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Förkortningar 
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TCO Tjänstemännens centralorganisation 
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1 Inledning 
Självmordet som väckte Sverige.1 En socialsekreterare på Krokoms kommun tog i juni år 2010  

livet av sig på grund av kränkande särbehandling.2 Något som kritiserades av både Tingsrätt 

och Hovrätt i Krokommålet var den undermåliga utredningen gällande huruvida kränkande 

särbehandling3 förekommit och även lämpligheten av att en chef som var inblandad i tvisten 

utfört utredningen.4 Efter domen kommenterade bland annat Anita von Schéele5 

utredningsarbetet i Lag & Avtal och lyfte fram att chefen var jävig samt att det bör vara en 

opartisk utredare.6 Ett opartiskt utredningsarbete kan bli ännu svårare att uppnå då chefer pekas 

ut som den främsta utföraren av kränkande särbehandling. Stendahl uppger att chefer i 70 % av 

fallen är den drivande kraften, antingen ensam eller tillsammans med andra på arbetsplatsen.7   

 

Självmord som utgång av kränkande särbehandling i arbetet är tyvärr ingenting nytt. Av 1999 

års SOU framgår att det sker mellan 100 och 300 fall av självmord årligen som grundas i 

kränkande särbehandling och mobbning.8 Fram till Krokommålet år 2014 hade inget fall 

rörande arbetsgivares ansvar vid kränkande särbehandling enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

(AML) och dess föreskrifter hittills prövats i allmän domstol.9 Kränkande särbehandling kan, 

som tidigare framgått, i värsta fall leda till självmord. Övriga konsekvenser som uppges ha 

samband med kränkande särbehandling är bland annat utbrändhet, utmattning, depression och 

posttraumatisk stress.10  

 

Utöver de fysiska och psykiska konsekvenserna av kränkande beteende går det även att beakta 

de ekonomiska aspekterna. Det kan finnas mycket pengar att spara in som arbetsgivare genom 

att dels arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling, dels sträva efter att utreda och lösa 

                                                
1 Torp, 2015, s. 6.  
2 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14 och Östersunds Tingsrätt, dom 2014-02-19, mål 
B 2863-11.  
3 Fortsättningsvis i uppsatsen kommer begreppet kränkande särbehandling användas vilket även inkluderar 
mobbning. 
4 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14, s. 24; Östersunds Tingsrätt, dom 2014-02-19, 
mål B 2863-11, s. 52.  
5 Anita von Schéele arbetar på AV med bl.a. föreskrifter om kränkande särbehandling, se Torp, Expert: Chefen 
som gjorde utredningen var jävig, Lag & Avtal, 2013.  
6 Torp, Expert: Chefen som gjorde utredningen var jävig, Lag & Avtal, 2013; Se även Blomberg, 2016, s. 115.  
7 Stendahl har gått igenom 48 domar gällande kränkande särbehandling i kammarrätterna under åren 2005–2009, 
Stendahl, 2013, s. 96–97.  
8 SOU 1999:69, s. 264. 
9 Andersson, 2013, s. 393. 
10 Remiss 2011/101340 från AV, s. 3; Foulk, Woolum & Erez, 2016, s. 53; Nielsen & Einarsen, 2012, s. 324–
327; Se även Zaremba, 2010. 
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de fall av kränkande särbehandling som förekommer.11 Enligt 1999 års SOU är kostnaden per 

långvarigt fall av kränkande särbehandling cirka två miljoner kronor. Då uppges inte samhällets 

kostnader så som läkarvård, mediciner etcetera vara inkluderade.12 Kränkande särbehandling 

klassificeras som en arbetsskada och anmälan till Arbetsmiljöverket (AV) av dessa orsaker 

ökar.13 En tredjedel av samtliga arbetssjukdomar som anmäls uppges vara orsakade av 

bristfälliga faktorer i den organisatoriska eller sociala arbetsmiljön och konflikter samt 

kränkande särbehandling betraktas som bidragande faktorer till psykisk ohälsa.14  

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö är inget nytt ämne utan nämns redan i 1976/77 års 

proposition (prop.) men då talades det om den psykiska sidan av arbetsmiljön.15 Sedan dess har 

regleringen inom området utvecklats med föreskrifter (AFS) och allmänna råd från AV.16 Dessa 

har under lång tid kritiserats för att vara krångliga att tillämpa, ej framgångsrika och 

föråldrade.17 Med detta i beaktning, och tillsammans med det ökade sjukskrivningstalet på 

grund av psykiska besvär har AV infört en ny föreskrift, AFS 2015:4 Organisatorisk och social 

arbetsmiljö18, där förhoppningen är att reglera de brister i arbetsmiljön orsakade av 

organisatoriska och sociala faktorer.19 

 

Denna uppsats kommer att utgå från 2015 års AFS20 och utifrån denna med stöd av andra källor 

utreda vad som åligger arbetsgivaren vid hantering av kränkande särbehandling.  

 
1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka arbetsgivares ansvar och 

utredningsskyldighet vid kränkande särbehandling utifrån AFS 2015:4. Uppsatsen ämnar att 

identifiera hur arbetsgivares agerande bör ske samt att analysera remissvaren till 2015 års AFS 

från ett antal aktörer som företräder arbetsmarknadens parter. Ett delsyfte med uppsatsen är 

                                                
11 SOU 1999:69, s. 265. 
12 SOU 1999:69, s. 265. 
13 SOU 1999:69, s. 263–264; Andersson, 2013, s. 72; Remiss 2011/101340 från AV, s. 1.  
14 Arbetsmiljöstatistisk Rapport 2015:1 från AV, s. 32; Externremiss 2011/101340 från AV, s. 1; Blomberg, 2016, 
s. 96; Vägledning till AFS 2015:4, s. 13. 
15 Prop. 1976/77:149, s. 2. 
16 Se bl.a. AFS 1980:14 och AFS 1993:17. 
17 Remiss 2011/101340 från AV, s. 1; Hoel & Einarsen, 2010, s. 44. 
18 AFS 2015:4 trädde i kraft 31 mars 2016. 
19 Remiss 2011/101340 från AV, s. 1–4.  
20 AFS 2015:4. 



 6 

även att analysera begreppet opartisk som mot bakgrund av den kritik som framfördes i 

Krokommålet anses vara högst relevant.  

 

Syftet besvaras närmare genom nedanstående frågeställningar:  

- Vad innebär kränkande särbehandling? 

- Vad innefattar arbetsgivares ansvar och utredningsskyldighet vid kränkande 

särbehandling? 

- Vad innebär begreppet opartisk vid utredningar? 

- Vad angav arbetsmarknadens parter i remissvaren till 2015 års AFS? 

 

Rätten värderas utifrån ett arbetsgivarperspektiv där syftet är att utreda det rättsliga ansvar som 

åligger på arbetsgivare mot bakgrund av de föreskrifter och lagar som finns inom ämnet. Genom 

att utreda arbetsgivares ansvar vid kränkande särbehandling är förhoppningen att kunna bidra 

med kunskap för att underlätta för arbetsgivare att agera korrekt när kränkande särbehandling 

aktualiseras. 

 

1.2 Metod och material 

Denna uppsats har utgått från en rättsvetenskaplig metod. Den rättsvetenskapliga metoden 

inbegriper dels rättskälleläran och delar av den juridiska metoden, men den öppnar även upp 

för tillämpandet av andra metoder för att analysera rätten.21 Denna uppsats har tillämpat en 

rättsanalytisk metod vilket enligt Sandberg innebär att tillämpa de auktoritativa rättskällorna 

tillsammans med material som inte skapar gällande rätt, så som till exempel föreskrifter, 

myndighetspraxis och statistik.22 

 

I första hand har de auktoritativa rättskällorna så som lag, förarbete, praxis och doktrin använts 

för att fastställa gällande rätt. Uppsatsen utgår till huvuddel från 3 kap. 2 § AML där det framgår 

att arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetsmiljön. Förarbeten och doktrin har valts ut med koppling till den sociala och 

organisatoriska delen av arbetsmiljö. Vid urval av rättspraxis har den juridiska databasen 

Karnov tillämpats. Sökningen har inkluderat begreppet kränkande särbehandling inom ämnet 

arbetsrätt. Jag har avgränsat mina sökresultat och valt bort domar som är äldre än fem år, domar 

                                                
21 Sandgren, 2015, s.42–46.  
22 Sandgren, 2015, s. 46. 
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som grundas på diskrimineringslagen (2008:567) (DL) och domar som ej handlar om kränkande 

särbehandling som rättsfråga. Sökning har skett i både förvaltningsdomstolar, allmänna 

domstolar och arbetsdomstolen (AD). Vanligtvis används främst domar från de högsta 

insatserna då dessa är prejudicerande, men på grund av bristande prövningar av de högsta 

instanserna23 har jag även valt att inkludera domar från lägre insatser i uppsatsen.  I 

förvaltningsdomstolarna fick jag fram två domar i min sökning.24 I de allmänna domstolarna 

blev resultatet två domar.25 I AD kunde jag inte finna någon dom som berörde kränkande 

särbehandling som rättsfråga, men jag fann en dom som är relevant då den berör 

vitesföreläggande från AV.26 

 

Utöver gällande rätt har även föreskrifterna AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på 

arbetsmiljön, AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet, AFS 2001:1 Systematiskt 

arbetsmiljöarbete och AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö från AV tillämpats. 

Detta motiveras av att AV som tillsynsmyndighet ska verka för att AML:s syfte fullföljs och 

att reglerna efterlevs.27 För att möjliggöra detta är AV bemyndigade enligt 4 kap. AML och 18 

§ Arbetsmiljöförordningen att meddela föreskrifter enligt AML. 

 

Som komplement till de auktoritativa rättskällorna och föreskrifterna från AV har jag använt 

SOU, övriga utredningar och skrivelser, vägledningen från AV som publicerades i samband 

med AFS 2015:4, artiklar från olika tidskrifter och dokument gällande remissförfarandet mellan 

AV och arbetsmarknadens parter angående AFS 2015:4. Vid urval av de externa remissvar från 

arbetsmarknadens parter gällande AFS 2015:4 har en avgränsning skett utifrån storlek på 

parterna för att omfatta en större del av arbetsmarknaden. Jag har valt att behandla remissvar 

från de tre största aktörerna inom respektive arbetstagar- och arbetsgivarorganisation. De 

remissvar som analyseras i denna uppsats är från Landsorganisationen i Sverige28 (LO), 

                                                
23 Steinberg, 2013, s. 111.  
24 Kammarrätten i Jönköping, dom 2013-07-07, mål nr 2188-13; Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2013-09-
03, mål nr 26716-12. 
25 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14; Östersunds Tingsrätt, dom 2014-02-19, mål B 
2863-11.  
26 AD 2015 nr 29. 
27 Gullberg & Rundqvist, 2014, s. 37.  
28 LO består av 14 fackförbund med totalt ca 1,5 miljoner medlemmar och företräder arbetare 
[https://www.lo.se/start/om_oss/en_presentation_av_lo] 2015-05-11. 
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Sveriges akademikers centralorganisation29 (SACO), Tjänstemännens centralorganisation30 

(TCO), Sveriges kommuner och landsting31 (SKL), Svenskt Näringsliv32 och 

Arbetsgivarverket33. Samtliga remissvar skickades till mig efter mailkonversation med en 

registrator på AV. Remissvaren analyserades mot bakgrund av sin ordalydelse.  

 

1.3 Avgränsningar 

AFS 2015:4 tar sikte på tre områden: arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. 

Denna uppsats kommer bara beröra kränkande särbehandling.  

 

Kränkande särbehandling kan innebära diskriminering i enlighet med regelverket i DL. För att 

detta ska vara aktuellt behöver den kränkande särbehandlingen grundas på en 

diskrimineringsgrund i 1 kap. 4 § DL. Denna uppsats kommer inte att beröra kränkande 

särbehandling med koppling till DL utan fokuserar på kränkande särbehandling med koppling 

till 3 kap. 2 § AML där arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga 

ohälsa och olycksfall.  

 

Genom medlemskapet i EU har Sverige implementerat direktivet om åtgärder för att främja 

förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (89/391/EEG). Denna uppsats går 

inte in på EU-rätt.  

 

I Sverige används inte alltid begreppet mobbning som översättning av engelskans ”workplace 

bullying” utan det är vanligare att begreppet översätts till kränkande särbehandling.34 I denna 

uppsats används endast begreppet kränkande särbehandling, vilket även inkluderar mobbning. 

Enligt Blomberg ingår alltid mobbning i kränkande särbehandling och enligt Suntarbetsliv kan 

mobbning anses vara ett vanligt vardagsuttryck för kränkande särbehandling.35  

                                                
29 SACO består av 23 fackförbund med totalt 650 000 medlemmar och företräder akademiker  
[http://www.saco.se] 2015-05-11. 
30 TCO består av 14 fackförbund med ca 1,3 miljoner medlemmar och företräder tjänstemän 
[https://www.tco.se/Om-TCO/Detta-ar-TCO/] 2015-05-11. 
31 Kommunal sektor, Sveriges Kommuner och Landsting är Sveriges största arbetsgivarorganisation och 
omfattar 1,1 miljoner arbetstagare [http://skl.se/tjanster/omskl.409.html] 2015-05-11. 
32 Privat sektor, Svenskt Näringsliv företräder ca 60 000 företag i olika storlekar 
[http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/] 2015-05-11. 
33 Statlig sektor, Arbetsgivarverket består av 250 myndigheter och affärsverk vilka tillsammans omfattar 250 000 
arbetstagare [http://www.arbetsgivarverket.se/om-arbetsgivarverket/organisation--uppdrag/] 2015-05-11. 
34 Hoel & Einarsen, 2010, s. 32; Se även AFS 2015:4.  
35 Blomberg, 2016, s. 40; Suntarbetsliv [https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/systematiskt-arbetsmiljoarbete/nya-
krav-pa-god-social-och-organisatorisk-arbetsmiljo/] 2016-05-04. 
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1.4 Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i olika kapitel. Kapitel två fokuserar på AFS 2015:4. Först 

presenteras bakgrunden till föreskriften, därefter behandlas remissvar från arbetsmarknadens 

tre största arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer och slutligen beskrivs den del av 

innehållet i föreskriften som rör kränkande särbehandling. Kapitel tre presenterar kränkande 

särbehandling utifrån gällande rätt. Kapitlet inleds med att beskriva vad kränkande 

särbehandling innebär, sedan redogörs för vad som åligger arbetsgivaren vid hantering av 

kränkande särbehandling och avslutningsvis vem som kan genomföra en opartisk utredning. I 

kapitel fyra förs en analytisk diskussion kring det material som har behandlats i uppsatsen. I det 

femte och avslutande kapitlet presenteras en kort sammanfattning på uppsatsens respektive 

frågeställningar.  

 
2 Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 
Detta kapitel beskriver regleringen inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, hur 

AFS 2015:4 uppkom, vad arbetstagar- och arbetsgivarorganisationernas remissvar innefattade 

samt vilka paragrafer i AFS 2015:4 som berör kränkande särbehandling. 

 

2.1 Bakgrund 

År 1993 infördes den första föreskriften36 om kränkande särbehandling i arbetslivet och Sverige 

var då ett av de första länderna i världen som fördömde kränkande särbehandling i arbetet.37 

Genom införandet av denna föreskrift kopplades de ökade sjuktalen ihop med kränkande 

särbehandling och det infördes ett ansvar för arbetsgivaren i dessa frågor.38 AFS 1993:17 

innehåller sex stycken paragrafer där kränkande särbehandling definieras och arbetsgivarens 

ansvar att planera och agera i dessa situationer utvecklas. Utöver AFS 1993:17 finns ytterligare 

en föreskrift som berör de psykiska och sociala aspekterna av arbetsmiljön, AFS 1980:14. 

Denna föreskrift utvecklar den allmänt hållna AML samt förtydligar vikten av att arbeta med 

dessa frågor, dock innefattar föreskriften endast allmänna råd vilka inte är tvingande.39  

 

                                                
36 AFS 1993:17. 
37 Zaremba, 2010, s. 69; Hoel & Einarsen, 2010, s. 31.  
38 Zaremba, 2010, s. 17 & 69.  
39 AFS 1980:14, s. 3–4.  



 10 

I 1999 års SOU kritiserades hur hanteringen av kränkande särbehandling sköttes på 

arbetsplatser samt att den drabbade inte fick den hjälp som behövdes.40 De befintliga 

föreskrifterna rörande kränkande särbehandling har sedan tillkomsten även utvärderats av 

Arbetarskyddsstyrelsen41 som kom fram till slutsatsen att de inte uppfyllde sitt syfte.42 Kritik 

gentemot föreskrifterna har även framförts av Hoel och Einarsen.43 Det framgick av deras studie 

att föreskrifterna inte varit så framgångsrika som de beräknades vara och att det finns ett flertal 

orsaker till detta. Exempelvis uppgavs föreskrifterna vara svåra att anpassa till den lokala 

kontexten samt att avsaknaden av sanktioner gentemot arbetsgivare som misslyckats i det 

förebyggande arbetet mot kränkande särbehandling varit problematisk.44 Det framkom även att 

arbetsgivare hade ett bristande intresse gällande arbetet med dessa frågor vilket till viss del kan 

förklaras av det otillräckliga stödet med att tillämpa föreskrifterna i praktiken.45  

 

Mot bakgrund av ovan nämnda påbörjade AV arbetet med en ny föreskrift som skulle innehålla 

bindande regler för arbetsgivaren gällande den sociala och psykologiska arbetsmiljön.46 Enligt 

Andersson skickades en externremiss till arbetsmarknadens parter år 2003.47 I remissvaren 

framgick att arbetstagarorganisationerna huvudsakligen var positiva till förslaget om en ny 

föreskrift då de kunde se ett behov av föreskrifter av detta slag. Arbetsgivarorganisationerna 

var emellertid emot en ny föreskrift då de inte ansåg att föreskriften innebar något nytt samt att 

den medförde en begräsning av arbetsledningsrätten. Då parterna stod så pass långt ifrån 

varandra i denna fråga beslutade AV att arbetet skulle avbrytas och att det därmed inte skulle 

införas någon ny föreskrift inom ämnet.  

  

Närmare tio år efter att förslaget lades ner inledde AV återigen ett arbete med att ta fram en ny 

föreskrift inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.48 I en konsekvensutredning från 

AV gick det att läsa att arbetet motiverades av att antalet sjukskrivna på grund av psykiska 

besvär ökat och att det till stor del grundas i brister i den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön.49 AV framförde även att de föreskrifter och allmänna råd som behövdes för att 

                                                
40 SOU 1999:69, s. 267–268. 
41 Nuvarande AV. 
42 Arbetarskyddsstyrelsen, 2000, s. 37–38.  
43 Hoel & Einarsen, 2010, s. 44–47.  
44 Hoel & Einarsen, 2010, s. 36–38.  
45 Hoel & Einarsen, 2010, s. 38–45.  
46 Andersson, 2013, s. 159.  
47 Andersson, 2013, s. 159–164. 
48 Externremiss 2011/101340 från AV, s. 1–9.  
49 Remiss 2011/101340 från AV, s. 1. 
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åtgärda dessa problem saknades eller var föråldrade och att situationen därmed var ohållbar.50 

Utöver förslagen med en ny föreskrift eller att behålla de nuvarande föråldrade regleringarna 

presenterades ytterligare två alternativ. Det första alternativet innebar att all nuvarande 

reglering skulle upphävas och ersättas med informations- och vägledningsmaterial. Detta 

bedömde AV vara problematiskt då avsaknaden av bindande föreskrifter minskar pressen på 

arbetsgivare att agera. Det andra alternativet innebar att föreskriften om systematiskt 

arbetsmiljöarbete51 var tillräcklig för arbete med dessa frågor. Detta höll dock inte AV med om 

utan framförde att det behövdes ett mer offensivt angreppssätt för att komma till rätta med de 

höga sjukskrivningstalen.52 

 

Med anledning av ovan nämnda valde AV att gå vidare med förslaget att införa en ny föreskrift 

gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.53 I och med detta framförde AV att de 

ville se samtliga föreskrifter och allmänna råd som berör den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön samlade. Konsekvensen av detta framfördes vara att de befintliga föreskrifterna, 

AFS 1980:14, 1990:1854 och 1993:17 skulle upphävas och att endast AFS 2015:4 skulle 

tillämpas. AV skickade även ut en externremiss år 2014 till arbetsmarknadens parter där de fick 

möjlighet att yttra sig om förslaget på den nya föreskriften, vilket presenteras nedan.55 

 

2.2 Remissvar från arbetstagarorganisationer 

Huvudsakligen var arbetstagarorganisationerna LO, SACO och TCO positiva till förslaget med 

en ny föreskrift.56 De framförde att en föreskrift inom den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön var efterlängtad samt att den var nödvändig för att förtydliga intentionerna i 2 kap. 

1 § AML där arbetsmiljöns beskaffenhet beskrivs.  

 

I externremissen från AV definierades kränkande särbehandling som: ”Återkommande 

handlingar som allvarligt kränker någons värdighet”.57 Denna definition kritiserades av 

samtliga arbetstagarorganisationer då de ansåg att begreppet blev snävare än i AFS 1993:17.58 

                                                
50 Remiss 2011/101340 från AV, s. 4. 
51 AFS 2001:1.  
52 Remiss 2011/101340 från AV, s. 4. 
53 Remiss 2011/101340 från AV, s. 1–6.  
54 Denna AFS berör omvårdnadsarbete i enskilt hem. 
55 Externremiss 2011/101340 från AV.  
56 Remissvar LO, s. 1; Remissvar TCO, s. 1; Remissvar SACO, s. 1.  
57 Externremiss 2011/101340 från AV, s. 4.  
58 Remissvar LO, s. 3–4; Remissvar TCO, s. 3–4; Remissvar SACO, s. 2–3.  
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Den slutgiltiga definitionen av kränkande särbehandling i  4 § AFS 2015:4 innefattar varken 

begreppet återkommande eller allvarligt, vilket är i enlighet med arbetstagarorganisationernas 

åsikt.  

 

Vidare framförde arbetstagarorganisationerna en avsaknad av de tidigare kraven i AFS 1993:17 

på att utreda, åtgärda samt följa upp kränkande särbehandling.59 De lyfte fram att den nya 

föreskriften innebar en försvagning i jämförelse med AFS 1993:17 och att det borde förtydligats 

vad arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet är. Arbetstagarorganisationerna uppgav 

även att det inte framgick hur en utredning bör gå till, vilket med fördel skulle kunna beskrivits 

i de allmänna råden. TCO utvecklade detta ytterligare och framförde att de ville se en separat 

bestämmelse kring detta.60 Dessa yttranden resulterade i en lite tydligare beskrivning gällande 

utredningsförfarandet i AFS 2015:4. Det går exempelvis att läsa i 13 § att arbetsgivaren utöver 

att klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras, även ska vidta åtgärder för att 

motverka förhållanden som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Även de allmänna 

råden till 14 § utvecklades och innefattar numera en hänvisning till det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och skyldigheten att utreda samt en specificering på krav rörande den som 

utför utredningen. LO framförde i sitt remissvar att den nya föreskriften borde angett att en 

extern opartisk utredning ska tillsättas när någon inblandad begär det för att undvika 

jävsituationer.61 Detta är emellertid ingenting som inkluderats i 2015 års AFS. Däremot att en 

utredning ska genomföras av någon som har möjlighet att agera opartisk går att läsa i de 

allmänna råden till 14 § i AFS 2015:4, vilket samtliga arbetstagarorganisationer lyfte fram som 

viktigt i respektive remissvar.62 

 

I 8 § AFS 2015:4 finns ett dokumentationskrav gällande de mål som arbetsgivaren i enlighet 

med 7 § måste sätta upp för att främja hälsa och för att öka organisationers förmåga att motverka 

ohälsa. I remissvaren från arbetstagarorganisationerna framfördes att detta dokumentationskrav 

borde förenats med sanktionsavgift för att föreskriften skulle få legitimitet.63 Både TCO och 

SACO ansåg dessutom att det borde införts ett dokumentationskrav förenade med 

sanktionsavgift i paragraferna om kränkande särbehandling.64 Detta infördes dock inte i varken 

                                                
59 Remissvar LO, s. 11; Remissvar TCO, s. 11; Remissvar SACO, s. 7. 
60 Remissvar TCO, s. 13–14.  
61 Remissvar LO, s. 10. 
62 Remissvar LO, s. 10; Remissvar TCO, s. 13; Remissvar SACO, s. 7. 
63 Remissvar LO, s. 6; Remissvar TCO, s. 7; Remissvar SACO, s. 5. 
64 Remissvar TCO, s. 13–14; Remissvar SACO, s. 7. 
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AFS 2015:4 eller i dess vägledning. Det framgår däremot i de allmänna råden till 13 § i 2015 

års AFS att klargörandet med att kränkande särbehandling inte accepteras lämpligen kan ske 

skriftligen i en policy.  

 

2.3 Remissvar från arbetsgivarorganisationer 

Samtliga arbetsgivarorganisationer avvisade förslaget med en ny föreskrift.65 I remissvaren 

framförde de istället att föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete66 borde kompletterats, 

förslagsvis i samarbete med AV och övriga parter på arbetsmarknaden.67 En genomgående åsikt 

var även att den nya föreskriften innebar ingrepp i arbetsledningsrätten, speciellt regleringen 

kring den organisatoriska arbetsmiljön. Trots denna kritik från arbetsgivarorganisationerna 

valde AV att skapa en ny föreskrift och att inkludera begreppet organisatorisk arbetsmiljö.68 

 

Ytterligare argument från arbetsgivarorganisationerna mot införandet av den nya föreskriften 

var att området ansågs olämpligt att detaljreglera då det berörde subjektiva frågor samt att  

samhället och arbetslivet kontinuerligt förändras.69 Samtliga remissvar uttryckte även att det 

skulle bli en dubbelreglering inom området, exempelvis i förhållande till föreskriften om 

systematiskt arbetsmiljöarbete70 eller DL. I externremissen från AV stod det i 13 § att: 

”Arbetsgivaren ska inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet undersöka och bedöma 

om det finns förhållanden i den organisatoriska eller sociala arbetsmiljön som kan ge upphov 

till kränkande särbehandling”.71 I den slutgiltiga versionen av AFS 2015:4 har detta lyfts bort 

och det återfinns numera en koppling till det systematiska arbetsmiljöarbetet i de allmänna 

råden till 14 §. Gällande dubbelregleringen till DL har AV förtydligat i vägledningen att 

kränkande särbehandling även kan innebära diskriminering.72 

 

Arbetsgivarverket var den enda arbetsgivarorganisation som berörde begreppet opartisk i sitt 

remissvar och framförde att AV antingen bör definiera vem som kan betraktas som opartisk vid 

hantering av kränkande särbehandling eller att begreppet bör utgå.73 Arbetsgivarverket 

                                                
65 Remissvar SKL, s. 1–2; Remissvar Svenskt Näringsliv, s. 1–2; Remissvar Arbetsgivarverket, s. 1. 
66 AFS 2001:1.  
67 Remissvar SKL, s. 1–3; Remissvar Svenskt Näringsliv, s. 4–5; Remissvar Arbetsgivarverket, s. 1–6.  
68 Se AFS 2015:4.   
69 Remissvar SKL, s. 2–4; Remissvar Svenskt Näringsliv, s. 1–5; Remissvar Arbetsgivarverket, s. 2–5. 
70 AFS 2001:1. 
71 Externremiss 2011/101340 från AV, s. 8.  
72 Vägledning till AFS 2015:4, s. 59. 
73 Remissvar Arbetsgivarverket, s. 10. 
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framförde även att varken närmaste chef, HR-personal (human resources), skyddsombud, 

fackliga organisationer eller företagshälsovården borde betraktas som opartiska. I AFS 2015:4 

har detta utvecklats sedan externremissen och det går att läsa i de allmänna råden till 14 § att 

den som genomför en utredning bör ha tillräcklig kompetens, möjlighet att agera opartiskt samt 

ha de berördas förtroende. 

 

2.4 Innehåll AFS 2015:4 

AFS 2015:4 trädde i kraft den 31 mars 2016. Syftet med föreskriften uppges vara att främja god 

arbetsmiljö samt att förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 

förhållanden i arbetsmiljön, vilket framgår i 1 §. Därefter i 2–5 §§ anges föreskriftens 

tillämpningsområde, till vem föreskriften riktar sig, definitioner av aktuella begrepp samt en 

hänvisning till det systematiska arbetsmiljöarbetet.74 

 

I 6 § ställs det ett kunskapskrav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper gällande hur 

kränkande särbehandling förebyggs samt hanteras. Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa 

att detta uppfylls samt att det finns förutsättningar att omsätta kunskaperna i praktiken. 7 och 8 

§§ innebär en skyldighet för arbetsgivaren att sätta upp mål för den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön samt att dessa mål ska dokumenteras skriftligt vid fler än tio arbetstagare. I 9–12 

§§ beskrivs arbetsbelastning och arbetstid.75 

 

Kränkande särbehandling regleras först i 13 och 14 §§. I 13 § framgår att arbetsgivaren ska 

klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras samt att denne har en skyldighet att vidta 

åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande 

särbehandling. I de tillhörande allmänna råden beskrivs att detta klargörande lämpligen kan ske 

skriftligen i en policy, att chefer och arbetsledande personal har ett särskilt ansvar gällande 

kränkande särbehandling samt att ett gemensamt arbete kan bidra till att motverka kränkande 

särbehandling. Det lyfts även fram exempel på förhållanden i verksamheten som är viktiga att 

vara uppmärksam på. I 14 § finns ett krav på arbetsgivaren att det ska finnas rutiner för hur 

kränkande särbehandling ska hanteras samt vad som ska framgå av rutinerna. I de allmänna 

råden beskrivs vem arbetstagaren kan vända sig till vid kränkande särbehandling, att det är 

viktigt att ingripa i situationen snabbt och vilka som lämpligen ger stöd och hjälp. Det framgår 

                                                
74 Dessa paragrafer berör inte kränkande särbehandling, förutom en definition av begreppet i 4 §, och kommer 
därför inte presenteras närmare. 
75 Dessa paragrafer presenteras inte närmare i denna uppsats. 
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även att arbetsgivaren ska utreda orsakerna till bland annat ohälsa i förebyggande syfte och vad 

som är viktigt vid utredningsarbetet. 

 

3 Kränkande särbehandling 
Detta kapitel förtydligar vad kränkande särbehandling innebär, vad som åligger arbetsgivaren 

vid hantering av kränkande särbehandling samt vem som opartiskt kan genomföra en 

utredning för att avgöra huruvida det förekommit kränkande särbehandling.  

 

3.1 Vad är kränkande särbehandling? 

Kränkande särbehandling definieras i 4 § 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”. Denna definition innebar en ändring jämfört med 1993 års  

definition av kränkande särbehandling där det ansågs att dessa handlingar skulle vara 

återkommande och riktade mot enskilda individer.76 Enligt Blomberg innebär definitionen i 

2015 års AFS att begreppet kränkande särbehandling vidgas.77 Nytt i definitionen är även att 

begreppet ohälsa  tillkommit.78 I en remiss från AV lyfts ohälsa upp som en allvarlig påföljd av 

kränkande särbehandling och detta kan vara en anledning till att begreppet inkluderas i 

definitionen.79 I vägledningen till AFS 2015:4 nämns exempel på handlingar som AV anser ska 

betraktas som kränkande särbehandling.80 Dessa är att inte bli hälsad på, att bli kallad vid 

öknamn eller andra elaka saker, att bli exkluderad från viktiga möten eller bli utfryst, att bli 

orättvist anklagad för något eller att bli personligt uthängd.  

 

Vid införandet av AFS 2015:4 höll AV en informationsträff där kränkande särbehandling 

presenterades utifrån begreppen obehagligt, olustigt, obegripligt och orättvist.81 Obehagligt 

innebär att en person upplever något som inte känns bra. Om detta sedan påverkar dennes 

sinnesstämning, till exempel leder till nedstämdhet, och att känslan dröjer sig kvar kan det skapa 

en olustig känsla och resultera i att personen inte vill hamna i en liknande situation igen. 

Gällande begreppet obegripligt så framför AV att en arbetsgivare har rätt att behandla sina 

medarbetare annorlunda utifrån de olika arbetsuppgifter personerna har. Beteendet måste 

                                                
76 1 § AFS 1993:17. 
77 Blomberg, 2016, s. 40. 
78 AFS 2015:4, s. 6.  
79 Remiss 2011/101340 från AV, s. 3.  
80 Vägledning till AFS 2015:4, s. 56. 
81 Informationsträff AV 23 november 2015. 
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däremot vara begripligt för att inte upplevas orättvist. AV tar upp som exempel på ett begripligt 

beteende att en arbetsgivare kan sätta upp utbildningskrav för att hantera en viss maskin. Om 

en arbetsgivare däremot endast tillåter vissa arbetstagare hantera maskinen oberoende av 

utbildningsbakgrund eller övriga kvalifikationer framställs det som obegripligt och därmed 

även orättvist. I vägledningen till AFS 2015:4 återkommer dessa fyra begrepp.82 Där uppmanar 

AV att begreppen tillämpas som diskussionsgrund på arbetsplatsen för att klargöra vad som kan 

uppfattas som kränkande särbehandling. 

 

Kränkande särbehandling har sedan lång tid tillbaka kopplats ihop med begreppet psykosocial 

arbetsmiljö.83 Begreppet går att finna redan i 1976/77 års prop. där det framgår att arbetsmiljön 

ska betraktas ur både en psykologisk och sociologisk synvinkel.84 I denna prop. och i 1976 års 

SOU lyfts vikten av att göra en samlad bedömning över arbetsmiljöfaktorer och därmed kunna 

skapa en helhetssyn över arbetsmiljön.85 Vid förklaring av begreppet psykosocial arbetsmiljö 

går det att läsa i 1976/77 års prop. att fokus är på hur individen upplever arbetsmiljön utifrån 

de faktorer som inverkar.86 Även Abrahamsson och Johansson definierar begreppet och anger 

att det handlar om individens samspel med omgivningen, exempelvis hur individen påverkar 

och påverkas av arbetsmiljön.87 Att AML skulle inkludera och beakta dessa faktorer i 

arbetsmiljöarbetet mottogs enligt remissyttrandena i 1976/77 års prop. positivt av 

arbetsmarknadens parter.88 Detta infördes i 2 kap. 1 § AML där det framgår att 

arbetsförhållandena ska anpassas till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt 

avseende.89 Lagtexten i denna paragraf och övriga i AML är allmänt hållna i syfte att kunna 

kompletteras av föreskrifter från AV och regeringen.90 I takt med arbetsmarknadens sociala och 

tekniska utveckling har sedan de psykosociala faktorerna fått en allt mer betydande roll för 

arbetsrelaterad ohälsa och i 1990/91 års prop.  ändrades 2 kap. 1 § AML för att ge dessa faktorer 

ökad tyngd i arbetsmiljöarbetet.91 I lagkommentarerna till 2 kap. 1 § AML framgår det att 

bestämmelsen även innebär att det ska ges utrymme åt psykosociala aspekter av arbetsmiljön.  

 

                                                
82 Vägledning till AFS 2015:4, s. 59.  
83 Abrahamsson & Johansson, 2013, s. 10−12.  
84 Prop. 1976/77:149, s. 223.  
85 Prop. 1976/77:149, s. 220; SOU 1976:3 s. 25.   
86 Prop. 1976/77:149, s. 223. 
87 Abrahamsson & Johansson, 2013, s. 10.   
88 Prop. 1976/77:149, s. 229.  
89 Denna lydelse framgår i prop. 1990/91:140 s. 7. 
90 AFS 1980:14, s. 3; Östersunds Tingsrätt, dom 2014-02-19, mål B 2863-11, s. 47.  
91 Prop. 1990/91:140, s. 33–34 och s. 7. 
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AV har vid införandet av 2015 års AFS valt att ta bort begreppet psykosocial arbetsmiljö då det 

uppges vara för individfokuserat.92 AV framförde att begreppet fokuserar på hur den enskilda 

individen upplever och reagerar på omgivningen. Denna uppfattning bekräftades även av LO  

och TCO som i remissvaret gällande 2015 års AFS uttryckte att begreppet psykosocial 

arbetsmiljö inte kommer att saknas.93 I AFS 2015:4 beskrivs dessa aspekter istället med 

begreppen organisatorisk och social arbetsmiljö.94 Organisatorisk arbetsmiljö definieras i 4 § 

som: ”Villkor och förutsättningar för arbete som inkluderar: 1. ledning och styrning, 2. 

kommunikation, 3. delaktighet, handlingsutrymme, 4. fördelning av arbetsuppgifter och 5. krav, 

resurser och ansvar.” Social arbetsmiljö definieras i 4 § som: ”Villkor och förutsättningar för 

arbetet som inkluderar social samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor”.  

Dessa begrepp går emellertid att finna redan i 1976/77 års prop. där den psykosociala 

arbetsmiljön behandlas.95 Där uppges de organisatoriska och sociala förhållandena på en 

arbetsplats exempelvis vara arbetsuppgifternas innehåll och möjligheterna till kontakt, 

samarbete, inflytande och personlig utveckling. Det förs dock ingen närmare argumentation 

kring valet av begreppet psykosocial arbetsmiljö. Vid jämförelse med Abrahamsson och 

Johanssons definition av psykosocial arbetsmiljö kan jag urskilja en utvidgning av begreppets 

innebörd då organisatorisk och social arbetsmiljö berör fler aspekter av arbetsmiljön samt 

innefattar en tydligare beskrivning av innebörden.  

 

Den mest aktuella definitionen av kränkande särbehandling återfinns, som tidigare framgått, i 

2015 års AFS.96 Där lyfts även exempel fram på beteenden som innebär kränkande 

särbehandling. Något som däremot inte framgår är vad det är för skillnad mellan allmänt 

förekommande konflikter i arbetet och beteenden som innefattar kränkande särbehandling. 

Detta framgår tydligare i 1993 års AFS där tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och 

problem i samarbetsrelationerna i allmänhet ska betraktas som normala företeelser, under 

förutsättning att det inte har till syfte att skada eller medvetet kränka någon.97 Detta var även 

med i externremissen för AFS 2015:4 men togs sedan bort vid den slutgiltiga versionen.98 

Vidare i 1993 års AFS beskrivs kränkande särbehandling först föreligga när personkonflikter 

                                                
92 Vägledning till AFS 2015:4, s. 12; Suntarbetsliv [https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/systematiskt-
arbetsmiljoarbete/nya-krav-pa-god-social-och-organisatorisk-arbetsmiljo/] 2016-05-04; Se även prop. 
1976/77:149, s. 223. 
93 Remissvar LO, s. 2; Remissvar TCO, s. 11. 
94 AFS 2015:4, s. 5−7; Vägledning till AFS 2015:4, s. 12.  
95 Prop. 1976/77:149, s. 223. 
96 4 § AFS 2015:4. 
97 AFS 1993:17, s. 6.  
98 Externremiss 2011/101340 från AV, s. 8. 
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förlorar sin prägel av ömsesidighet och när det finns bristande respekt för människors rätt till 

personlig integritet vilket på ett riskfyllt sätt drabbar enskilda arbetstagare. Då AFS 2015:4 inte 

tydliggör detta anser Blomberg att det förslagsvis kan tydliggöras i en policy på arbetsplatsen.99 

I Krokommålet lyfts exempel på kränkande särbehandlingen fram från vittnesmål.100 Där 

framgår det att den utsatta personen bland annat genom suckar och blickar förminskades samt 

exkluderades från att gå relevanta utbildningar. Av Tingsrättens bedömning framgick det att 

personen blev utsatt för sådana kränkningar att de bedömdes vara kränkande särbehandling.101 

 

Att bli utsatt för kränkande särbehandling betraktas som en arbetsskada.102 Enligt Andersson är 

dock ersättningsmöjligheten vid en arbetsskada avskild från arbetsmiljöreglerna som reglerar 

förebyggandet av dessa skador.103 Detta kan upplevas paradoxalt då det är arbetsgivarens ansvar 

att förebygga arbetsskador, men inte att ersätta dem. Ersättning för en arbetsskada sker främst 

genom socialförsäkringsbalken (2010:110) och kollektivavtalsbaserad försäkring. I 39 kap. 3 § 

socialförsäkringsbalken går det att läsa: ”Med arbetsskada avses en skada till följd av olycksfall 

eller annan skadlig inverkan i arbetet. En skada ska anses ha uppkommit av sådan orsak om 

övervägande skäl talar för det”. Detta innebär att rätten till ersättning vid kränkande 

särbehandling ställs emot om det anses ha lett till skadlig inverkan. Enligt Andersson uppställs 

höga krav på bevisningen avseende om den drabbade varit utsatt för kränkande särbehandling 

för att denne ska anses ha varit utsatt för skadlig inverkan i arbetet, vilket även stöds av 

praxis.104  

 

3.2 Arbetsgivares ansvar att agera 

Grunden till arbetet med kränkande särbehandling går att finna i 3 kap. 2 § AML där det framgår 

att arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Det 

går därmed att utgå från att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön.105 Detta ansvar 

är omfattande och gäller samtliga arbetsgivare, oavsett den enskilde arbetsgivarens 

förutsättningar.106 I 1976/77 års prop. framgår dock att de insatser som krävs för att förbättra 

                                                
99 Blomberg, 2016, s. 107–108.  
100 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14, s. 28–29.  
101 Östersunds Tingsrätt, dom 2014-02-19, mål B 2863-11, s. 52.  
102 SOU 1999:69, s. 263–264; Andersson, 2013, s. 72; Se även Stendahl, 2013, s. 96–97. 
103 Andersson, 2013, s. 71–72.  
104 Andersson, 2013, s. 75; Kammarrätten i Jönköping, dom 2013-07-07, mål nr 2188-13.  
105 Gullberg & Rundqvist, 2014, s. 118; Andersson, 2013, s. 239.  
106 Prop. 1976/77:149, s. 254.  
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arbetsmiljön inte får vara orimliga till de resultat som kan uppnås.107 Arbetsgivarens ansvar 

utvecklas vidare i 3 kap. 2a § AML där det framgår hur ansvaret ska uppfyllas. Denna paragraf 

tar sikte på det systematiska arbetsmiljöarbetet som preciseras i AFS 2001:1 vilket definieras i 

2 § och innebär: ” […] arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp 

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

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. Detta innefattar alla förhållanden i arbetsmiljön, så som 

fysiska, psykologiska och sociala. Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet är arbetsgivaren 

enligt 5 § i 2001 års AFS skyldig att upprätta en arbetsmiljöpolicy och rutiner som beskriver 

hur det förebyggande arbetet mot ohälsa och olycksfall ska genomföras. Utöver upprättandet 

av en arbetsmiljöpolicy innefattar det systematiska arbetsmiljöarbetet även att riskbedöma 

arbetsmiljön och arbetsförhållandena, utreda orsaker till ohälsa och olycksfall, åtgärda det som 

behövs samt bedriva uppföljning av arbetet.108 

 

I 13 § AFS 2015:4 framgår att arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte 

accepteras samt att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön 

som kan ge upphov till kränkande särbehandling. De allmänna råden i föreskriften lyfter fram 

att detta lämpligen kan göras i en skriftlig policy.109 Enligt Blomberg är det viktigt att denna 

policy är tydlig och enkel så att samtliga på arbetsplatsen kan förstå och tillämpa innehållet.110 

Enligt 14 § AFS 2015:4 har även arbetsgivaren en skyldighet att säkerställa att det finns rutiner 

gällande hanteringen av kränkande särbehandling, vilket stöds av praxis.111  I 14 § i 2015 års 

AFS ställs det krav på att det ska framgå vem som tar emot informationen om att kränkande 

särbehandling förekommer, vad som händer med informationen och vad mottagaren ska göra 

samt hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp. Dessa tydliga krav saknades i 1993 års 

AFS där det endast framgick att arbetsgivaren ska ha särskilda rutiner för att den som utsatts 

för kränkande särbehandling snabbt ska få hjälp eller stöd.112 Arbetsgivaren är skyldig att 

informera arbetstagarna om rutinerna enligt 14 § i 2015 års AFS.113 För att möjliggöra för 

arbetsgivare att klara ansvaret gällande 13 och 14 §§ i AFS 2015:4 ställer AV ett kunskapskrav 

i 6 § där det framgår att arbetsgivare ska se till att chefer och arbetsledare har tillräckliga 

kunskaper för att förebygga och hantera kränkande särbehandling samt att det finns 

                                                
107 Prop. 1976/77:149, s. 253. 
108 8–11 §§ AFS 2001:1. 
109 AFS 2015:4, s. 11; Se även Caponecchia & Wyatt, 2011. 
110 Blomberg, 2016, s. 105–106.  
111 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2013-09-03, mål nr 26716-12. 
112 6 § AFS 1993:17.  
113 Se även AD 2015 nr 29.  
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förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken. Om en arbetsgivare inte klarar av detta 

inom den egna verksamheten framgår det av praxis att denne har en skyldighet att anlita en 

extern resurs med rätt kompetens.114  

 

Vid hanteringen av kränkande särbehandling är det enligt 14 § i AFS 2015:4 viktigt att en tydlig 

rollfördelning har gjorts. Detta bekräftas av Baillien och De Witte som framför att otydlighet 

vid rollfördelning snarare kan uppmuntra förekomsten av kränkande särbehandling.115 Enligt 

Blomberg är det vanligt förekommande att större företag har en HR- eller personalavdelning 

och att dessa roller bör inkluderas i rollfördelningen.116 Detta styrker Fox och Cowan då de 

beskriver att HR uppges ha en betydande roll i situationer rörande kränkande särbehandling, 

främst på grund av att de vanligtvis mottager den första informationen.117 HR-personalens roll 

vid hanteringen av kränkande särbehandling kan upplevas svårdefinierad enligt Fox och Cowan 

då de dels bör företräda arbetsgivarens intressen, dels stödja arbetstagarna.118 Detta beskriver 

Cowan som kontradiktoriskt och svåruppnåeligt.119 Även Blomberg framför att HR-personal 

kan uppleva sig klämda mellan olika intressenter, vilket kan resultera i mottagande av kritik 

oavsett agerande.120 Genom en tydlig rollfördelning och rutiner för hur agerandet ska ske vid 

kränkande särbehandling, vilket går i enlighet med 14 § AFS 2015:4, är förhoppningen enligt 

Fox och Cowan att HR-personal upplever en tydligare rolldefinition och därmed kan arbeta 

aktivare och mer framgångsrikt i dessa frågor.121  

 

Med hjälp av bland annat en tydlig rollfördelning har arbetsgivaren även möjlighet att delegera 

visst ansvar i arbetsmiljöarbetet. I 1976/77 års prop. beskrivs rekvisiten för en korrekt 

delegering av ansvar.122 Det bör först klargöras vem som i olika avseenden bär ansvar att AML 

med tillhörande föreskrifter efterföljs. Med detta klargörande måste tillräckliga 

beslutsbefogenheter medföljas och personen som mottager ansvaret måste besitta tillräcklig 

kunskap och erfarenhet för att utföra uppgiften. Vidare lyfts det fram att vid oklarheter faller 

alltid ansvaret tillbaka på företagsledningen, vilket även stärks av praxis på området.123 

                                                
114 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2013-09-03, mål nr 26716-12. 
115 Baillien & De Witte, 2009, s. 353.  
116 Blomberg, 2016, s. 108–109. 
117 Fox & Cowan, 2015, s. 117–118.  
118 Fox & Cowan, 2015, s. 119; Se även Torp, 2015, s. 110.  
119 Cowan, 2009, s. 142–143.  
120 Blomberg, 2016, s. 92–93.  
121 Fox & Cowan, 2015, s. 126–128.  
122 Prop. 1976/77:149, s. 373–374.  
123 Se bl.a. NJA 2004, s. 34, 80 och 126.  
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Möjligheten att delegera ansvar  nämns i 6 § AFS 2001:1 och i kommentarerna till 6 § utvecklas 

delegeringsrekvisiten. Där framgår att arbetsgivaren har skyldighet att försäkra att de som får 

ansvarsuppgifterna dels är tillräckligt många och dels att de har de befogenheter och resurser 

som behövs. Befogenheter beskrivs innefatta rätten att fatta beslut samt att vidta åtgärder och 

resurser utgörs av ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler, tid och 

kunskaper. Enligt praxis har dock alltid den högre befattningshavaren ett visst ansvar för 

arbetsmiljön trots att korrekt delegering skett.124  

 

I vägledningen till 2015 års AFS utvecklas vad rutinerna enligt 14 § minst bör omfatta och där 

uppmuntras problematisering kring hur agerandet bör ske om det är den närmsta chefen som 

utför det kränkande beteendet.125 Som förslag i vägledningen lyfts det fram att det bör finnas 

alternativa personer att prata med. I Krokommålet utsattes en medarbetare för kränkande 

särbehandling av sin närmsta arbetsledare, som i sin tur hade fullt stöd och förtroende från sina 

chefer. Detta är en problematisk situation som förhoppningsvis kan lösas med hjälp av tydliga 

rutiner där det anges vilka möjliga personer som går att kontakta. Värt att uppmärksamma är 

dock att AFS 2015:4 inte ställer några krav på att det måste vara fler personer, utan detta berörs 

bara i vägledningen som inte är tvingande.  

 

I Krokommålet kritiserades utredningen som utfördes för att undersöka huruvida kränkande 

särbehandling förekommit.126 Arbetsgivares ansvar att utreda beskrivs i 9 § AFS 2001:1 vilket 

är att vid ohälsa eller olycksfall utreda orsakerna till det inträffade i förebyggande syfte. Detta 

utredningsansvar innefattar även förekomsten av kränkande särbehandling.127 I Krokommålet 

innehöll utredningen endast samtal med den drabbade och den som anklagats för att bedriva 

kränkande särbehandling.128 Inga arbetskollegor hördes och ingen övrig information 

inhämtades. Utifrån de samtal som hölls blev slutsatsen av utredningen att den drabbade inte 

var utsatt för kränkande särbehandling. Hovrätten konstaterar att det funnits en oaktsamhet i 

samband med utredningen, men lyfter sedan fram att det saknas tydliga föreskrifter om hur 

dessa utredningar bör genomföras.129 Vid avsaknad av detaljerade föreskrifter inom området 

                                                
124 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14, s. 12–13. 
125 Vägledning till AFS 2015:4, s. 61–65.  
126 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14, s. 24–25; och Östersunds Tingsrätt, dom 
2014-02-19, mål B 2863-11, s. 52–53.  
127 Vägledning till AFS 2015:4, s. 64–65. 
128 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14, s. 24–25; Östersunds Tingsrätt, dom 2014-02-
19, mål B 2863-11, s. 12.  
129 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14, s. 29. 
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tittar Hovrätten istället på det allmänna regelverket i AML och konstaterar att regelverket är 

mycket generellt vilket lämnar ett stort utrymme för skiftande tolkningar. Hovrätten kommer 

därför fram till att det bör tolereras felbedömningar och misstag av större grad än om det funnits 

detaljerade föreskrifter att tillämpa. Med bakgrund i detta anser Hovrätten att utredningen som 

utfördes i Krokom inte kan beaktas så oaktsam så att det föreligger straffansvar.130 När denna 

dom avkunnades tillämpades fortfarande AFS 1993:17 och där framgår det i kommentarerna 

till 5 § att ett lämpligt första steg vid utredning av kränkande särbehandling är att konfidentiellt 

samtala med den drabbade. Detta uppfylldes i utredningen i Krokommålet. I AFS 1993:17 ges 

ingen ytterligare information gällande fortsatt utredningsarbete eller tillvägagångssätt. 

Kommentarerna till 5 § avslutas med att beskriva möjliga svårigheter för en arbetsgivare att 

objektivt se alla aspekter av problemen vid kränkande särbehandling och det framgår en 

rekommendation att söka konsultativ hjälp. Utifrån denna föreskrift kan det upplevas svårt för 

en arbetsgivare att agera korrekt, vilket även, som ovan nämnts, Hovrätten konstaterar.131 Dock 

är AFS 1993:17 tydlig med att ett konfidentiellt samtal endast är ett första steg i 

utredningsarbetet.132 I AFS 2015:4 är denna uppmuntran till konfidentiellt samtal borttaget och 

det enda som berör utredningsarbetet är i de allmänna råden till 14 § där det framgår att: ”Ett 

undermåligt utredningsförfarande när det gäller kränkande särbehandling kan vara skadligt 

både ur arbetsmiljö- och hälsosynpunkt”. Detta vidareutvecklas inte i vägledningen till 2015 

års AFS förutom att det beskrivs att föreskrifterna inte kräver att det utreds om en händelse är 

kränkande särbehandling eller inte, men om en sådan utredning genomförs bör utredaren 

försäkra sig om att den inte förvärrar situationen.133  

 

I konsekvensutredningen som AV utförde i samband med externremissen av 2015 års AFS 

framgår att en arbetsgivare behöver följa de regler som finns i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet för att förhindra kränkande särbehandling i framtiden och ta reda på varför 

kränkande särbehandling uppstått samt vad som i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

kan ha bidragit till detta.134 Denna utredningsskyldighet förklaras närmare i de allmänna råden 

till 9 § AFS 2001:1. Där förtydligas att utredningsskyldighet endast föreligger om det finns ett 

samband mellan det som hänt och förhållandena i arbetet. Arbetsgivaren uppmanas att ta reda 

                                                
130 För straffansvar krävs att den oaktsamhet som skett föranlett olyckan/sjukdomen. Där sker en hypotetisk 
bedömning om det framstår i hög grad sannolikt att effekten skulle uteblivit om de som agerat hade gjort det 
korrekt, se NJA 2007, s. 369.  
131 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14, s. 29. 
132 Kommentarer till 5 § AFS 1993:17, s. 9.  
133 Vägledning till AFS 2015:4, s. 64–65.  
134 Remiss 2011/101340 från AV, s. 11.  
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på samtliga bakomliggande orsaker till det inträffade genom en grundlig och systematisk 

utredning. Det lyfts dock fram att denna utredning bör utföras i förebyggande syfte genom att 

fokusera på händelsen och de förhållanden som lett fram till den, och inte att uppehålla sig vid 

skuldfrågan. Blomberg problematiserar formuleringen ”inte uppehålla sig vid skuldfrågan” och 

framför att dessa allmänna råd i föreskriften innefattar alla olika slags arbetsmiljöutredningar, 

så som exempelvis trasiga maskiner eller kemiska utsläpp, där det viktigaste är att åtgärda 

uppkomna brister i systemen.135 Det kan vara svårare att inte utreda skuldfrågan vid kränkande 

särbehandling då utredningen, på uppmaning av de allmänna råden, bör fokusera på händelsen 

samt vad som lett fram till den, vilket då innefattar att klargöra vilka aktörer som varit delaktiga 

och vad de har gjort. Enligt Blomberg kan därför inte utredningar om kränkande särbehandling 

uppfylla föreskriftens allmänna råd rörande att inte fokusera på skuldfrågan, men utredningarna 

följer emellertid § 9 i AFS 2001:1 där det framgår att arbetsgivaren har en skyldighet att utreda 

orsakerna.136 I Krokommålet var detta inget som diskuterades varken i Tingsrättens eller 

Hovrättens dom. 

 

Utöver arbetsgivarens huvudansvar för arbetsmiljön i enlighet med 3 kap. 2 och 2a §§ AML, 

tillsammans med föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete137 och kränkande 

särbehandling138 har arbetsgivare även omplacerings- och rehabiliteringsskyldighet vid 

kränkande särbehandling.139 I Krokommålet kom Tingsrätt och Hovrätt fram till att berörda 

chefer brustit både gällande undersökning av omplacering och kartläggning av 

rehabiliteringsbehov.140 Tingsrätten framför att det funnits andra tjänster till vilken en 

omplacering kunnat ske. En arbetsgivares omplaceringsskyldighet grundas i 7 § 2 st. lagen 

(1982:80) om anställningsskydd och i kommentarerna till 6 § i 1993 års AFS går det att läsa att 

det kan vara nödvändigt att överväga att erbjuda omplacering för att lösa akuta 

samarbetsproblem och genom detta skydda den drabbade från fortsatt kränkande särbehandling. 

En arbetsgivare kan i dessa situationer välja att antingen omplacera den drabbade eller den som 

anklagats för att bedriva kränkande särbehandling. Einarsen och Hoel kritiserar omplaceringar 

av den drabbade och framför att det bryter mot arbetsgivarens plikt att försäkra arbetstagarnas 

                                                
135 Blomberg, 2016, s. 118–120.  
136 Blomberg, 2016, s. 118–120. 
137 AFS 2001:1. 
138 AFS 2015:4.  
139 Steinberg, 2014, s. 416–419;  
140 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14, s. 29 & Östersunds Tingsrätt, dom 2014-02-
19, mål B 2863-11, s. 53.  
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säkerhet och hälsa.141 Diskussionen kring omplacering har sedan AFS 2015:4 infördes fallit 

bort och nämns varken i 2015 års AFS eller i vägledningen.  

 

Inom det systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsgivaren enligt 3 kap. 2a § 3 st. AML och 12 

§ AFS 2001:1 en skyldighet avseende arbetsanpassning och rehabilitering. I Krokommålet 

framför Hovrätten att de berörda cheferna till viss del kan betraktas oaktsamma då de inte 

genomfört någon kartläggning av den drabbades rehabiliteringsbehov.142 Detta berör även 

Tingsrätten som uttalar att det är uppenbart att de berörda cheferna inte fullgjort sitt 

rehabiliteringsansvar då de uppges vara medvetna om den drabbades hälsotillstånd men ändå 

inte vidtagit några åtgärder för att förhindra ytterligare sjukdomsutveckling.143 Att inte vidta 

lämpliga åtgärder genom exempelvis arbetsanpassning kan anses stå i strid med 3 kap. 3 § 2 st. 

AML där det framgår att arbetsgivaren har en skyldighet att anpassa arbetsförhållandena utifrån 

arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Gällande arbetsanpassning och 

rehabilitering framgår det även i 12 § AFS 2001:1 att om arbetsgivaren inte besitter tillräcklig 

kompetens för detta inom den egna verksamheten, så är denne skyldig att anlita 

företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.  

 

3.3 Vem bör utreda? 

I de allmänna råden till 14 § i AFS 2015:4 går det att läsa att den som genomför en utredning 

gällande kränkande särbehandling bör ha tillräcklig kompetens, möjlighet att agera opartiskt 

samt ha de berördas förtroende. Enligt Blomberg är det viktigt att en utredning gällande 

kränkande särbehandling är tydlig, saklig och rättvist utformad.144 Utredningen bör vara 

trovärdig och genomtänkt för att berörda parter ska känna sig nöjda med hur processen gått till, 

oavsett utfall. För att en sådan utredning ska kunna genomföras hänvisar Blomberg till de 

allmänna råden till 14 § i 2015 års AFS, det vill säga att den som utför utredningen inte får 

uppfattas partisk åt något håll. Frågan som bör besvaras är då vem som kan agera opartisk?  

 

I 3 kap. 2c § 2 st. AML framgår att en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och 

rehabilitering är företagshälsovården. I paragrafen utvecklas detta ytterligare då det framgår att 

företagsvården ska besitta kompetens för att identifiera och beskriva samband mellan 

                                                
141 Einarsen & Hoel, 2010, s. 235.  
142 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14, s. 23–24.  
143 Östersunds Tingsrätt, dom 2014-02-19, mål B 2863-11, s. 53–56.   
144 Blomberg, 2016, s. 114–116.  
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arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. I kommentarerna till 12 § i AFS 2001:1 går 

det att läsa att med anledning av kravet i 3 kap. 2c § AML behöver företagshälsovården besitta 

breda kunskaper inom olika områden. Definitionen av företagshälsovård infördes i AML år 

2000 vilket framgår i 1998/99 års prop.145 Där beskrivs företagshälsovården vara en 

expertresurs som ska kunna tillhandahålla sakkunskaper inom skilda områden som berör 

arbetslivet, vilket bekräftar det breda kunskapskravet i kommentarerna till 12 § AFS 2001:1. 

Beskrivningen av företagshälsovården som en expertresurs nämns emellertid redan i 1984/85 

års prop.146 I Krokommålet hade kommunen upphandlat ett företag för att sköta 

företagshälsovården.147 Detta företag tillfrågades om de kunde utföra utredningen gällande 

huruvida kränkande särbehandling förekommit men de avböjde uppdraget med förklaringen att 

de inte åtog sig den typen av uppdrag.148 Enligt Gullberg och Rundqvist är arbetsgivaren skyldig 

att svara för att företagshälsovård finns att tillgå gällande de situationer som berör 3 kap. 2a §, 

vilket inkluderar kränkande särbehandling.149 Det framgår även i AFS 1980:4 att vid arbete 

med de psykiska och sociala arbetsmiljöfrågorna kan företagshälsovården anlitas för 

utredningsarbete.150 Detta är dock inget varken Hovrätten eller Tingsrätten behandlar i 

Krokommålet.  

 

Företagshälsovården beskrivs både i 1984/85 och 1998/99 års prop. vara en oberoende 

expertresurs vilken ska inta en oberoende ställning gentemot både arbetsgivare och 

arbetstagare.151 Det går dock att diskutera kring huruvida företagshälsovården är en så 

oberoende och opartisk resurs som den framförs att vara. Steinberg ställer hypotetiskt frågan 

om företagshälsovården i Krokommålet valt att göra utredningen och sedan kommit fram till 

att det förekommit kränkande särbehandling från flertalet chefer inom organisationen, hur hade 

detta påverkat nästkommande förhandling gällande vilket företag som upphandlas att sköta 

företagshälsovården?152 Då företagshälsovården i många fall är ekonomiskt beroende av sin 

uppdragsgivare går det enligt både Steinberg och Blomberg att ifrågasätta hur pass objektiv en 

utredning skulle vara.153 Detta lyfter även Edvardsson upp och konstaterar att vid ett 

ekonomiskt beroende är det troligt att om uppdragsgivaren inte är nöjd med resultatet som 

                                                
145 Prop. 1998/99:120, s. 1.  
146 Prop. 1984/85:89, s. 1.  
147 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14, s. 14.  
148 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14, s. 39.  
149 Gullberg & Rundqvist, 2014, s. 134–137.  
150 AFS 1980:14, s. 10.  
151 Prop. 1984/85:89, s. 1; Prop. 1998/99:120, s. 21–22. 
152 Steinberg, 2014, s. 429–430.  
153 Steinberg, 2014, s. 429–430; Blomberg, 2016, s. 121–123; Se även Remissvar Arbetsgivarverket, s. 10.  
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företagshälsovården presenterar så kan erbjudanden om utredningsuppdrag minska och 

samarbetsavtal kan sägas upp.154 Blomberg framför att det ekonomiska beroendet mellan 

arbetsgivare och företagshälsovård resulterar i en misstänksamhet hos många medarbetare 

gentemot utredningens legitimitet och föreslår att arbetsgivare förankrar valet av utredare hos 

berörda parter samt hos de fackliga organisationerna innan en utredning påbörjas.155 I de 

allmänna råden till 14 § i AFS 2015:4 framgår däremot att det är arbetsgivaren som kan ge 

företagshälsovården eller annan sakkunnig uppdraget. Detta kompletteras dock sedan i 

vägledningen där det står att det är viktigt att alla inblandade står bakom kontraktet.156 

 

När företagshälsovården inte mottog utredningsuppdraget i Krokommålet valde en chef till den 

drabbade att utföra utredningen själv.157 Detta har kritiserats av bland annat Anita von Schéele 

som tagit fram 1993 års föreskrift från AV.158 Von Schéele lyfter fram att chefen var jävig och 

att det bör vara en opartisk utredare. I remissvaret från LO angående AFS 2015:4 framfördes 

ett önskemål om just detta, det vill säga att en extern opartisk utredning ska tillsättas när någon 

av de inblandade begär det för att undvika jävsituationer som snabbt kan uppstå vid interna 

utredningar.159 I Krokommålet framgår det att chefen tog stöd av 1993 års AFS vid 

utredningsarbetet och enligt Torp har personalchefen i Krokom kommun yttrat sig om att 

utredningen varit neutral då det följde deras policy att en överordnad kan utföra utredningen.160 

I kommentarerna till 5 § i 1993 års AFS går det att läsa att det kan vara svårt för en arbetsgivare 

att objektivt se alla aspekter av problemen vid kränkande särbehandling. Detta är emellertid 

inget som varken Hovrätt eller Tingsrätt berör i Krokommålet. Svårigheterna för arbetsgivare 

att objektivt betrakta samtliga aspekter vid kränkande särbehandling har sedan 1993 års AFS 

tagits bort och det finns inget i varken AFS 2015:4 eller dess vägledning som nämner att en 

chef inte är lämplig att genomföra utredningen.  I en konsekvensutredningen från AV framgår 

dock att det kan förekomma att chefen är den som utsätter arbetstagare för kränkande 

särbehandling och att denne då inte också kan agera arbetsgivarrepresentant som arbetar för att 

lösa problemet.161 I 2015 års AFS framförs detta endast som allmänna råd till 14 § att den som 

                                                
154 Edvardsson, 2010, s. 4. 
155 Blomberg, 2016, s. 122.  
156 Vägledning till AFS 2015:4, s. 64–65. 
157 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14, s. 15–16.  
158 Torp, Expert: Chefen som gjorde utredningen var jävig, Lag & Avtal, 2013; AFS 1993:17.  
159 Remissvar LO, s. 10. 
160 Östersunds Tingsrätt, dom 2014-02-19, mål B 2863-11, s. 39; Torp, 2015, s. 202. 
161 Remiss 2011/101340 från AV, s. 3–4.  
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genomför utredningen bör ha möjlighet att agera opartiskt samt ha de berördas förtroende. Det 

lyfts även upp i vägledningen.162 

 

Utöver företagshälsovården, övriga externa parter samt chefer finns ytterligare en aktör som 

kan komma att utreda huruvida kränkande särbehandling förekommer eller inte: HR-personal. 

Enligt Cowan beskrivs denna roll innefatta att utreda vad som förekommer och att lyssna till 

båda sidor av den uppkomna situationen.163 Detta framgår dock vara svårt i de situationer där 

den kränkande särbehandlingen utförs av chefer eller arbetsledare.164 I dessa situationer uppger 

HR-personal att de lätt blir överkörda eller ignorerade. För att underlätta HR-personals arbete 

gentemot kränkande särbehandling förespråkar Fox och Cowan tydliga policys som är väl 

förankrade i verksamheten.165 Detta går i linje med 14 § i AFS 2015:4 där det ställs upp krav 

på rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras samt att rutinerna ska vara kända för 

alla arbetstagare. Vidare anger Fox och Cowan vikten av att inkludera HR-personal i arbetet 

med kränkande särbehandling genom att låta de fungera som en länk mellan berörda parter och 

då de arbetar för upprätthållandet av rutiner och policys.166 HR-personals roll i hantering av 

kränkande särbehandling kan dock kritiseras utifrån Blomberg och Edvardssons diskussioner 

kring att utförare har ett ekonomiskt beroende av sin uppdragsgivare, och att därmed 

pålitligheten och objektiviteten kan ifrågasättas.167 Utifrån framförda kan det sammanfattas att 

HR-personal kan vara en tillgång vid hantering av kränkande särbehandling om objektivitet kan 

försäkras samt om de uppfyller rekvisiten med att inneha de berördas förtroende och besitta 

tillräcklig kompetens. För att utredningar utförda av HR-personal ska betraktas legitima föreslår 

Blomberg precis som gällande företagshälsovården, att valet av utredare förankras av berörda 

parter innan utredning påbörjas.168 För att möjliggöra ett korrekt agerande från HR-personal 

bör de omfattas av kunskapskravet i 6 § AFS 2015:4 där det framgår att arbetsgivaren ska se 

till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur kränkande särbehandling förebyggs och 

hanteras.  

 

                                                
162 Vägledning till AFS 2015:4, s. 64–65.  
163 Cowan, 2009, s. 141.  
164 Cowan, 2009, s. 114.  
165 Fox & Cowan, 2015, s. 120.  
166 Fox & Cowan, 2015, s. 128.  
167 Blomberg, 2016, s. 121–123; Edvardsson, 2010, s. 4. 
168 Blomberg, 2016, s. 122. 
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4 Analys och diskussion 
Denna uppsats har utgått från AFS 2015:4 och en naturlig del i arbetet för att besvara syfte och 

frågeställningar har varit att jämföra innehållet mot 1993 års föreskrift.169 I 1993 års föreskrift 

finns en omfattande beskrivning av kränkande särbehandling med en tydlig förklaring av 

begreppet och vad som skiljer det åt vid en jämförelse med normala företeelser så som 

exempelvis konflikter.170 Vid införandet av AFS 2015:4 är denna tydliga beskrivning borttagen 

och i nuvarande lydelse nämns endast ett fåtal exempel på förhållanden i verksamheten som är 

viktiga att vara uppmärksam på. Det går att läsa i bland annat 1999 års SOU att kränkande 

särbehandling betraktas som en arbetsskada och enligt 4 § AFS 2015:4 innebär kränkande 

särbehandling handlingar som utförs på ett kränkande sätt vilket kan leda till ohälsa eller 

utanförskap.171 Jag anser att tydligheten kring begreppets innebörd har försvagats i den 

bemärkelsen att det numera är öppet för fri tolkning på grund av bristande beskrivningar. 

Arbetsgivare uppges ha svårigheter att hantera ärenden rörande kränkande särbehandling172 och 

för att underlätta deras arbete anser jag att begreppet därför snarare bör förtydligas för att ge 

ökat stöd. Sjukskrivning på grund av kränkande särbehandling blir allt vanligare och enligt AV 

skedde en ökning med så mycket som mellan 30–40 procent mellan åren 2009–2013.173 Enligt 

min mening är detta ytterligare ett tecken på att arbetsgivare behöver ett ökat stöd i dessa frågor. 

 

Andersson framför att arbetsgivares ansvar gällande kränkande särbehandling främst är i 

förebyggande syfte, vilket är i enlighet med 3 kap. 2 § AML där det framgår att arbetsgivaren 

ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.174 Detta stöds 

ytterligare i 13 och 14 §§ AFS 2015:4 då de är formulerade så att ansvaret i huvudsak är 

förebyggande. Enligt 13 § ska arbetsgivaren klargöra att kränkande särbehandling inte 

accepteras och vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov 

till det. Enligt 14 § ska arbetsgivaren se till att det finns rutiner för när kränkande särbehandling 

aktualiseras. I en studie av Hoel och Einarsen framgår dessutom att många arbetsgivare har ett 

bristande intresse för hantering av kränkande särbehandling.175 Att arbetsgivarens ansvar främst 

innefattar förebyggandet av arbetsskador uppkomna av kränkande särbehandling är enligt min 

                                                
169 AFS 1993:17.  
170 AFS 1993:17, s. 6. 
171 SOU 1999:69, s. 263–264.  
172 Hoel & Einarsen, 2010, s. 45.  
173 Baserat på antalet anmälda fall till Försäkringskassan, AV, Korta arbetsskadefakta nr 6/2014. 
174 Andersson, 2013, s. 71–72.  
175 Hoel & Einarsen, 2010, s. 38–39. 
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mening oroväckande. Jag skulle vilja se en tydligare koppling mellan det förebyggande arbetet 

enligt AML och ersättningsfrågan i socialförsäkringsbalken. Jag tror att detta skulle kunna 

medföra en betydelsefull insikt och ett uppvaknande för arbetsgivaren att tydligare se vikten av 

det förebyggande arbetet.  

 

I 14 § punkt 1 AFS 2015:4 ställs ett krav på att det ska framgå vem som ska ta emot information 

om att kränkande särbehandling förekommer. Något som jag ser som problematiskt gällande 

detta är att det inte är tvingande att ange flera personer som mottager denna information, utan 

detta nämns endast i vägledningen176 där det framgår att det bör finnas alternativ. Det framstår 

enligt min mening som extra viktigt att det bör anges alternativa personer då statistik påvisar 

att chefen ofta är den främsta utföraren av kränkande särbehandling.177 Gällande detta finns 

endast stöd i de allmänna råden till 14 § AFS 2015:4 där det framgår att om en arbetstagare inte 

kan vända sig till sin närmaste chef kan denne gå till en högre chef. Denna lösning förutsätter 

dock att det finns flera chefsnivåer i verksamheten. I exempelvis AD 2015 nr 68 kände sig en 

arbetstagare diskriminerad av sin chef. Det var en liten verksamhet med endast en chefsnivå 

vilket hade medfört svårigheter att i enlighet med AFS 2015:4 vända sig till en högre chef. I 

små verksamheter anser jag därför att det kan vara viktigt att tillsammans med chefen ange 

exempelvis skyddsombud eller facklig representant som kontaktperson vid kränkande 

särbehandling.  

 

I Krokommålet framförde Hovrätten bristen av detaljerade föreskrifter på området vilket låg 

till grund för beslutet att det inte kunde ställas för höga krav på utredningsarbetet.178 Det 

framgår dock i AFS 1993:17 att ett konfidentiellt samtal är ett första steg vid en utredning när 

kränkande särbehandling förekommer.179 Något jag reflekterat kring detta är varför inte varken 

Tingsrätt eller Hovrätt fokuserat på denna del i utredningen. Om samtal lyfts upp som ett första 

steg i ett utredningsarbete faller det sig självklart för mig att utredningen bör innefatta mer än 

endast samtal. Min åsikt är därför att domstolarna kunnat kräva ett bättre utredningsarbete, trots 

bristen på ytterligare instruktioner i föreskriften. Detta kan dock ställas mot de paradoxala råden 

till 9 § AFS 2001:1 där det framgår att en arbetsmiljöutredning inte ska uppehålla sig vid 

skuldfrågan men att den bör utreda samtliga bakomliggande orsaker till det inträffade. Att inte 

                                                
176 Vägledning till AFS 2015:4, s. 63. 
177 Stendahl, 2013, s. 96–97 
178 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14, s. 29; 
179 Kommentarer till 5 § AFS 1993:17, s. 9. 



 30 

fördjupa sig i skuldfrågan vid en utredning om kränkande särbehandling är svårt, vilket även 

Blomberg bekräftar.180 För att utreda de bakomliggande orsakerna vid en utredning om 

kränkande särbehandling blir det automatiskt fokus på skuldfrågan då det bör det klargöras 

vilka aktörer som varit delaktiga och vad de har gjort. Blomberg konstaterar utifrån detta att en 

utredning om kränkande särbehandling inte kan uppfylla de allmänna råden till 9 § AFS 2001:1 

rörande att inte fokusera på skuldfrågan.181 Med bakgrund av Krokommålet där Hovrätten 

tydligt markerar avsaknaden av detaljerade föreskrifter att följa och det Blomberg framför hade 

jag önskat tydligare och mer specifika instruktioner i AFS 2015:4 gällande utredningsarbete 

vid kränkande särbehandling. 

 

Utifrån denna uppsats anser jag att det går att se tendenser till en samstämmighet på 

arbetsmarknaden gällande vikten av att en utredning om kränkande särbehandling sker 

opartiskt.182 Svårigheten enligt mig med ett opartiskt utredningsarbete är dock vem som kan 

betraktas vara opartisk. Företagshälsovården uppges i 1984/85 och 1998/99 års prop. inta en 

oberoende ställning gentemot både arbetsgivare och arbetstagare.183 Detta kritiseras emellertid 

av bland annat Steinberg, Edvardsson och Blomberg som framför att det ekonomiska beroendet 

mellan företagshälsovård och arbetsgivare påverkar dess opartiskhet.184 I vägledningen till AFS 

2015:4 går det att läsa: ”Det är bra om någon extern resurs tar hand om utredningen, 

förslagsvis företagshälsovården eller annan expert”.185 Här går det att urskilja olika 

uppfattningar gällande företagshälsovårdens roll då Steinberg, Edvardsson och Blomberg 

framför att företagshälsovården inte är opartisk medan AV framför att den är det. Jag har även 

reflekterat kring att AV i ovan nämnda citat likställer företagshälsovården med en extern resurs. 

Enligt min mening uppfyller inte företagshälsovården benämningen extern resurs då den är så 

pass beroende av sin uppdragsgivare. Jag skulle hellre se att en oberoende part för samtliga 

berörda personer ansvarade för utredningen, vilket är extra viktigt gällande ärenden som rör 

kränkande särbehandling då det är ett känsligt och svårhanterligt ämne. Vid val av utredare 

anser jag därför att arbetsgivare tillsammans med övriga berörda bör sträva efter att komma 

överens om vilken part som ska utreda frågan, vilket även är i enlighet med det Blomberg 

                                                
180 Blomberg, 2016, s. 118–119. 
181 Blomberg, 2016, s. 118–119. 
182 Se bl.a. de allmänna råden till 14 § AFS 2015:4; vägledning till AFS 2015:4, s.65; Edvardsson, 2010, s. 4; 
Steinberg, 2014, s. 429–430; Blomberg, 2016, s. 114–116. 
183 Prop. 1984/85:89, s. 1; Prop. 1998/99:120, s. 21–22. 
184 Steinberg, 2014, s. 429–430; Edvardsson, 2010, s. 4; Blomberg, 2016, s. 121–123. 
185 Vägledning till AFS 2015:4, s. 65. 
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framför.186 Detta berörs endast i vägledningen till AFS 2015:4187, men jag hade gärna sett att 

det framgått tydligare i AFS:en för att öka uppmärksamheten mot den aspekten av 

utredningsarbetet och för att det då är tvingande för arbetsgivare att följa.  

 

Vid remissförfarandet gällande den nya AFS:en framfördes skilda åsikter hos 

arbetsmarknadens parter. Arbetstagarorganisationerna var huvudsakligen positiva till en ny 

föreskrift medan arbetsgivarorganisationerna ansåg att AFS 2001:1 om systematiskt 

arbetsmiljöarbete var tillräcklig och att den nya föreskriften inskränkte arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt.188 Detta är även det som angavs i remissvaren när AV försökte införa en ny 

föreskrift gällande kränkande särbehandling år 2003.189 Arbetet med 2003 års förslag valde AV 

att lägga ner med anledning av att arbetsmarkandes parter stod för långt ifrån varandra i denna 

fråga, men när samma åsikter framkom vid 2015 års förslag valde AV att gå vidare i arbetet. 

Jag anser att det därmed går att urskilja att AV intagit en starkare roll arbetet med 2015 års AFS 

jämfört med 2003 års förslag. En möjlig anledning till detta anser jag kan vara den stora ökning 

av sjukskrivningar som skett på grund av kränkande särbehandling.190 En annan reflektion jag 

gjort i detta berör den dåvarande företagshälsosamordnaren Agneta Sunder i Krokommålet, 

som numera arbetar som enhetschef för regelarbete och expertstöd i psykosociala frågor på AV. 

I Krokommålet vittnade Sunder för arbetsgivarens fördel gällande arbetsmiljöarbetet, men när 

hon sedan började arbeta för AV kritiserade hon föreskrifterna på området.191 Detta lyfter även 

Torp fram som anser att Sunders uttalanden kring att arbetsmiljön bör vara en naturlig del i det 

dagliga arbetet och att det är viktigt att inkludera de psykologiska och sociala delarna, rimmade 

illa med hennes vittnesmål i Krokommålet.192 Även detta tror jag kan vara en bidragande faktor 

till att AV intagit en starkare roll i arbetet rörande kränkande särbehandling. 

 

Kränkande särbehandling är inte ett väl prövat område utan fram till Krokommålet år 2014 hade 

inget fall rörande arbetsgivares ansvar vid kränkande särbehandling enligt AML och dess 

föreskrifter hittills prövats i allmän domstol.193 I Krokommålet dömdes de berörda cheferna i 

                                                
186 Blomberg, 2016, s. 122.  
187 Vägledning till AFS 2015:4, s. 64–65. 
188 Remissvar LO, s. 1; Remissvar TCO, s. 1; Remissvar SACO, s. 1; Remissvar SKL, s. 1–3; Remissvar Svenskt 
Näringsliv, s. 1–5; Remissvar Arbetsgivarverket, s. 1–6. 
189 Andersson, 2013, s. 159–164. 
190 För statistik se AV, Korta arbetsskadefakta nr 6/2014. 
191 Jfr Östersunds Tingsrätt, dom 2014-02-19, mål B 2863-11, s. 41–43 med seminarium AV, En arbetsplats att 
längta till, 2013 [http://urskola.se/Produkter/176335-UR-Samtiden-En-arbetsplats-att-langta-till-Vad-vill-och-
gor-Arbetsmiljoverket] 2015-05-26.  
192 Torp, 2015, s. 216–217.  
193 Andersson, 2013, s. 393. 
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Tingsrätten för arbetsmiljöbrott enligt 3 kap. 7 § 2 st. och 10 § brottsbalken, men friades sedan 

av Hovrätten då deras oaktsamhet inte ansågs vara av sådant slag att den är straffbar som 

vållande till annans död.194 Åklagarmyndigheten överklagade därefter Hovrättens dom, men 

Högsta domstolen valde att inte pröva ärendet.195 Jag tycker det är synd att domen inte fick 

prövningstillstånd då det dels hade varit intressant att se hur Högsta domstolen hade tagit 

ställning i frågan, dels för att det behövs prejudikat på området. Torp framför att Krokommålet 

är unikt i Sverige och att rättspraxis verkligen behövs.196 Det ska även bli intressant att se praxis 

på området efter att AFS 2015:4 nu har införts. 

 

Avslutningsvis tycker jag det är bra att det kommit en ny föreskrift gällande kränkande 

särbehandling då den föregående föreskriften från 1993197 både var föråldrad och otydlig, dock 

anser jag att 2015 års AFS är för svagt formulerad för att uppnå skillnad i arbetet med kränkande 

särbehandling och att den inte ger den vägledning som behövs på detta komplexa område.  

 

5 Avslutande sammanfattning 
I detta kapitel presenteras en kort sammanfattning för att tydligt besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

 

5.1 Vad innebär kränkande särbehandling? 

Kränkande särbehandling innebär enligt 4 § AFS 2015:4  ”Handlingar som riktas mot en eller 

flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs 

utanför arbetsplatsens gemenskap”. Definitionen i 2015 års AFS kan enligt bland annat 

Blomberg anses ha utvidgats i jämförelse med tidigare lydelse i AFS 1993:17 då dessa 

handlingar inte längre behöver vara återkommande eller vara riktade mot enskilda individer.198 

I vägledningen till AFS 2015:4 nämns att inte bli hälsad på, att bli kallad vid öknamn, att bli 

exkluderad från viktiga möten och att bli orättvist anklagad som exempel på vad som kan 

innebära kränkande särbehandling.199 Kränkande särbehandling klassificeras som arbetsskada 

                                                
194 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14, s. 30; Östersunds Tingsrätt, dom 2014-02-19, 
mål B 2863-11, s. 55–56. 
195 Åklagarmyndigheten, 2015.  
196 Torp, 2015, s. 161.  
197 AFS 1993:17.  
198 Blomberg, 2016, s. 40. 
199 Vägledning till AFS 2015:4, s. 56. 
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vilket regleras i 39 kap. 3 § socialförsäkringsbalken.200 Enligt Andersson uppställs dock höga 

krav på bevisningen avseende om den drabbade varit utsatt för kränkande särbehandling, vilket 

även stöds av praxis.201  

 
5.2 Vad innefattar arbetsgivares ansvar och utredningsskyldighet vid 

kränkande särbehandling? 

Arbetsgivaren ansvar gällande kränkande särbehandling regleras främst i 3 kap. 2 och 2a §§ 

AML, AFS 2001:1 och AFS 2015:4. I AML framgår arbetsgivarens skyldighet att förebygga 

ohälsa och olycksfall samt att planera, leda och kontrollera verksamheten så att arbetsmiljön är 

god. 3 kap. 2a § AML utvecklas vidare i AFS 2001:1 där arbetsgivaren beskrivs vara ansvarig 

att införa arbetsmiljöpolicy och rutiner för att arbeta förebyggande mot ohälsa och olycksfall, 

vilket då innefattar kränkande särbehandling. Arbetsgivaren är även utifrån 2001 års AFS 

skyldig att riskbedöma arbetsmiljön och arbetsförhållandena, utreda orsaker till ohälsa och 

olycksfall, åtgärda det som behövs samt bedriva uppföljning av arbetet.202 I AFS 2015:4 

specificeras arbetet med kränkande särbehandling. Enligt 13 § är arbetsgivaren dels skyldig 

klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten och dels att vidta åtgärder 

för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. 

I 14 § ställs krav på att arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande 

särbehandling ska hanteras och att dessa rutiner är kända för alla arbetstagare.  

 

Gällande utredningsskyldigheten regleras denna främst i 9 § AFS 2001:1 där arbetsgivaren är 

skyldig att utreda orsakerna till uppkommen ohälsa eller olycksfall. I kommentarerna till 9 § 

framkommer att denna utredningsskyldighet endast gäller om det finns ett samband mellan det 

som hänt och förhållandena i arbetsmiljön samt att utredningen bör fokusera på händelsen och 

de förhållanden som lett fram till den. Gällande kränkande särbehandling innebär detta enligt 

Blomberg att klargöra vilka aktörer som varit delaktiga och vad de gjort.203 Från Krokommålet 

går det även att utläsa att en utredning som endast innefattar samtal med den drabbade och den 

som anklagas för att bedriva kränkande särbehandling bör anses vara bristfällig och ej 

tillräcklig.204 Utöver arbetsgivarens huvudansvar för arbetsmiljön i enlighet med 3 kap. 2 och 

                                                
200 SOU 1999:69, s. 263–264; Andersson, 2013, s. 72; Se även Stendahl, 2013, s. 96–97. 
201 Andersson, 2013, s. 75; Kammarrätten i Jönköping, dom 2013-07-07, mål nr 2188-13.  
202 8–11 §§ AFS 2001:1. 
203 Blomberg, 2016, s. 118–120. 
204 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14, s. 24–25; och Östersunds Tingsrätt, dom 
2014-02-19, mål B 2863-11, s. 52–53. 
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2a §§ AML, tillsammans med föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete205 och 

kränkande särbehandling206 har arbetsgivare även omplacerings- och rehabiliteringsskyldighet 

vid kränkande särbehandling.207 

 

5.3 Vad innebär begreppet opartisk vid utredningar? 

Ur 1984/85 och 1998/99 års prop. går det att dra slutsatsen att det krävs att en part kan inta en 

oberoende ställning gentemot både arbetsgivare och arbetstagare för att kunna agera opartisk 

vid utredningar.208 Hur detta ska ske är inget som förtydligas i varken AML, AFS 2001:1 eller 

AFS 2015:4. Utredningsarbetet i AFS 2015:4 nämns endast i de allmänna råden till 14 § där 

det framgår att utredningen bör genomföras av någon som har tillräcklig kompetens, möjlighet 

att agera opartiskt och som har de berördas förtroende. I tillhörande vägledning nämns vikten 

av att agera opartiskt och där föreslås att en extern resurs ansvarar för utredningen.209 Vem som 

emellertid kan betraktas som extern resurs går att diskutera. För att sträva mot en opartisk 

utredning gällande kränkande särbehandling föreslår Blomberg att arbetsgivare förankrar valet 

av utredare hos berörda parter innan en utredning påbörjas.210 Detta berörs även i vägledningen 

till AFS 2015:4 där det framgår att det är viktigt att alla iblandade står bakom kontraktet.211 

 

5.4 Vad angav arbetsmarknadens parter i remissvaren till AFS 2015:4?  

Arbetstagarorganisationerna LO, TCO och SACO var huvudsakligen positiva till förslaget med 

en ny föreskrift då de framförde att det var efterlängtat med en ny föreskrift inom området och  

att det är nödvändigt för att förtydliga intentionerna i 2 kap. 1 § AML där arbetsmiljöns 

beskaffenhet beskrivs.212 Samtliga arbetstagarorganisationer riktade dock kritik mot bristen av 

tydlighet gällande arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet,213 vilket bland annat 

resulterade i att de allmänna råden till 14 § numera innefattar en hänvisning till det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och skyldigheten att utreda. LO, SACO och TCO framförde även att 

dokumentationskravet i 8 § bör förenas med sanktionsavgift för att ge föreskriften legitimitet.214 

                                                
205 AFS 2001:1. 
206 AFS 2015:4.  
207 Steinberg, 2014, s. 416–419;  
208 Prop. 1984/85:89, s. 1; Prop. 1998/99:120, s. 21–22. 
209 Vägledning till AFS 2015:4, s. 64–65. 
210 Blomberg, 2016, s. 122.  
211 Vägledning till AFS 2015:4, s. 64–65. 
212 Remissvar LO, s. 1; Remissvar TCO, s. 1; Remissvar SACO, s. 1. 
213 Remissvar LO, s. 11; Remissvar TCO, s. 11; Remissvar SACO, s. 7. 
214 Remissvar LO, s. 6; Remissvar TCO, s. 7; Remissvar SACO, s. 5. 
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Både TCO och SACO ansåg dessutom att det bör införas ett dokumentationskrav förenade med 

sanktionsavgift i paragraferna om kränkande särbehandling.215 Detta infördes dock inte i varken 

AFS 2015:4 eller i dess vägledning.  

 

Arbetsgivarorganisationerna  SKL, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket avvisade i sina 

remissvar förslaget med att införa en ny föreskrift.216 De framförde att istället för en ny 

föreskrift på området så bör AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete kompletteras.217 

Samtliga arbetsgivarorganisationer ansåg även att den nya föreskriften skulle innebära ingrepp 

i arbetsledningsrätten, speciellt regleringen kring den organisatoriska arbetsmiljön. Trots denna 

kritik från arbetsgivarorganisationerna valde AV att skapa en ny föreskrift samt att inkludera 

begreppet organisatorisk arbetsmiljö.218 

 

  

                                                
215 Remissvar TCO, s. 13–14; Remissvar SACO, s. 7. 
216 Remissvar SKL, s. 1–2; Remissvar Svenskt Näringsliv, s. 1–2; Remissvar Arbetsgivarverket, s. 1. 
217 Remissvar SKL, s. 1–3; Remissvar Svenskt Näringsliv, s. 4–5; Remissvar Arbetsgivarverket, s. 1–6.  
218 Se AFS 2015:4.   
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