda rekvisitet innebär att definitionen är subjektiv. Enligt praxis 

handlar det ofta om sexuella trakasserier i form av olämpliga beröringar eller nedvärderande 

sexuella kommentarer. Vad för åtgärder arbetsgivaren kan krävas att vidta gentemot 

förövaren, för att förebygga vidare trakasserier, kan vara samtal, varningar och uppmaningar. 

Dessa kan efterföljas av åtgärder som omplaceringar, uppsägningar eller avsked om de 

föregående ej gav önskad effekt. 
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1 Introduktion 

Me too. Två ord, men som symboliserar en hel social rörelse. Det var hösten 2017 som 

#metoo-upproren startade i USA för att sedan spridas över hela världen. Me too-rörelsen var 

ett motstånd mot de sexuella trakasserier och det sexuella våld som kvinnor, icke-binära och 

transpersoner varit med om, och genom rörelsen uppmärksammades berättelse efter berättelse 

från offer som blivit utsatta. Ett vanligt inslag i berättelserna var att trakasserierna hade skett 

på en arbetsplats.1 En arbetsplats som utåt sett porträtterats som en trygg miljö men som på 

insidan visat sig vara precis tvärt om. Hur kan så många kvinnor, icke-binära och 

transpersoner blivit utsatta för sexuella trakasserier, utan att någon satt ner foten?  

 

Som en konsekvens av #metoo-uppropen gav regeringen i Sverige uppdrag till 

civilsamhällesorganisationer och myndigheter att utvidga arbetet med att bland annat 

upptäcka, samt i framtiden förhindra, sexuella trakasserier.2  

 

Genom denna uppsats ska svar finnas på hur arbetsgivarens ansvar för att förebygga sexuella 

trakasserier i Sverige kan förstås. Me too-rörelsen uppmärksammade problematiken över hela 

världen och visade på att sexuella trakasserier sker även på svenska arbetsplatser. Därför ser 

vi att det är intressant att belysa hur arbetsgivarens ansvar och skyldigheter kopplade till 

sexuella trakasserier på arbetsplatsen ser ut i just Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sverige. Jämställdhetsmyndigheten, #metoo. 2019. 
2 Sverige. Jämställdhetsmyndigheten, #metoo. 2019. 
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1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att skapa djupare förståelse för arbetsgivarens ansvar för att 

förebygga, utreda och åtgärda sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Detta innebär att vi 

kommer att undersöka hur det ansvaret kan förstås ur ett rättsligt perspektiv. För att kunna 

redogöra för detta måste vi även undersöka vad det är för typ av handlingar som 

arbetsgivaren ska förebygga. Vidare vill vi även reda ut vilken typ av förebyggande åtgärder 

som kan krävas av arbetsgivaren för att denne ska ha fullföljt sina skyldigheter när en 

arbetstagare sexuellt trakasserar en annan på arbetsplatsen. 

 

1.2 Frågeställning 

I uppsatsen kommer vi att försöka besvara följande frågor: 

Hur ska arbetsgivarens ansvar för att förebygga sexuella trakasserier förstås?  

Vad för handlingar ska arbetsgivaren förebygga?  

Vad för åtgärder kan krävas av arbetsgivaren för att förebygga sexuella trakasserier?  

 

1.3 Avgränsningar  

I denna uppsats kommer vi att fokusera på att undersöka arbetsgivarens ansvar när en 

arbetstagare har blivit utsatt för sexuella trakasserier av en annan arbetstagare, men för att 

täcka arbetsgivarens skyldigheter kopplat till lagen kommer fall då arbetsgivaren är förövaren 

benämnas i avsnitt 2.2 angående förbud mot repressalier samt i enstaka AD fall. 

 

I uppsatsen kommer vi inte gå in på konsekvenserna av grova former av sexuellt ofredande 

relaterat till BrB, utan bara nämna vad konsekvenserna kan bli för den skyldige 

arbetstagarens anställning, exempelvis avsked. Vi kommer därför i uppsatsen nämna lag 

(1982:80) om anställningsskydd, men eftersom den inte konkret har en kopplingen till 

sexuella trakasserier kommer vi ej presentera den på samma sätt som vi presenterar DL och 

AML. LAS nämns i uppsatsen i samband med att konsekvenser av sexuella trakasserier 

redogörs. 
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1.4 Metod och val av material 

Vi har använt oss av den rättsdogmatiska metoden för att söka svar på arbetsgivarens ansvar 

och skyldigheter kopplat till sexuella trakasserier. Rättsdogmatikens syfte beskrivs enligt 

Korling & Zamboni som “att rekonstruera en rättsregel eller kanske bättre, lösningen på ett 

rättsligt problem genom att applicera en rättsregel på densamma”. Enligt den 

rättsdogmatiska metoden ska svar på juridiska frågor sökas genom användande av allmänt 

accepterade rättskällor såsom lagstiftning, förarbeten, rättspraxis samt rättsdogmatisk 

litteratur. Exempel på det sistnämnda är juridiska monografier och uppsatser.3  

 

Anledningen till varför vi använt oss av den rättsdogmatiska metoden är för att det är den 

metod som bäst lämpar sig för att söka svar på den typ att rättsfråga vi syftar till att besvara, 

och eftersom syftet med uppsatsen är att söka svar ur just erkända rättskällor och inte genom 

empirisk erfarenhet och teoretiska antaganden.4 Den rättsdogmatiska metoden kan användas i 

syfte att kritisera det nuvarande rättsläget, samt föreslå förändringar, vilket vi kommer att 

nyttja oss av i analysen.5  

 

Det finns en given normhierarki när det kommer till olika rättskällor, vilken avgör vilka 

källor som bör användas, samt i vilken ordning de ska rangordnas, för att få en så rätt bild av 

verkligheten som möjligt. I Sverige är grundlagarna högst i normhierarkin, och därefter 

kommer lagarna som riksdagen stiftar. Lagarna vi har använt oss av i vår uppsats, för att 

fastställa den gällande rätten kring arbetsgivarens åtgärds- och utredningsansvar kopplat till 

sexuella trakasserier på arbetsplatsen, är diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. 

Diskrimineringslagen är den lag som främst berör och definierar sexuella trakasserier, medan 

arbetsmiljölagen behandlar frågor som exempelvis förbudet mot kränkande särbehandling, 

vilket vi anser är av vikt vid belysandet av sexuella trakasserier. Lagar efterföljs i 

normhierarkin av förordningar, vilka utfärdas av regeringen som kompletterande handlingar 

till lagar. Efter förordningar kommer föreskrifter, som utfärdas av centrala eller lokala 

myndigheter. AFS 2001:1 och AFS 2015:4 är exempel på föreskrifter som vi använt i denna 

uppsats, vilka är utfärdade av Arbetsmiljöverket och utgör komplement till AML.  

 

 
3 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21. 
4 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 207. 
5 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära,s. 24. 
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Det finns i Sverige ingen formellt given plats i normhierarkin för övriga rättskällor än de 

stiftade reglerna. Andra rättskällor utöver de stiftade reglerna kan vara prejudikat, 

propositioner och sedvanerätt.6 När det gäller EU-rätt, vilket vi har använt oss av i begränsad 

mängd, så gäller följande normhierarki i grova drag: lagstiftningsakter är överordnade icke-

lagstiftningsakter och primärrätt är överordnad sekundärrätt.7 De EU-rättskällor vi har använt 

oss av i denna uppsats är EU-direktiv, vilket är rättsakter tillhörande sekundärrätten. 

  

Normhierarkin har vi tagit i beaktning kontinuerligt när vi sökt information på olika håll. DL 

och AML har utgjort den största grunden i vår uppsats, vilken vi sedan kompletterat med 

framförallt rättspraxis och doktrin.8 Vi har även använt oss av Arbetsmiljöverket och deras 

allmänna råd, för att kunna ge konkreta exempel på hur arbetet gällande bland annat 

förebyggande åtgärder mot kränkande särbehandling ska ta sig uttryck, som vi sedan försökt 

stärka upp med juridiska rättskällor såsom propositioner och doktrin. Propositioner utgör, 

tillsammans med utredningar och betänkande, förarbeten till lagar och är viktiga 

kompletterande uppgifter då de ger en större och tydligare bild av lagens funktion samt dess 

tillämpningsområde.9 Vi har tyckt att propositioner varit till stor hjälp när vi stött på 

svårigheter relaterat till hur vi ska tolka lagregler, dock eftersom propositioner ofta innehåller 

väldigt mycket information anser vi att det ibland varit svårt att urskilja det som är av vikt. Vi 

har haft mycket hjälp av varandra för att diskutera vad som är relevant att lyftas upp, och hur 

vi ska föra arbetet framåt när någon av oss upplevt att vi “fastnat”.  

 

Doktrin innehåller ofta betydelsefull information om rättsfall, förarbeten, utredningar samt 

stiftade rättsregler. Doktrin erbjuder inte bara en kartläggning av den gällande rätten, utan 

bidrar även med kommentarer och analyser kring tillämpning av olika rättsregler. Doktrin 

kommer dock som oftast långt ner i normhierarkin, men kan utgöra en rättskälla i sig.10 

Exempel på doktrin vi har använt oss av är Glavås lärobok om arbetsrätt, Franssons bok om 

diskriminering samt Anderssons avhandling, vilken är en rättsvetenskaplig studie av 

arbetsgivarens förebyggande ansvar av bland annat ohälsa på arbetsplatsen. Doktrin har bland 

annat hjälpt oss med att mer utförligt förstå processerna kring arbetsgivares utrednings-och 

åtgärdsansvar. 

 
6 Papadopoulou & Skarp, Juridikens nycklar, s. 98. 
7 Papadopoulou & Skarp, Juridikens nycklar, s. 99. 
8 Papadopoulou & Skarp, Juridikens nycklar, s. 98. 
9 Papadopoulou & Skarp, Juridikens nycklar, s. 50. 
10Papadopoulou & Skarp, Juridikens nycklar, s. 97. 
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När det kommer till praxis har vi främst nyttjat Arbetsdomstolens domar, eftersom de är 

prejudicerande. I ett enstaka fall tas en dom från Hovrätten upp i uppsatsen eftersom den är 

den enda i sitt slag som har behandlat arbetsmiljöbrott kopplat till kränkande särbehandling.  

En svårighet när det gäller rättspraxis är att välja ut de fall som stödjer det vi presenterar i vår 

uppsats. Trots att det finns flera fall relaterade till sexuella trakasserier är det inte många 

domar som handlar om sexuella trakasserier mellan två arbetstagare, vilket kan förklaras av 

hur regleringen på området ser ut. Därför har vi även behövt använda oss av fall där det är 

arbetsgivaren som är förövaren, men där delar av fallet relaterar väl med vad vi ska skriva i 

relation till uppsatsens syfte.  

 

1.5 Forskningsläget 

Tidigare har forskningsläget på området främst präglats av lagkommentarer som redogör för 

hur lagen ska tolkas. Ämnet sexuella trakasserier på arbetsplatsen har dock på senare år 

redogjorts för i ett flertal studentuppsatser. Vad vi har sett i tidigare forskning på området, 

som exempelvis Peter Anderssons rättsvetenskapliga studie av arbetsgivarens ansvar att 

uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, är att ämnet sexuella trakasserier inte berörs på djupet. 

Därav ansåg vi att det fanns ett behov att fördjupa sig specifikt i frågan kring hur 

arbetsgivarens ansvar och skyldigheter vid sexuella trakasserier på arbetsplatsen ska förstås. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är strukturerad på så vis att diskrimineringslagens och arbetsmiljölagens koppling 

till sexuella trakasserier kommer att redogöras var för sig, detta för att få en tydlig bild av hur 

lagarna är uppbyggda, och skiljer sig åt, för att skydda arbetstagare från sexuella trakasserier. 

När det däremot gäller arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsansvar ansåg vi att både 

diskrimineringslagens och arbetsmiljölagens reglering var relevanta att diskutera parallellt, 

eftersom de har tydliga kopplingar till varandra på det området. Genom att diskutera de olika 

lagarnas reglering jämsides anser vi att läsaren får en bredare, och mer sammanhängande, 

förståelse kring arbetsgivarens ansvar kopplat till sexuella trakasserier. 
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2 Diskrimineringslagens koppling till sexuella trakasserier  

2.1 Sexuella trakasserier  

Förbud mot diskriminering, i form av trakasserier i arbetslivet, har bakgrund i tre EU-

direktiv. När det gäller specifikt sexuella trakasserier är det rådets direktiv 2006/54/EG om 

genomförande av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i 

arbetslivet (likabehandlingsdirektivet), som slår fast att den typen av trakasserier utgör en 

form av diskriminering.11 I artikel 7 i likabehandlingsdirektivet belyses kravet på 

arbetsgivaren att arbeta med förebyggande åtgärder: “ (...) vidta åtgärder för att förebygga 

trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen (...) i enlighet med nationell 

lagstiftning och praxis”. 

 

Definitionen av sexuella trakasserier kom först i svensk lagstiftning år 1991, då det skedde en 

ändring i jämställdhetslagen (1991:43). I propositionen till lagen framkommer det att 

“Arbetsgivaren förbjuds uttryckligen att utsätta arbetstagare för trakasserier på grund av att 

arbetstagaren har avvisat arbetsgivarens sexuella närmanden eller anmält arbetsgivaren för 

könsdiskriminering” samt att förbudet mot könsdiskriminering också omfattar sexuella 

trakasserier och trakasserier mot den som har gjort en anmälan.12 Det var först vid 

lagändringen år 2005 som lagen skilde på trakasserier på grund av kön och sexuella 

trakasserier13. Propositionen klargjorde att det är två olika företeelser och ska skiljas på. Både 

trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier syftar till ett oönskat beteende som 

kränker en persons värdighet, men skiljer sig vid att sexuella trakasserier ska vara av sexuell 

natur och trakasserier på grund av kön ska ha ett samband med personens könstillhörighet.14 

År 2009 trädde den nya diskrimineringslagen (2008:567) i kraft som ersatte bl.a. 

jämställdhetslagen och lagen om förbud mot diskriminering (2003:307). Sexuella trakasserier 

blev då en av diskrimineringsformerna enligt DL 1:4.  

 

Definitionen av sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen (2008:567) är: “ett 

uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”15 Definitionen skiljer sig från 

 
11 AD 2017 nr 61 
12 Prop.1990/91:113, s. 4.  
13 Prop. 2004/05:147, s. 1. 
14 Prop 2004/05:147, s. 52. 
15 DL 1:4 
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trakasserier i formuleringen att det ska vara uppträdande av sexuell natur samt att vid 

trakasserier som inte är av sexuell natur ska det föreligga ett orsakssamband med en av 

diskrimineringsgrunderna,16 vilket alltså inte krävs för att det ska klassas som sexuella 

trakasserier. Oavsett om det är trakasserier av sexuell art eller om det finns ett orsakssamband 

med en eller fler av diskrimineringsgrunderna så fastställs det enligt diskrimineringslagen att 

det är ett uppträdande som kränker någons värdighet.17 Dessa kränkningar kan ske genom 

fysiskt, verbalt eller icke-verbalt uppträdande och kränker den enskildes värdighet genom 

skada eller obehag av missgynnande form. Det fysiska uppträdandet kan vara i form av 

“beröring, klappande, nypande eller strykningar mot en annan persons kropp”.18 Det kan 

också vara uppträdande som inte är av fysisk form så som anstötliga kommentarer, förslag 

eller påtryckningar om sexuell samvaro. Detta styrks i AD 2006 nr 54 där en ung kvinna blev 

utsatt för sexuella trakasserier av sin äldre arbetskamrat genom fysiska beröringar på bröst 

och rumpa samt kommentarer med sexuella anspelning som rörde hennes sexliv. AD 2011 nr 

13 tar upp en annan typ av sexuella trakasserier som inte sker genom fysisk eller verbalt 

uppträdande utan genom att någon visar eller sätter upp/skickar bilder av pornografiskt 

innehåll på arbetsplatsen. I fallet var det en arbetsgivare som mailade en bild föreställande en 

manlig gestalt med erektion som en julhälsning till sina kollegor, detta trots att två av dem 

påtalat att de blivit illa berörda av bilden. Även Arbetsmiljöverket har i en informationsskrift 

riktad till arbetsgivare uppgett några exempel på vad som kan anses vara sexuella 

trakasserier. Det som uppges i skriften är krav på sexuella tjänster, fysisk kontakt som 

exempelvis tafsningar, gester av sexuell natur, sms eller bilder av sexuell natur, ovälkomna 

komplimanger, närgångna blickar och sexuella anspelningar.19 

 

Det finns tre rekvisit som ska vara uppfyllda för att sexuella trakasserier ska anses föreligga. 

Som ovan nämnt måste det vara av missgynnande form, att den sexuella handlingen är av 

skada, obehag eller kränkning som leder till att den enskilda personens värdighet kränks.20 De 

andra två rekvisiten är att handlingen ska ha varit ett oönskat beteende samt att det ska funnits 

en insikt hos förövaren om att det är just oönskat.21 Att det är oönskat framgår genom att det 

är en kränkning mot personen och att det då är underförstått att det är något som inte är 

 
16 Prop. 2007/08:95, s. 492 f.  
17 DL 1:4 
18 Prop. 1997/98:55, s. 139.  
19 Sverige. Arbetsmiljöverket, Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats, 2019, s. 5. 
20 DL 1:4 
21 Prop 2007/08:95 s 494 

https://juno.nj.se/document/abs/PROP_2007_2008_0095_S_0492
https://juno.nj.se/document/abs/PROP_1997_1998_0055_S_0139
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välkommet. Vad som anses vara en kränkning är subjektivt och det är den utsattes upplevelse 

av situationen som ska tas hänsyn till, och inte vad som utåt sätt bör eller inte bör uppfattas 

som en kränkning.22För att rekvisiten ska vara uppfyllda ska alltså förövaren fått insikt om att 

handlingen eller yttrandet inte är önskvärt. Här kan återigen AD 2011 nr 13 ge vägledning. 

Fallet rörde en arbetsgivare som satt upp en pornografisk bild i lunchrummet på 

arbetsplatsen, vilket gjorde två kvinnor obekväma och hävdade att det var sexuella 

trakasserier. Då detta inte var påtalat och arbetsgivaren inte hade insikt om att kvinnorna 

kände sig kränkta dömde AD att det inte skett diskriminering i form av sexuella trakasserier. 

När arbetsgivaren skickade ut samma bild på mejl året efter påtalade kvinnorna att de kände 

sig kränkta av bilden och AD dömde då att mannen utsatt dem för sexuella trakasserier, 

eftersom han den gången hade insikt om att kvinnorna kände sig kränkta.  

 

Att den som trakasserar måste ha förståelse för att beteende är kränkande eller inte önskvärt 

bidrar till att den som har blivit utsatt måste ha klargjort att beteendet inte är önskvärt.23  

Denna upplysningsplikt utgår dock om kränkningen är så pass uppenbar eller grov att det är 

tydligt för förövaren att det är oönskat.24 Vad vi anser är viktigt att tas i beaktning är att den 

som har blivit utsatt kan befinna sig i ett underläge mot förövaren, särskilt tydligt blir det när 

en arbetsgivare har utsatt en anställd för sexuella trakasserier. Arbetsgivaren befinner sig i en 

maktposition med andra möjligheter och förutsättningar jämfört med den anställde.25 Denna 

maktstruktur kan även förekomma i andra situationer än genom anställningsform, det kan 

handla om att en viss typ av etnicitet eller kön som kan sätta en person i överläge gentemot en 

annan, vilket är något som Ewa Schömer diskuterat.26  

 

2.2 Förbud mot repressalier 

Repressalier är enligt den svenska ordboken “kraftig hämndaktion, vedergällning, straff” och 

kan tas i uttryck på olika sätt.27Repressalieförbudet har sin utgångspunkt i flera av EU:s 

diskrimineringsdirektiv och har utifrån dem implementerats i svensk lagstiftning.28 

 
22 Fransson & Stûber, Diskrimineringslagen, s. 88. 
23 AD 2013 nr 71 

24 Göransson & Del Sante, Diskrimineringslagen, s. 54. 
25 SOU 2014:34, s. 80. 
26 SOU 2014:34, s. 163.  
27 Svenska ordboken, s. 373. 
28 Fransson & Stûber, Diskrimineringslagen, s. 379. 

https://juno.nj.se/document/abs/AD_2013_0071
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Repressalier kan bestå av uppsägning, men även av ogynnsam behandling eller ogynnsamma 

följder, till följd av exempelvis klagomål.29  

 

Förbudet mot repressalier finns lagstadgat i DL 2:18 och är ett självständigt förbud men som 

kompletteras med diskrimineringsförbuden enligt DL 2:1, samt av arbetsgivarens 

utredningsansvar i DL 2:3 och kraven för aktiva åtgärder enligt 3 kap DL.30 Det är 

arbetsgivaren som har ansvaret för att vidta åtgärder så att inte repressalier sker. Med 

arbetsgivare så likställs även personer som fått en ledande ställning eller beslutanderätt och 

inflytande över andra arbetstagarens arbetsförhållande och villkor. 31 Förbudet mot 

repressalier gäller även i situationer där det senare visar sig att arbetsgivaren inte har brutit 

mot lagen och ingen typ av diskriminering har skett.32  

 

Förbudet mot repressalier gäller när någon har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har 

handlat i strid med lagen.33 Det kan även vara att en arbetstagare berättar för sin arbetsgivare, 

eller någon som kan likställas med arbetsgivare, att arbetstagaren själv har blivit utsatt för 

sexuella trakasserier av en annan arbetstagare. Förbudet mot repressalier vid anmälan gäller 

också om arbetstagaren har påtalat det för någon annans räkning, exempelvis om 

arbetstagaren informerar sin arbetsgivare att en arbetskamrat har blivit utsatt för sexuella 

trakasserier.34 Omständigheterna kring anmälan kan vara både informella och formella. 

Arbetstagaren måste inte gå direkt till arbetsgivaren eller sin överordnade utan kan ta hjälp av 

sitt skyddsombud, facklig förtroendeman eller diskrimineringsombudsmannen.35  

 

För att utgöras repressalier krävs det att handlingen utgör ett missgynnande eller har en 

missgynnande effekt. Handlingen kan ta sig uttryck på många olika missgynnande sätt. 

Missgynnande kan vara indirekt genom att arbetstagaren går miste om befordran eller 

liknande anställningsförmåner för att arbetsgivaren ger ett dåligt omdöme till arbetstagaren 

eller avstår från att vitsorda arbetstagaren. Det kan även gälla mer konkreta hot och 

 
29 Göransson, Flemström & Slorach, Diskrimineringslagen, s. 83. 
30 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 378. 
31 Göransson, Flemström & Slorach, Diskrimineringslagen, s. 83. 
32 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 379. 
33 2:18 DL 
34 Göransson, Flemström & Slorach, Diskrimineringslagen, s. 85. 
35 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 380. 
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kränkningar samt missgynnande i form av lönesänkningar eller löneavdrag.36 Missgynnande 

vid repressalier skiljer sig från missgynnande vid andra trakasserier genom att det är en 

aktion som tas till för att hämnas eller utge att straff för att arbetstagaren har anmält eller 

påtalat att arbetsgivaren har handlat i strid med lagen. Detta förutsätter att den missgynnande 

handling har en koppling till arbetstagarens anmälan eller påtalade.37 I AD 2006 nr 126 så 

anmäler en kvinnlig polis sin arbetsgivare för diskriminering till 

Jämställdhetsombudsmannen. Kvinnan fick efter ett par månader en lönesänkning och 

retroaktivt löneavdrag. Lönesänkningen berodde på att hon gick från en tidsbegränsad 

anställning tillbaka till sin tidigare anställning och då gick tillbaka till sin ordinarie lön. AD 

dömde att den anställda kvinnan inte blivit utsatt för repressalier eftersom det inte fanns 

någon koppling till hennes anmälan. Det retroaktiva löneavdraget hade blivit ett fel från 

lönehandläggaren och kunde därför inte heller kopplas till hennes anmälan mot arbetsgivaren. 

Fallet visar på att om en handling eller förändring sker genom beslut från någon som inte är 

medveten om att anmälan har skett så kan det inte styrkas ett samband. I AD 2013 nr 71 blev 

en kvinnlig arbetstagare sexuellt trakasserad av sin chef och efter att hon påtalat detta för 

honom fick hon sin anställning avbruten. Anställningen upphörde samma dag som kvinnan 

påtalade trakasserierna för chefen och därför kunde samband styrkas. Arbetsgivaren kunde 

inte heller visa på att det fanns sakliga skäl för varför anställningen avslutades. Här visas 

tydligt att det fanns ett samband mellan att det påtalades och missgynnandet genom avslutad 

anställning. Sambandet måste också vara kopplat till diskrimineringslagen för att repressalier 

ska bli aktuella enligt lag. En arbetstagare som blir straffad för sin politiska åsikt eller 

medlemskap i en supporterklubb etc. omfattas inte av lagen.38 

 

Förbudet mot repressalier gäller även arbetstagare som medverkar/medverkat i en utredning 

enligt lagen. 39Arbetsgivaren får inte handla eller uttala sig på ett sätt som är missgynnande 

eller får missgynnande följder när en arbetstagare medverkar i en utredning. Det kan vara att 

arbetstagaren vittnar i domstol eller förhörs som part, men det kan också vara att 

arbetstagaren har lämnat uppgifter till en utredning om att någon har diskriminerats.40 Nytt i 

2008 års lag är att förbudet mot repressalier också omfattar de arbetstagare som har avvisat 

 
36 SOU 2006:22, del II s. 105. 
37 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 381. 
38 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 279. 
39 DL 2:18 
40 Göransson, Flemström & Slorach, Diskrimineringslagen, s. 86. 
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eller fogat sig arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier, vilket berör arbetstagare 

som har aktivt visat att sexuella trakasserier från sin arbetsgivare inte är önskat. Förbudet 

gäller även de arbetstagare som finner sig i situationen och, genom att inte reagera, passivt 

“accepterar” trakasserierna.41  

 

2.3 Bevisbördan  

Bevisbördan i diskrimineringsfall är uppdelad i två olika regler om bevisning. Vid fall som 

berör arbetsgivarens utredning - och åtgärdsskyldighet tillämpas den allmänna regeln om 

bevisbörda i tvistemål. När det handlar om fall som berör sexuella trakasserier eller någon av 

de andra diskrimineringsformerna enligt DL 1:4, samt tvister om det har skett repressalier, 

finns bevislättnadsregeln.42 

 

Bevislättnadsregeln finns lagstadgat i DL 6:3 och den som har blivit utsatt måste då endast 

göra det antagligt att det har skett diskriminering och eftersom antagligt är det lägsta 

beviskravet i svensk processrätt underlättar det för den utsatte.43 Det är den som har blivit 

utsatt för diskriminering eller repressalier som har bevisbördan och behöver styrka att ett 

missgynnande förekommit. Om det är diskriminering genom sexuella trakasserier måste den 

utsatta, som tidigare nämnts, även styrka att den sexuella handlingen varit oönskad och att det 

har varit tydligt mot den anklagade. Om det har skett uppenbara kränkningar av sexuell art 

faller upplysningsskyldigheten bort.44 Det är den utsatta som avgör om handlingen har varit 

kränkande och oönskad. När den som har blivit utsatt visar på omständigheter som ger 

anledning att anta att det har skett diskriminering eller repressalier går bevisbördan över till 

den anklagade. Högsta domstolen beskriver bevisregeln som en presumtionsregel, vilket 

innebär att det antas att diskriminering har skett om omständigheterna visar på det. Detta 

försätter den anklagade i ond tro och som då måste visa på att diskriminering eller 

repressalier inte har förekommit för att presumtionen ska brytas.45  

 

 
41 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 382. 
42 Göransson & Del Sante, Diskrimineringslagen, s. 180. 
43 Göransson & Del Sante, Diskrimineringslagen, s. 180. 
44 Prop. 2007/08:95, s. 493. 
45 NJA 2006, s. 170. 

https://juno.nj.se/document/abs/PROP_2007_2008_0095_S_0493
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Vid en delad bevisbörda där det står ord mot ord mellan den som har blivit utsatt och den som 

har blivit anklagad görs en individuell bedömning kring trovärdigheten hos parterna. I AD 

2013 nr 71 tar Arbetsdomstolen upp ett fall där en kvinnlig praktikant blivit utsatt för 

sexuella trakasserier av sin arbetsgivare och efter att hon påtalat detta fått sin praktik avbruten 

och då blivit utsatt för repressalier. Arbetsgivaren hävdade att påståendena om sexuella 

trakasserier var falska och att de aldrig hade skett, samt att praktiken avbrutits för att den 

kvinnliga praktikanten inte ville dyka upp till jobbet. Ord stod mot ord men eftersom kvinnan 

som blivit utsatt hade bevisning genom att kontinuerligt berättat för sin sambo om 

händelserna, som var den som gjorde en polisanmälan, samt kunde visa på samtal med 

arbetsförmedlingen och läkare om hennes psykiska mående på grund av trakasserierna, 

gjorde AD bedömningen att hennes historia var trovärdig. Arbetsdomstolen dömde 

arbetsgivaren till skadestånd och den kvinnliga praktikanten fick rätt. Fallet visar på vikten av 

vittnens betydelse i dessa typer av fall.  

 

Vid tvister som rör arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet tillämpas den allmänna 

bevisbördan som används vid andra tvistemål. I dessa tvister måste först arbetstagaren, som 

har blivit utsatt för sexuella trakasserier, visa på att arbetsgivaren eller någon som kan 

likställas med arbetsgivaren har haft kännedom om att arbetstagaren har känt sig utsatt för 

sexuella trakasserier. Om arbetstagaren lyckas bevisa att så varit fallet är det arbetsgivaren 

som måste bevisa att denne har uppfyllt sitt utrednings- och åtgärds ansvar. 46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Göransson & Del Sante, Diskrimineringslagen, s. 181. 
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3 Arbetsmiljölagens koppling till sexuella trakasserier 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) är en ramlag, vilket innebär att den tar upp grundläggande 

regler kring bland annat ansvar, befogenheter och förebyggande åtgärder kopplat till 

arbetsmiljön på en arbetsplats. Arbetsmiljölagen kompletteras även av ett flertal föreskrifter. 

Enligt 18 § i arbetsmiljöförordningen (1977:1166) har Arbetsmiljöverket tillåtelse från 

regeringen att meddela föreskrifter inom somliga områden som regleras i arbetsmiljölagen. 

Arbetsmiljöverket har nyttjat denna rätt på bland annat två områden: systematiskt 

arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) samt organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). 

AFS 2015:4 ersatte bland annat AFS 1993:17 om kränkande särbehandling i arbetslivet.47 

Enligt AML 3:2 ska arbetsgivaren bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Prop. 

2015/16:135 refererar till AFS 2001:1 för att beskriva vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

innebär samt förklarar att arbetsgivaren har skyldigheter att “undersöka, riskbedöma, åtgärda 

och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs 

och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.48  

Begreppet ohälsa definieras i AFS 2001:1 och kan referera till både sjukdomar enligt 

“medicinska, objektiva kriterier och kroppsliga och psykiska funktionsstörningar av olika 

slag som inte är sjukdom i objektiv mening”.49 Olika typer av stressreaktioner ges som 

exempel på psykiska tillstånd som kan leda till sjukdom. I föreskriften poängteras även att 

styrkan i upplevelserna samt varaktighet, och förmåga att arbeta som tidigare, är faktorer som 

bestämmer ifall ohälsa föreligger.50 Här kan kopplingar göras till sexuella trakasserier, 

eftersom de ofta leder till någon typ av ohälsa. Ångest, rädsla och depression är några 

exempel på konsekvenser av att ha blivit utsatt för sexuella trakasserier.51 I AD 2002 nr 102, 

som nämnts tidigare, blev en påföljd av trakasserierna att den utsatta fick sömnsvårigheter till 

den grad att hon tillslut blev sjukskriven.  

 

 

 
47 Prop. 2015/16:135, s. 18. 
48 Prop. 2015/16:135, s. 18. 
49 Kommentar till 2 § AFS 2001:1, s. 8. 
50 Kommentar till 2 § AFS 2001:1, s. 8. 
51 1177, Sexuella trakasserier. 2002. 

https://juno-nj-se.ludwig.lub.lu.se/document/abs/SFS1977-1166_K0_P18
https://juno-nj-se.ludwig.lub.lu.se/document/abs/AFS_2001_0001
https://juno-nj-se.ludwig.lub.lu.se/document/abs/AFS_2015_0004
https://juno-nj-se.ludwig.lub.lu.se/document/abs/AFS_1993_0017
https://juno-nj-se.ludwig.lub.lu.se/document/abs/AFS_2001_0001
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3.1 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 

 

Utgångspunkten i arbetsmiljölagen är att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för 

arbetsmiljön, men paragrafer i både kap 3 och 6 i AML belyser att arbetsgivare och 

arbetstagare ska samverka för att uppnå en tillfredsställande arbetsplats.52 Reglerna gällande 

samverkan bygger på uppfattningen att ohälsa och arbetsolyckor lättare kan förebyggas om 

arbetstagarna får vara delaktiga i bestämmandet över arbetsförhållandena.53 I 

arbetsmiljölagens motiv betonas att partssamarbetet blivit allt mer betydelsefullt, särskilt i 

förhållande till arbetsgivarens ansvar gällande psykosociala och stressrelaterade 

arbetsmiljöfrågor.54 I propositionen till AML betonas även att samverkansreglerna är nära 

relaterade till både reglerna rörande kollektivt medbestämmande i MBL och 

kollektivavtalsreglering. AML har som ett av sina ändamål att vägleda parter och se till att 

arbetstagarnas intressen tas hänsyn till. AML utgör en ram inom vilken detaljer kan 

branchanpassas genom avtal. En sådan grundläggande lagstiftning som AML är nödvändig i 

arbetslivet, så att inte samhället lämnar över allt ansvar åt varje enskild organisation i hopp 

om att önskemål gällande arbetsmiljö kommer att tillgodoses genom avtal. 

 

För att se till att AML och föreskrifter kopplat till lagen följs utövar Arbetsmiljöverket tillsyn 

enligt AML 7:1. På arbetsplatser, vilka sysselsätter minst 5 arbetstagare, ska också ett eller 

flera skyddsombud utses.55 Ett skyddsombuds uppgift är att företräda arbetstagarna i 

arbetsmiljöfrågor samt arbeta för en tillfredsställande arbetsmiljö, vilket bland annat innebär 

att skyddsombudet ska vaka över skyddet mot ohälsa och se till att arbetsgivaren fullgör sitt 

åtgärdsansvar.56 Vad för åtgärder som kan bli aktuella när det framkommit att kränkande 

särbehandling har ägt rum beskrivs vidare i avsnitt 5.   

 

Det finns olika stöd för att hjälpa arbetsgivaren att fullfölja sina skyldigheter kopplade till 

arbetsmiljölagen. Arbetsmarknadens parter, utbildningsorganisationer, branschorganisationer 

och företagshälsovården är betydelsefulla för att kunna täcka behoven som uppkommer vid 

tillämpning av föreskrifterna. Arbetsmiljöverket bidrar även med vägledning innehållande 

 
52 AML 3:1a, 6:1 
53 Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs : en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga 

stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, s. 200. 
54 Prop. 1976/77:149, s. 329 f.  
55 AML 6:2 
56 AML 6:4 
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konkreta råd och exempel till arbetsgivaren.57  

 

3.2 Kränkande särbehandling  

Kränkande särbehandling definieras i AFS 2015:4 som: “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”.58 Föreskrifterna innefattar gärningar från såväl 

arbetsgivare som kollegor.59  

 

Att utsättas för kränkande särbehandling beskrivs som känslomässigt påfrestande och kan i de 

allvarligaste fallen leda till varaktig psykisk ohälsa.60I de allmänna råden tillhörande AFS 

1993:17, nu ersatt av AFS 2015:4, ges exempel på hur kränkande särbehandling kan yttra sig. 

Där ges förnedring i form av sexuella trakasserier som ett exempel. I de allmänna råden till 

AFS 2015:4 anges dock inte sexuella trakasserier som ett exempel på kränkande 

särbehandling som det görs i den föregående föreskriften. Både sexuella trakasserier och 

kränkande särbehandling definieras dock som kränkande handlingar vilka leder till någon typ 

av skada eller missgynnande, vilket innebär att sexuella trakasserier utgör en typ av 

kränkande särbehandling. 

 

Det finns olika förklaringar till varför kränkande särbehandlingar uppstår på en arbetsplats. 

Det kan bero på brister i organisationen så som i informationssystemet och ledningen, osunda 

kravnivåer eller bristfällig personalpolitik gällande bemötandet av anställda. Långvariga 

organisatoriska problem kan leda till negativa psykiska påfrestningar i arbetsgrupper vilket i 

sin tur kan få konsekvensen att stresstoleransen hos de anställda minskar. När 

stresstoleransen hos personer minskar kan det leda till ett ökande av överreaktioner och 

“syndabockstänkande”, vilket vidare kan resultera i negativt beteende riktat mot enskilda 

arbetstagare. Att kränkande särbehandling är en arbetsmiljöfråga är just för att orsaken till det 

ofta har sin grund i arbetsförhållandena på arbetsplatsen.61  

 

 
57 Sverige. Arbetsmiljöverket, Allmänna råd till föreskrifter 
58 AFS 2015:4, 4 §   
59 Glavå, Arbetsrätt, s. 622 f. 
60 Gunnarsson, Erik, Johansson, Mirja & Stoetzer, Ulrich, Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön: viktiga pusselbitar 

i en god arbetsmiljö, s. 13. 
61Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs: en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga 

stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, s. 156. 
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Arbetsgivarens ansvar att förebygga kränkande särbehandling på arbetsplatsen uttrycks i AFS 

2015:4, och kommer förklaras vidare i avsnitt 5. 
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4 Arbetsgivarens utredande ansvar 

Diskrimineringslagen är den lag som är mest aktuell när det gäller arbetsgivarens utredande 

ansvar. I råden från Arbetsmiljöverket betonas dock att utredning av eventuella orsaker till 

sexuella trakasserier som skett på arbetsplatsen är av stor vikt, och att den som genomför 

utredningen ska ha “tillräcklig kompetens, möjlighet att agera opartiskt och ha de berördas 

förtroende”.62 Definitionen av arbetsgivare finns definierat i DL 2:1 “Den som i 

arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör någon som avses i första stycket ska 

likställas med arbetsgivaren”.  

 

Vid kännedom om att en arbetstagare har blivit utsatt för sexuella trakasserier har 

arbetsgivaren ett utredningsansvar. Enligt DL 2:3 ska en arbetsgivare vid kännedom om att en 

arbetstagare har blivit utsatt för trakasserier utreda omständigheterna och vidta de åtgärder 

som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.63Arbetsgivarens skyldighet 

att utreda och vidta åtgärder vid förekommandet av sexuella trakasserier blev först lagstadgat 

i jämställdhetslagen (1991:433) efter kvinnofridspropositionen 1998. I propositionen 

tydliggjordes att arbetsgivaren är skyldig att utreda och vidta åtgärder vid kännedom om 

sexuella trakasserier istället för att arbetsgivaren ska “verka för” att sexuella trakasserier inte 

ska ske, som tidigare var utstakat i lagen.64 Definitionen av arbetstagare i 

diskrimineringslagens mening är den som står i ett anställningsförhållande med 

arbetsgivaren, men också den som tidigare har varit anställd hos arbetsgivaren.65 Vidare 

klargörs det i propositionen till DL att arbetsgivarens utredningsansvar sträcker sig till 

sexuella trakasserier som sker mellan arbetstagare och inte fall där det är någon utomstående 

som utför trakasserierna.66 

  

Av formuleringen i DL 2:3 framkommer det att det först är när arbetsgivaren får kännedom 

om att sexuella trakasserier har skett som arbetsgivaren är skyldig att göra en utredning och 

själv skapa sig en uppfattning om situationen. Att arbetsgivaren får kännedom om de sexuella 

trakasserierna kan ske på olika sätt. Det måste inte vara arbetstagaren som själv blivit utsatt 

för trakasserier som behöver framföra det, utan det kan vara en kollega till arbetstagaren eller 

 
62 14 § AFS 2015:4  
63 DL 2:3 
64 Prop. 1997/98:55, s. 17. 
65 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 240. 
66 Prop. 2007/08:95, s. 295. 

https://juno-nj-se.ludwig.lub.lu.se/document/abs/AFS_2015_0004
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den fackliga förtroendemannen på arbetsplatsen som gör det. Det kan även vara att 

arbetsgivaren får kännedom genom egna iakttagelser. 67 Även om arbetstagaren som blivit 

utsatt inte själv måste vara den som uppmärksammar det, är arbetsgivaren inte skyldig att 

vidta åtgärder förrän arbetstagaren som har blivit utsatt bekräftat att sexuella trakasserier har 

skett.68 Detta skiljer sig från utredningsskyldigheten där arbetsgivaren måste starta 

utredningen även om arbetstagaren själv inte bekräftat det, och befrias från 

utredningsskyldighet endast om det framstår som uppenbart att några trakasserier 

överhuvudtaget inte förekommit.69  

 

Som ovan nämnt är det först när kännedom har nått arbetsgivaren att sexuella trakasserier har 

förekommit som arbetsgivarens utredningsskyldighet påbörjas. Utredningen ska ske utan 

dröjsmål vilket innebär att arbetsgivaren så snabbt som möjligt ska påbörja utredningen. Hur 

utredningen kan se ut varierar från fall till fall, därför krävs det att bedömning görs utifrån 

omständigheterna för det enskilda fallet. Arbetsgivaren bör först ta kontakt med den som har 

blivit utsatt samt, om det är lämpligt, ta kontakt med den som har utfört de sexuella 

trakasserierna. Detta för att bilda sin egen uppfattning om situationen. Målet är att så snabbt 

och diskret som möjligt se till att trakasserierna upphör, därför är det viktigt att samtal 

kopplat till utredningen sker konfidentiellt. I vissa fall kan det vara bra att ta hjälp av en 

utomstående person.70 Arbetsgivaren måste inte själv ta ställning ifall det står ord mot ord 

mellan de inblandade arbetstagarna, där deras historier går isär eller informationen är otydlig. 

Däremot kan inte arbetsgivaren “nöja sig” med att det står ord mot ord utan 

utredningsskyldigheten fortskrider och arbetsgivaren måste följa utvecklingen och medverka 

i det framtida utredningsarbetet. 71 

 

AD 2002 nr 102 tar upp arbetsgivarens utredningsskyldighet kopplat till sexuella trakasserier. 

Kärande i domen var en provanställd säkerhetsassistent som hävdade att hon blivit sexuellt 

trakasserad av sin närmaste chef vid ett flertal tillfällen. Som följd av trakasserierna 

utvecklade säkerhetsassistenten sömnsvårigheter, och fick i slutet av sin 

provanställningsperiod sjukskriva sig. I domen diskuterades huruvida bolaget fullgjort sina 

utredningsskyldigheter enligt 22 a § jämställdhetslagen, nu ersatt med DL 2:3. Bolaget hade 

 
67 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s.241 
68 Prop 2007/08:95, s. 297 
69 Prop 2007/08:95, s. 297 
70 Göransson, Flemström & Slorach, Diskrimineringslagen, s .81 
71 Prop. 2007/08:95, s.297 
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samtal med assistenten som blivit utsatt, samt med chefen, men det AD dömde hade brustit i 

utredningen var att de inte gjort tillräckligt för att förstå exakt vad som har hänt. Vid det 

första samtalet med chefen fick han en skarp varning, dock var samtalet mer av allmän art 

och det framkom inte något kring vad som faktiskt inträffat. Även i samtalen med den utsatte 

assistenten försökte inte bolaget att utreda vad som exakt hade hänt, även om hon gav en vag 

bild av händelserna så skulle bolaget ha försökt att få henne att berätta mer. Bolaget fick 

kännedom om att händelserna hade skett den 28:e mars men det var inte förrän den 9:e maj 

som bolaget kallade båda parterna till möte för att utreda händelserna. Detta anser AD skulle 

ha skett mycket tidigare vilket även här tyder på brister i utredningsskyldigheten. Av praxis 

kan alltså utläsas att det inte endast kan krävas att arbetsgivaren håller samtal med de berörda 

utan också att samtalen ska vara av utredande syfte. Arbetsgivaren har skyldighet att utreda 

alla omständigheter, även om fallet skulle vara sådant att de berörda personerna medvetet 

utelämnar delar av t.ex. personliga skäl.  

 

Att arbetsgivaren ska börja med utredningen så fort som möjligt då de har fått kännedom om 

de sexuella trakasserierna framkommer även i AD 2005 nr 22. Arbetsgivaren brast i fallet i 

sin utredningsskyldighet med anledningen av att det dröjde med utredningen. Från att 

arbetsgivaren fick kännedom om de sexuella trakasserierna på arbetsplatsen till att 

utredningen sattes igång tog det sex veckor. Därav ansåg AD att arbetsgivaren inte hade 

agerat utan dröjsmål.  

 

Av det som framkommer i lagen är det sexuella trakasserier som har skett i samband med 

arbetet som arbetsgivaren har utrednings - och åtgärdsskyldighet för. Detta tydliggörs även av 

Fransson och Stüber som skriver: “Uttrycket i samband med arbetet ska inte tolkas alltför 

restriktivt. All verksamhet som har ett naturligt samband med arbetet omfattas”.72 Även 

tjänsteresor och personalfester som arbetsgivaren anordnar omfattas.73 Av rättspraxis framgår 

det också att händelser som skett utanför arbetet, men som kan medföra konsekvenser för 

arbetsrelationerna, kan kräva utredningsskyldighet för arbetsgivaren. I tidigare nämnt fall, AD 

2005 nr 22, prövar Arbetsdomstolen om arbetsgivaren har fullföljt sitt utredningsansvar och 

ansvar att vidta åtgärder enligt den dåvarande jämställdhetslagen. Fallet rörde en arbetstagare 

som blivit utsatt för en våldtäkt av en kollega på fritiden samt sexuella trakasserier från 

 
72 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s.241 
73 Göransson, Flemström & Slorach, Diskrimineringslagen, s .81 

https://juno.nj.se/b/experts/SUFR
https://juno.nj.se/b/experts/SUFR
https://juno.nj.se/b/experts/EBST
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samma kollega på arbetsplatsen. Arbetsdomstolen utredde huruvida arbetsgivaren hade 

fullgjort sitt utredningsansvar kring våldtäkten som skett. Arbetsdomstolen menade att 

arbetsgivaren normalt sätt inte har en skyldighet att utreda händelser som sker utanför arbetet, 

men eftersom våldtäkten påverkat arbetsrelationen och bemötandet mellan de berörda 

personerna så fullgjorde inte arbetsgivaren sitt utredande ansvar. Arbetsgivaren borde 

närmare ha utrett hur relationen mellan dem var och hur den påstådda våldtäkten påverkat 

deras bemötande gentemot varandra.  
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5 Arbetsgivarens åtgärdsansvar 

Enligt AML 3:2 ska arbetsgivaren “vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall”. Som tidigare nämnt blir konsekvenserna av 

att en arbetstagare blivit utsatt för sexuella trakasserier ofta att den upplever någon form av 

psykisk ohälsa.  

 

I AFS 2015:4 uttrycks vidare att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förhindra 

omständigheter i arbetsmiljön som skulle kunna ge upphov till kränkande särbehandling, 

samt se till att rutiner på arbetsplatsen existerar för att kunna hantera situationer då kränkande 

särbehandling förekommit. Arbetsgivaren ska ansvara för att arbetsledare och chefer har de 

kunskaper och förutsättningar som krävs för att i praktiken kunna förebygga och hantera 

uppkomsten av kränkande särbehandling.74I föreskriften uttrycks allmänna råd, vilket 

konkretiserar hur paragraferna ska kunna följas i praktiken. När det gäller kränkande 

särbehandling har arbetsgivaren ett ansvar att klargöra att kränkande särbehandling ej är 

acceptabelt, vilket rekommenderas att göras skriftligen i en policy.75Om kränkande 

särbehandling har förekommit rapporteras det vanligtvis till en chef, men arbetstagaren kan 

även vända sig till skyddsombud. Företagshälsovården kan även vara till stöd för den som 

blivit utsatt.  

I DL kap 3 definieras kraven på aktiva åtgärder för att förebygga olika former av trakasserier 

i arbetslivet, vilket då bland annat innefattar sexuella trakasserier. Åtgärder för att förhindra 

och förebygga sexuella trakasserier och repressalier är betydelsefulla komplement till 

diskrimineringsförbuden. Enligt DL 3:2 innebär arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder att 

arbetsgivaren ska arbeta förebyggande, genom att undersöka risker för diskriminering eller 

repressalier på arbetsplatsen samt detektera ifall det finns andra hinder för de anställdas lika 

rättigheter och möjligheter. Vidare har arbetsgivaren en skyldighet att analysera orsaker till 

dessa typer av risker och hinder, för att sedan kunna “vidta de förebyggande och främjande 

åtgärder som skäligen kan krävas”.76 I lagen poängteras även att arbetsgivaren ska följa upp 

samt utvärdera arbetet kring aktiva åtgärder. 

 
74

 AFS 2015:4, 6, 13-14 §§  
75AFS 2015:4, 13 §  
76 DL 3:2 p.3 

https://juno-nj-se.ludwig.lub.lu.se/document/abs/AFS_2015_0004
https://juno-nj-se.ludwig.lub.lu.se/document/abs/AFS_2015_0004
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Det bör inte göras någon begränsning av arbetsgivarens åtgärdsskyldigheter i förhållande till 

vem som gör sig skyldig till trakasserier, så länge det sker inom verksamhetens ramar. 

Arbetsgivarens ansvar att vidta förhindrande och förebyggande åtgärder omfattar även 

exempelvis trakasserier mellan arbetstagare.77 

I DL 3:6 fastslås att arbetsgivaren ska ha “riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att 

förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och sådana repressalier som avses i 2 kap. 18 

§”. Arbetsgivaren bör följa upp och utvärdera dessa rutiner och riktlinjer kontinuerligt.  

I propositionen till DL uttrycks, likt de allmänna råden till AFS 2015:4, att arbetsgivaren som 

konkret förebyggande åtgärd mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i första 

hand bör klargöra i en policy att sådana trakasserier ej tolereras. Arbetsgivaren ska även 

informera arbetstagarna vad konsekvenserna kan bli ifall en anställd bryter mot policyn. 

Exempelvis kan omplaceringar och uppsägningar komma att bli aktuellt.78 Detta innebär att 

sexuella trakasserier kan utgöra godtagbart skäl för särskilt ingripande omplacering enligt 

bastubadarprincipen, samt innebära saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS.  

 

Arbetsgivare med minst 25 anställda har även en skyldighet att upprätta en plan var tredje år, 

för att kunna bedriva jämställdhetsarbete på arbetsplatsen. Det finns dock inga bestämda 

mallar för hur en sådan plan ska uttryckas.79 En arbetsgivare som sysselsatt minst 25 

arbetstagare ska även under årets gång skriftligen dokumentera allt arbete som har bedrivits 

kopplade till aktiva åtgärder.80 D.O ska utöva tillsyn för att försäkra sig om att DL följs, 

vilket i lagens mening betyder att en självständig granskning ska göras vilken ska kontrollera 

att verksamheten uppfyller de krav som är stadgade i lagen.81 

 

Ett fall relaterat till arbetsgivarens skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra sexuella 

trakasserier, är AD 2002 nr 102. Detta fall diskuterades i tidigare i detta avsnitt med koppling 

till arbetsgivarens utredande ansvar. Fallet är även relevant i fråga om arbetsgivarens 

åtgärdsskyldigheter kopplade till sexuella trakasserier på arbetsplatsen, och kommer därmed 

nu presenteras i det avseendet. 

 

 
77 Prop. 2007/08:95, s. 332. 
78 Prop. 2007/08:95 s. 332 
79Andersson, Edström & Zanderin, Arbetsrätt, s. 154.  
80 DL 3:13 
81 DL 4:1 

https://juno-nj-se.ludwig.lub.lu.se/b/search?q=Anderz%20Andersson
https://juno-nj-se.ludwig.lub.lu.se/b/search?q=%C3%96rjan%20Edstr%C3%B6m
https://juno-nj-se.ludwig.lub.lu.se/b/search?q=Lars%20Zanderin
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Den åtgärd som framgår av fallet som arbetsgivaren vidtog, efter att ha fått kännedom om de 

sexuella trakasserierna, är ett samtal med “den anklagade” chefen. Under samtalet ska en 

varning ha tilldelats, men enligt säkerhetsassistenten som blivit utsatt fortskred trakasserierna 

även efter detta möte. Domstolen bedömde att bolaget hade vidtagit en korrekt åtgärd genom 

samtalet med chefen. Genom att bolaget dock inte utredde hur förhållande mellan assistenten 

och chefen fortskred samt att assistenten inte blev erbjuden någon form av stöd, fullgjorde de 

ej sina åtgärdsskyldigheter kopplade till lagen. Domstolen dömde bolaget att utbetala 

skadestånd till kärande.   

I ett annat mål, AD 2006 nr 54, utredde Arbetsdomstolen huruvida ett avskedande av en 

person, A.S, som arbetat på Skånemejerier varit giltigt. Grunden för avskedandet ska enligt 

arbetsgivaren ha varit att A.S. utsatt en arbetskamrat för grova sexuella trakasserier genom 

att, vid upprepade tillfällen, ha tagit kollegan på brösten och rumpan samt använt ett grovt 

talesätt med sexuella anspelningar. De sexuella trakasserierna jämfördes i målet med våld på 

arbetsplatsen och Arbetsdomstolen fastställde att: “det finns anledning att liksom vid våld på 

arbetsplatsen anlägga ett strängt betraktelsesätt på ett sådant handlande”. Domstolen gjorde 

alltså bedömningen att grova sexuella trakasserier mot en kollega lagligen kan utgöra grund 

för avsked, och att avskedandet i fallet därmed varit giltigt.  
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6. Om arbetsgivaren inte fullgör sina utrednings- och 

åtgärdsskyldigheter  

Om en arbetsgivare inte fullföljer sitt utredning- och åtgärdsansvar kopplade till DL 2:3 blir 

arbetsgivaren skyldig att betala diskrimineringsersättning till den arbetstagare som kränkts 

genom överträdelsen.82 Om en arbetstagare sexuellt trakasserar en annan arbetstagare är det 

ändå arbetsgivaren som ska stå för diskrimineringsersättningen.83 Vad som går att se i 

diskrimineringsmål kopplat till trakasserier är att arbetsgivaren ofta ådöms relativt höga 

skadestånd för brott mot lagen.84 

 

Arbetsmiljölagens regler har sällan varit aktuella i Arbetsdomstolens mål. Exempelvis när det 

gäller arbetsmiljöbrott, där en arbetstagare till följd av kränkande särbehandling drabbats av 

psykisk ohälsa eller begått självmord, finns det endast en dom att vända sig till. Fallet kallas 

Krokomfallet och utredde ett självmord som haft samband med psykisk ohälsa kopplat till 

mobbning på arbetsplatsen. Arbetsgivarna i fallet friades, och i frågan gällande huruvida 

cheferna fullgjort sina utrednings- och åtgärdsskyldigheter kopplade till arbetsmiljölagen 

hävdade domstolen att noggrannare undersökningar borde gjorts för att exempelvis kunna 

anpassa arbetstagarens arbetsförhållanden till den rådande situationen. Eftersom det inte står i 

föreskrifter hur utredningar ska göras bedömde domstolen dock att det finns utrymme för 

misstag och felbedömningar, och chefernas “misstag” ansågs i fallet ej vara tillräckliga för att 

bedömas som straffbara.85  

Ansvarssystemet kopplat till arbetsmiljölagen rörande kränkande särbehandling regleras 

istället ofta i form av tillsyn, förbud, förelägganden samt vites- och straffsanktioner.86 Denna 

typen av reglering gäller även för arbetsgivarens ansvar kring aktiva åtgärder på 

arbetsplatsen. Den arbetsgivare som inte fullgjort sina skyldigheter kopplade till DL kap 3 

kan genom vite föreläggas att fullgöra dem. Detta ska meddelas av Nämnden mot 

diskriminering, efter att D.O gjort en framställning. En central arbetstagarorganisation i 

vilken arbetstagaren är bunden till genom kollektivavtal kan även göra en framställning 

 
82 DL 5:1 
83 DL 5:2 
84 Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs : en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga 

stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, s. 159 
85 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål nr B399-14 
86 Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs : en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga 

stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, s. 159 
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rörande aktiva åtgärder, om D.O inte velat göra en framställning till nämnden.87Nämnden för 

diskriminering har endast meddelat två beslut, där ingen av dem berört arbetsgivarens ansvar 

och skyldigheter kopplade till sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Nämndens beslut om 

vitesföreläggande kan inte överklagas av arbetsgivaren, och skulle beslutet vara felaktigt blir 

det en fråga för Förvaltningsdomstolen att avgöra.88  

Att bryta mot diskrimineringslagens utrednings- och åtgärdsskyldigheter som regleras i DL 

2:3 verkar alltså kunna få mer allvarliga konsekvenser i fråga om “straff” för arbetsgivaren. 

Varför diskrimineringsersättningar är så pass höga som de är beskrivs i prop. 2007/08:95: 

“Regeringen anser att det är av stor vikt att de påföljd som väljs tydligt markerar att en 

dubbel funktion ska upprätthållas, dvs. att påföljden utöver att ersätta den kränkning som 

överträdelsen innebär också ska avskräcka från diskriminering”. Den dubbla funktionen blir 

ett incitament för arbetsgivaren att inte bryta mot lagen.  

Eftersom sexuella trakasserier regleras i både DL och AML med dess tillhörande föreskrifter, 

anser vi att det regelmässigt finns goda förutsättningar för en arbetstagare som blivit sexuellt 

trakasserad att få upprättelse. Detta förutsätter dock att arbetstagaren som blivit utsatt får det 

stöd som behövs för att ha mod till att anmäla. Vad för mönster som kunde ses i samband 

med #me-too upproren var att många berättelser hade varit osagda fram tills dess att vågen, 

som gav stöd och mod till kvinnor, icke-binära och transpersoner över hela världen, startade. 

Huruvida vi anser att skyddet mot sexuella trakasserier på svenska arbetsplatser är tillräckligt, 

samt funderingar över det faktum att det är den som blivit utsatt för sexuella trakasserier som 

måste visa att det är ett oönskat beteende, är några delar kopplade till den rättsliga regleringen 

vi kommer att diskutera vidare i vår analys. 

 

 

 

 

 
87 DL 4:5 
88 DL 4:16 
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7 Analys 

7.1 Hur ska arbetsgivarens ansvar för att förebygga sexuella 

trakasserier förstås?  

Uppsatsens syfte är att besvara tre frågeställningar relaterade till arbetsgivarens utrednings- 

och åtgärdsansvar kopplade till sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Den första frågan, 

vilken enligt oss kom till att bli den mest komplexa och omfattande, var och är hur 

arbetsgivarens ansvar för att förebygga sexuella trakasserier ska förstås.  

För att kunna besvara ovannämnda frågeställning kommer vi att först och främst analysera 

arbetsgivarens utredningsansvar. Arbetsgivarens utredningsansvar infaller först när 

kännedom nått arbetsgivaren om att en arbetstagare har blivit utsatt för sexuella trakasserier. 

Regleringen kring arbetsgivarens utredningsansvar finns lagstadgat i DL 2:3.89 Syftet med 

utredningen är att arbetsgivaren själv ska skapa sig en bild av situationen och få förståelse för 

vad som har skett mellan arbetstagarna. Arbetsgivaren behöver ha insikt om 

omständigheterna kring de påstådda sexuella trakasserierna för att sedan aktivt kunna gå 

vidare med förebyggande åtgärder. Att göra en utredning blir en grundläggande förutsättning 

för att arbetsgivaren ska kunna klargöra vilka åtgärder som behöver vidtas. Utredningen ska 

ske så fort som möjligt efter att arbetsgivaren har fått kännedom om händelserna och ska ske 

konfidentiellt med hänsyn till de berörda personerna.90 Att utredningen sker diskret och utan 

dröjsmål anser vi är av stor vikt för att det ska kännas tryggt för den utsatte samtidigt som det 

verkar förebyggande för återkommande situationer. Att arbetstagaren kan förlita sig på att 

tidigare utredningar på arbetsplatsen har skett korrekt bidrar till en trygghet om liknande 

situationer skulle uppstå igen. 

 

Arbetsgivarens utredande ansvar vid sexuella trakasserier sträcker sig till att det ska ha skett i 

samband med arbetet. Det handlar alltså om händelser som sker på arbetsplatsen men även 

aktiviteter som kan kopplas till arbetet såsom personalfester, konferenser eller andra 

arbetsrelaterade sammanhang.91 Enligt tidigare fastställd dom, AD 2005 nr 22, kan det även 

röra sig om händelser som har skett utanför arbetet men som sedan skulle kunna påverka 

 
89 DL 2:3  
90 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s .241 
91 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s .241 
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arbetsrelationen mellan de berörda. Här gjorde även AD bedömningen att om utredningen 

skulle ägt rum hade det antagligen påvisat att de också skedde sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen, och därav brast arbetsgivaren i dennes utredningsskyldighet. Därför kan det 

vara missvisande att trakasserierna ska ske “i samband med arbetet” eftersom det även kan 

handla om händelser som skett utanför arbetet men som haft en påverkan på arbetsrelationen. 

Detta fick oss att fundera på hur långt arbetsgivarens utredande ansvar egentligen sträcker 

sig? Bidrar praxis enligt AD 2005 nr 22 till att arbetsgivaren även ska utreda händelser som 

sker utanför arbetet, vilket kan ses som näst intill ouppnåeligt i vissa fall? Det är svårt var 

gränsdragningen bör gå, men vi anser att om en arbetsgivare börjar misstänka, eller får 

information om, att trakasserier skett mellan två arbetstagare utanför arbetet är det viktigt att 

arbetsgivaren i förebyggande syfte håller ett vaksamt öga på dessa arbetstagares relation. 

 

En annan del av arbetsgivarens ansvar är skyldigheterna att vidta åtgärder. Enligt AML 3:2 

ska arbetsgivaren “vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts 

för ohälsa eller olycksfall”. För att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa krävs bland 

annat att sexuella trakasserier på arbetsplatsen upphör. Sexuella trakasserier kan leda till 

ångest, rädsla och depression, vilket med högst sannolikhet även leder till försämrade 

arbetsprestationer och i värsta fall sjukskrivning. AD 2002 nr 102 är ett exempel på ett fall 

som visar på att konsekvenserna av att ha blivit utsatt för sexuella trakasserier kan leda till att 

arbetstagaren är tvungen att sjukskriva sig.  

 

Skyddet mot sexuella trakasserier är även en del av förbudet mot kränkande särbehandling, 

vilket regleras i AFS 2015:4. Föreskriften belyser arbetet med förebyggande åtgärder, där en 

viktig utgångspunkt är att arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner på arbetsplatsen för att 

kunna hantera situationer då kränkande särbehandling förekommit. Arbetsgivaren ska även 

ansvara för att arbetsledare och chefer har de kunskaper och förutsättningar som krävs för att 

i praktiken kunna förebygga och hantera uppkomsten av kränkande särbehandling.92 Arbetet 

med aktiva åtgärder för att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen återfinns även i 

DL 3:2. Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder innebär enligt denna lag att arbetsgivaren 

ska arbeta förebyggande, genom att undersöka risker för diskriminering eller repressalier på 

arbetsplatsen. Arbetsgivaren har sedan en skyldighet att analysera orsaker till dessa typer av 

risker för att kunna “vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan 

 
92

 AFS 2015:4, 6, 13-14 §§  
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krävas”. Arbetsgivaren ska även följa upp samt utvärdera arbetet kring aktiva åtgärder. Vad 

dessa typer av förebyggande och främjande åtgärder innebär enligt diskrimineringslagens 

mening preciseras en aning i 3:6 DL, där det fastslås att arbetsgivaren ska ha rutiner och 

riktlinjer för verksamheten för att förhindra bland annat sexuella trakasserier. Det poängteras 

även i detta avseende att arbetsgivaren bör följa upp och utvärdera dessa rutiner och riktlinjer 

kontinuerligt. En arbetsgivare som sysselsatt minst 25 arbetstagare ska under årets gång 

skriftligen dokumentera allt arbete som har bedrivits kopplade till aktiva åtgärder.93 

 

För att förstå arbetsgivarens ansvar för att förebygga sexuella trakasserier behöver alla delar 

av lagar, och andra rättskällor, tas i beaktning som på något sätt kan kopplas ihop med 

sexuella trakasserier. Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder enligt DL är liknande 

arbetsgivarens skyldigheter att verka för en god psykosocial arbetsmiljö enligt AML. 

Föreskrifter, såsom AFS 2001:1 och AFS 2015:4, samt Arbetsmiljöverkets allmänna råd 

utgör viktiga delar för att konkretisera hur arbetet ska gå till. Arbetsgivaren har alltså ansvar 

och skyldigheter kopplade till olika lagregler som, när det gäller sexuella trakasserier, 

egentligen är ämnade för att verka för samma sak - en trygg arbetsmiljö där alla åtgärder som 

skäligen kan krävas för att förebygga sexuella trakasserier vidtas. Det är svårt att få den fulla 

förståelsen för arbetsgivarens förebyggande arbete just eftersom det varier från fall till fall, 

och från arbetsplats till arbetsplats. Det finns enligt lagen inga konkreta exempel på hur 

riktlinjer och rutiner ska se ut, bara vad de ska åstadkomma. Vi kommer dock längre ner i 

detta avsnitt, samt i avsnitt 7.2, analysera rättspraxis i syfte att mer konkret klargöra för 

arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsansvar.  

 

Vad vi anser är intressant att vidare diskutera är huruvida vi anser att skyddet mot sexuella 

trakasserier är tillräckligt tydligt utformat och täckande för att få den önskvärda effekt som 

rättsliga regleringen på området är ämnat att ha. Enligt den rättsdogmatiska metoden ska ej 

rättsregler presenteras i hur de bör vara, men genom att presentera eventuella brister vi anser 

kan finnas i lagen kan förändringar föreslås utan att det är något vi anser vara det enda 

korrekta.94 För att koppla till vår inledning av uppsatsen uppmärksammade me too-rörelsen 

ett problem som existerar lika väl på svenska arbetsplatser som på de runt om i övriga 

världen. Frågan är huruvida faktumet att sexuella trakasserier förekommer är ett fenomen av 

 
93 DL 3:13 
94 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 24. 
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för “svag” reglering, eller ett resultat av mäns maktbehov och syn på kvinnor i kombination 

med orädsla för att “bli påkommen”? Eller ligger problematiken helt enkelt i att arbetsgivare 

och anställda vet för lite om lagens reglering på detta område och konsekvenserna av att 

kränka någon genom sexuella trakasserier? Är det i så fall vikten av arbetsgivarens 

förebyggande åtgärder som främst behöver lyftas fram på ett sätt som inte görs idag?  

 

Det går att resonera mycket fram och tillbaka om eventuella orsaker till varför sexuella 

trakasserier är ett förekommande fenomen på arbetsplatser, och för att lösa problem anser vi 

att det oftast krävs att hitta de korrekta bakomliggande orsakerna till det. Att försöka finna 

mönster i rättspraxis kring hur arbetsgivare i fall kopplade till sexuella trakasserier brustit i 

sina åtgärds- och utredningsskyldigheten, och kanske framförallt var på vägen det tenderar att 

saknas verktyg, kan vara ett sätt att kartlägga var problematiken ofta ligger. Vad som måste 

tas i beaktning är att vi gjort ett urval av rättsfall att presentera, och hur representativt detta 

urval är kan vi inte med säkerhet säga.  

 

I Arbetsdomstolens domar kopplade till sexuella trakasserier berörs oftast inte fall då 

trakasserier skett mellan arbetstagare, utan de behandlar främst fall då en arbetsgivare 

trakasserat en anställd. Det är enligt lagens mening olagligt för en arbetsgivare att trakassera 

en anställd, och skulle situationen vara så att trakasserier skett mellan två arbetstagare faller 

ansvaret även där på arbetsgivaren som då har ett utredande ansvar och en skyldighet att vidta 

åtgärder.95 För att se till att en arbetsgivare fullgör sina skyldigheter utövar D.O tillsyn och 

kan göra en framställning till Nämnden mot diskriminering om vitesföreläggande om 

arbetsgivaren ej anses ha fullgjort sitt ansvar kopplade till aktiva åtgärder.96 Endast två beslut 

har redovisats av Nämnden för diskriminering, där ingen av dem berört arbetsgivarens ansvar 

och skyldigheter kopplade till sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Nämndens beslut om 

vitesföreläggande kan inte överklagas av arbetsgivaren, och skulle beslutet vara felaktigt blir 

det en fråga för Förvaltningsdomstolen att avgöra.97 Detta är anledningen till att fall mellan 

arbetstagare inte så ofta berörs i Arbetsdomstolen. Trakasserier som skett mellan två 

arbetstagare, och arbetsgivarens skyldigheter kopplade till den situationen, blir alltså ytterst 

sällan ett domstolsärende. En möjlig slutsats att dra av att det inte finns några beslut om 

 
95 DL 2:1 
96 DL 4:5 
97 DL 4:16 
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vitesföreläggande när det gäller arbetsgivarens ansvar att vidta förebyggande åtgärder mot 

sexuella trakasserier, kan vara att arbetsgivaren faktiskt oftast fullföljer sina skyldigheter.  

 

7.2 Vad för handlingar ska arbetsgivaren förebygga? och vad för 

åtgärder kan krävas av arbetsgivaren för att förebygga sexuella 

trakasserier? 

De resterande två frågorna i uppsatsens frågeställning går hand i hand eftersom 

arbetsgivarens förebyggande åtgärder måste baseras på just vilka handlingar arbetsgivaren 

ska förebygga.  

När det gäller vilka typer av handlingar arbetsgivaren är skyldig att förebygga finns det inget 

facit på vilka handlingar som räknas som sexuella trakasserier. Arbetsmiljöverket har i en 

informationsblankett angett några typ av fall som kan klassas som sexuella trakasserier, detta 

kan hjälpa till och vara vägledande. Olika typer av sexuella trakasserier är enligt 

Arbetsmiljöverket: krav på sexuella tjänster, fysisk kontakt, gester av sexuell natur, sms eller 

bilder av sexuell natur, ovälkomna komplimanger, närgångna blickar och sexuella 

anspelningar.98 Detta styrks även av förarbeten och praxis som tar upp fysiska närmande, 

verbala sexuella anspelningar men även uppvisning av pornografiska bilder på arbetsplatsen 

som exempel på sexuella trakasserier.99 Mot bakgrund av detta bör tilläggas att vad som 

anses vara en kränkning är subjektivt och det är den utsattes upplevelse av situationen som 

ska tas hänsyn till, och inte vad som utåt sätt bör eller inte bör uppfattas som en kränkning.100 

Trots att det är en subjektiv bedömning finns det vissa rekvisit som ska vara uppfyllda för att 

det ska ses som sexuella trakasserier. Det ska vara kränkande mot en persons värdighet och 

som ovan nämnt vara av sexuell art. Ett annat rekvisit är att handlingen ska vara oönskad av 

personen som utsatts samt att det måste vara påtalat för förövaren. Detta bidrar till en 

upplysningsplikt för den utsatte som själv måste se till att förövaren får insikt om att detta 

inte var välkommet. Denna upplysningsplikt faller bort om handlingarna anses vara 

uppenbart kränkande.101Detta sistnämnda rekvisit anser vi kan betraktas som relativt 

kontroversiellt. Är det verkligen rimligt att den utsatte arbetstagaren måste visa att det den 

 
98  Sverige. Arbetsmiljöverket, Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats, 2019, s. 5. 
99 AD 2006 nr 54; AD 2011 nr 13  
100 Fransson & Stûber, Diskrimineringslagen, s. 88. 
101 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 88 
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råkat ut för är ett oönskat beteende? Hur lätt är det egentligen att säga ifrån och ta upp en 

sådan konflikt med en person som precis har kränkt ens värdighet genom förnedrande 

sexuella anspelningar? Den som har blivit utsatt befinner sig i ett underläge gentemot 

förövaren som har agerat efter en befogenhet som den egentligen inte har. Som Eva Schömer 

diskuterat kan det även vara ens anställningsposition, kön eller etnicitet som gör att en person 

hamnar i ett överläge eller underläge gentemot en annan.102 I anställningsförhållandet mellan 

en arbetsgivare och en arbetstagare blir det ett extra tydligt maktförhållande eftersom 

arbetsgivaren har den faktiska möjligheten att behandla den anställde sämre och till och med 

avsluta arbetstagarens anställning. Det kan också handla om en viss jargong som finns på 

arbetsplatsen, att då sätta sig emot den normen anser vi kan leda till en känsla av utanförskap. 

Att som utsatt välja att inte påtala beteendet kan betraktas som förståeligt och något som 

också visats tydligt genom vittnesmål från me-too. Eftersom det är den utsatte som måste 

tydliggöra att det är oönskat, om det inte är uppenbart för förövaren, anser vi att det är av stor 

vikt att alla arbetsgivare tar ansvaret på allvar att belysa att sexuella trakasserier inte är 

acceptabelt på arbetsplatsen. Det är viktigt att arbetsgivaren skapar ett förtroende gentemot 

arbetstagarna, detta för att arbetstagarna ska våga påtala och anmäla sexuella trakasserier. Här 

finns även en trygghet i förbudet mot repressalier hos den anställde.  

 I AFS 2015:4 uttrycks att arbetsgivaren måste klargöra att kränkande särbehandling ej är 

acceptabelt, vilket rekommenderas att göras skriftligen i en policy. Att se till att alla anställda 

tar del av denna policyn borde vara av högsta prioritet, då effekten av den annars blir 

tillintetgjord. Om alla arbetstagare, från att de blivit anställda, tar del av denna policy blir 

förhoppningsvis alla medvetna om vad för typ av handlingar som kan vara kränkande, och 

som därmed utgör oönskat beteende. Alla anställda behöver sättas i den position att det blir 

svårt för dem att kunna hävda att “de inte visste” att deras handlingar var oönskade, om 

handlingarna på något sätt kan upplevas som sexuella trakasserier. Ett förslag på hur 

arbetsgivare kan kontrollera att alla anställda tagit del av informationen i deras policy kan 

vara att varje arbetstagare behöver signera att de läst och förstått innehållet i den. På det sättet 

säkerställs att alla arbetstagare är medvetna om vad som kan uppfattas som sexuella 

trakasserier, även om det är en subjektiv fråga som kan vara problematisk att helt anpassa till 

varje individuell situation. 

 
102 SOU 2014:34, s. 163.  

https://juno-nj-se.ludwig.lub.lu.se/document/abs/AFS_2015_0004
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Som vi har presenterat i vår uppsats regleras förbudet mot sexuella trakasserier både i DL och 

AML. Arbetsmiljölagens tillhörande föreskrift AFS 2015:4 stadgar förbudet mot kränkande 

särbehandling, dock utan att ange sexuella trakasserier som ett exempel på kränkande 

särbehandling. Som tidigare nämnt ersatte AFS 2015:4 om organisatorisk och social 

arbetsmiljö den tidigare föreskriften AFS 1993:17 om kränkande särbehandling i 

arbetslivet.103 I AFS 1993:17 definieras kränkande särbehandling, enligt vår mening, på ett 

tydligare sätt genom att ge exempel på hur kränkande särbehandling kan komma till uttryck. 

Kopplingen till just sexuella trakasserier finns i den äldre, nu ersatta, föreskriften men har 

alltså tagits bort i samband med implementeringen av den nya. Att sexuella trakasserier nu 

inte uttryckligen, i föreskrifter, direkt kopplas ihop med kränkande särbehandling kan få som 

konsekvens att arbetsgivaren i sitt arbetsmiljöarbete inte tar sexuella trakasserier i beaktning. 

När det däremot gäller arbetsgivarens ansvar för det förebyggande arbetet, såsom kravet att 

fastställa rutiner, riktlinjer och processer för att hantera situationer av kränkande 

särbehandling, är den nya AFS:en tydligare och mer heltäckande. Därför skapar den nya 

föreskriften på ett sätt bättre förutsättningar för arbetsgivaren att fullgöra sina skyldigheter 

kopplade till sexuella trakasserier på arbetsplatsen, så länge arbetsgivaren tar sexuella 

trakasserier i beaktning.   

 

När det gäller åtgärder som arbetsgivaren kan behöva vidta om en anställd har trakasserat en 

annan, kan omplaceringar, uppsägningar eller avsked bli aktuella.104 I AD 2006 nr 54 gjorde 

domstolen bedömningen att grova sexuella trakasserier mot en kollega lagligen kan utgöra 

grund för avsked. Innan dessa typer av mer kraftfulla åtgärder vidtas bör tillsägelser, 

uppmaningar och eventuellt varningar tilldelas den som anklagats för att ha sexuellt 

trakasserat en arbetstagare. Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter ska även riktas mot den 

utsatta och se till att den får stöd, här kan företagshälsovården vara en bra hjälporganisation. 

Utifrån praxis kan vi konstatera att arbetsgivare ofta brister i ansvaret eftersom de inte gör 

tillräckligt. De utreder inte förhållandena kring de påstådda sexuellt trakasserande 

handlingarna i den utsträckning som behövs för att tydligt kunna kartlägga orsaker. En annan 

del av ansvaret de tenderar att brista i är att de inte, efter kännedom, vidtar tillräckligt många 

åtgärder. AD 2002 nr 102 är ett tydligt exempel på hur arbetsgivaren kan brista i sina 

skyldigheter genom att inte utreda omständigheter tillräckligt, ej vidta alla åtgärder som krävs 

 
103 Prop. 2015/16:135, s. 18. 
104 Prop. 2007/08:95, s. 332. 

https://juno-nj-se.ludwig.lub.lu.se/document/abs/AFS_1993_0017
https://juno-nj-se.ludwig.lub.lu.se/document/abs/AFS_1993_0017


 

36 

(endast en varning tilldelades en gång till förövaren) samt inte erbjuda det form av stöd den 

utsatte varit i behov av. I fall rörande trakasserier, där det handlar om människors individuella 

upplevelser och känslor, går det inte göra en mall som ska följas till punkt och pricka i varje 

situation. Därför är det betydelsefullt att arbetsgivaren har möjlighet att vända sig till de 

hjälporganisationer som kan krävas i varje specifik situation. Arbetsmiljöverkets allmänna 

råd bidrar även med bra, konkreta exempel på hur arbetsgivaren ska kunna uppfylla kraven 

som är utsatta i föreskrifterna.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 Sverige. Arbetsmiljöverket, Allmänna råd till föreskrifter 
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8 Avslutande kommentarer 

Efter att vi nu genom analysen redogjort för arbetsgivarens ansvar och skyldigheter kopplade 

till sexuella trakasserier, samt bidragit med analyserande tankar och åsikter kring regleringen 

av arbetsgivarens förebyggande arbete, är det dags för några avslutande kommentarer.  

Vad vi har kommit fram till är att arbetsgivarens arbete med förebyggande åtgärder, vilket 

finns lagstadgat i både DL 3:2 och AML 3:2, lägger en grund för hur situationer kommer att 

hanteras på arbetsplatsen om en arbetstagare skulle sexuellt trakassera en annan. Hur mycket 

arbetsgivaren arbetar aktivt med förebyggande åtgärder tror vi med störst sannolikhet avgör 

hur stor risken är att sexuella trakasserier faktiskt kommer att ske. Arbetsgivaren 

rekommenderas, enligt DL:s proposition och Arbetsmiljöverkets allmänna råd, att genom en 

policy klargöra att sexuella trakasserier inte är acceptabelt på arbetsplatsen. Vidare har 

arbetsgivaren ett ansvar att fastställa att riktlinjer och rutiner finns på arbetsplatsen ifall 

sexuella trakasserier skulle uppkomma mellan arbetstagarna. En viktig del i det förebyggande 

arbetet är att arbetsledare och chefer har de kunskaper och förutsättningar som krävs för att i 

praktiken kunna förebygga och hantera uppkomsten av sexuella trakasserier. Ett mönster i 

regleringen kring arbetsgivarens förebyggande arbete är avsaknaden av konkreta verktyg och 

tidsramar. Det blir likt en ramlag eller ett direktiv, upp till den enskilda arbetsgivaren hur 

regleringen ska tillämpas. Detta innebär att arbetet för att förebygga sexuella trakasserier 

kommer att variera i stor utsträckning från arbetsplats till arbetsplats, vilket vi har kunnat se i 

praxis att det gör.  

 

Om arbetsgivaren skulle få kännedom att en arbetstagare har blivit utsatt för sexuella 

trakasserier krävs det att arbetsgivaren först och främst startar en utredning kring vad som 

faktiskt har skett. Utredningen är en viktig del av arbetsgivarens ansvar då det lägger grunden 

för hur arbetet sedan kommer att fortskrida och vilka åtgärder som blir relevanta för just den 

specifika situationen. Som ovan nämnt krävs det att alla steg som görs för att förhindra att 

sexuella trakasserier återkommer, är anpassade utifrån de individuella faktorerna i den 

förekomna situationen. Att en utredning går rätt till samt att arbetsgivaren får full förståelse 

för vad som har skett är av stor vikt för att även arbetet efter sker på ett korrekt sätt för alla 

inblandade. En förutsättning för en korrekt utredning är att den sker utan dröjsmål, hur lång 

tid som går inom ramen för “utan dröjsmål” är dock inte helt fastställt varken i lagen eller 
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lagens förarbete. Av rättspraxis kan utläsas att den ska ske så snabbt som möjligt om det inte 

finns någon tydlig orsak till fördröjning.106  

 

Arbetsgivarens förebyggande arbete är en kontinuerlig process som även är högst aktuellt när 

sexuella trakasserier redan har skett, eftersom sättet arbetsgivaren hanterar situationen på och 

vad för åtgärder som vidtas har en avgörande effekt på hur framtiden kommer att se ut. Väljer 

arbetsgivaren exempelvis att säga upp eller avskeda den arbetstagare som sexuellt trakasserat 

en annan elimineras risken att samma situation ska återupprepas. Om arbetsgivaren däremot 

bara utger en varning kan situationen bli som i AD 2002 nr 102 där trakasserierna aldrig 

upphörde. Detta innebär inte att åtgärder såsom uppsägningar och avsked är de mest 

fördelaktiga i varje situation, utan de första åtgärderna arbetsgivaren ofta tar till är just 

tillsägelser, uppmaningar och varningar. Att sedan göra en uppföljning för att se om vidare 

åtgärder behöver vidtas är dock av största betydelse, vilket då kan innebära att mer kraftfulla 

åtgärder bör vidtas. 

 

De slutsatser vi kan dra kring vilka handlingar som arbetsgivaren är skyldig att förebygga är 

att det är ett brett spektrum av handlingar som faller under arbetsgivaren förebyggande 

ansvar. Detta eftersom det är den utsatte som själv bedömer vad som är kränkande för ens 

värdighet och det finns ingen objektiv bedömning i vad som kan anses vara sexuella 

trakasserier. Med detta sagt så sträcker sig inte arbetsgivarens ansvar längre än de handlingar 

som följer rekvisiten för sexuella trakasserier och därav ingår inte handlingar där förövaren 

inte har insikt om att sina handlingar utgör sexuella trakasserier. Detta anser vi skapar en 

lucka i arbetsgivaren ansvar, då det kan vara flera anledningar till att den utsatte väljer att inte 

påtala det oönskade beteendet för sin förövare. Som tidigare redogjort kan det handla om 

olika maktbalanser som skapar rädsla att blir sämre behandlad på olika sätt. Även jargongen 

på arbetsplatsen kan bidra med en känsla av utanförskap om man då sätter sig emot det 

“vardagliga” snacket. I frågan om vilka situationer som arbetsgivaren har ett ansvar att utreda 

så är det handlingar som sker i samband med arbetet. Utifrån rättspraxis kan vi dock se att “i 

samband med” sträcker sig relativt långt och även handlingar som inträffat utanför arbetet 

men som har en påverka på arbetsrelationen kan gå under arbetsgivarens utredande ansvar.  

 

 
106AD 2005 nr 22 
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Avslutningsvis vill vi betona att arbetsgivarens ansvar att förebygga sexuella trakasserier inte 

är en process som har en början och ett slut, det är ett kontinuerligt arbete och en skyldighet 

som varje dag åligger arbetsgivaren.  
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Abstract 

The Metoo-movement highlighted the problems around sexual harassment in the workplace 

all around the world, which got us thinking about the employers roll and obligations in these 

situations. To get a wider understanding about the employers’ obligations to prevent sexual 

harassment, what type of actions the employer should prevent and what kind of measures that 

should be taken we had to analyze the statutory law, case law, preparatory work and doctrine. 

The employer’s obligation to prevent sexual harassment should be seen as a far-reaching 

process and should be adjusted to each unique situation. However, all employers must have 

guidelines and routines in place and a policy which states that sexual harassment is not 

acceptable. Once the employer become aware that sexual harassment has taken place, the 

employer is obliged to investigate the circumstances of the situation. The investigation is an 

essential basis for the employer to be able to take the right preventative measures. The actions 

that the employer is obliged to prevent in the workplace are actions of a sexual nature that the 

victim has experienced as offensive, the definition is subjective in this sense. According to 

case-law, sexual harassment is often expressed in inappropriate touches or derogatory sexual 

comments. The employer is obliged to take measures to prevent this from happening again, 

these measures can be warnings and exhortations to the perpetrator.  If warnings and 

exhortations don’t have the desired effect it can be followed by relocation or even dismissal.  
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