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1. Inledning 

1.1 Ämne och bakgrund 

Den 10 juni år 2010 tog en socialsekreterare i Krokom kommun livet av sig genom att 

hänga sig i sin sovrumsgarderob. Detta skedde samma dag som han kallats till ett möte 

hos sin arbetsgivare, för att tala om ett förestående avskedande, mot bakgrund av vad 

arbetsgivaren menade var bristande kompetens och allvarliga samarbetsproblem. 

Socialsekreteraren upplevde dock att han var utsatt för kränkande särbehandling i form 

av mobbning på arbetsplatsen. Han upplevde att hans närmaste chef under flera 

månaders tid med olika medel systematiskt kränkt honom i syfte att stöta ut honom från 

arbetsplatsen, att han själv och personer runt honom informerat arbetsgivaren om vad 

som pågick utan att bli tagna på allvar samt att han nu själv påförts skulden för allt det 

hemska som skett, sågs som problemet och skulle göras av med. Socialsekreterarens 

änka polisanmälde händelsen, vilket resulterade i att åtal för första gången väcks i 

Sveriges om arbetsmiljöbrott och vållande till annans död genom kränkande 

särbehandling. Två chefer åtalades. De dömdes i tingsrätten, men friades i hovrätten. 

Högsta domstolen beslutade sig för att inte ge prövningstillstånd. 

Fallet blev mycket uppmärksammat i media. Samhället slöt upp bakom den avlidne 

socialsekreteraren och dennes anhöriga. Den frikännande domen blev mycket kritiserad. 

Gällande lagstiftning beskylldes för att inte ge den som drabbats av kränkande 

särbehandling i arbetslivet tillräckliga möjligheter att utkräva straffrättsligt. Ett flertal 

motioner har sedan dess framlagts med olika förslag på översyn och förbättringar av den 

rättsliga regleringen runt kränkande särbehandling, bland annat genom att förbättra 

ansvarsutkrävandet.1 
Fackförbunden har även de uttryckt kritik mot gällande ordning. 

Bland annat genom ett omdiskuterat lagförslag om införande av en civilrättslig 

speciallagstiftning, framlagt av fackförbundet Vision.2 

                                                           
1
 Se t .ex. Arbetsmarknadsutskottets  betänkande 2013/14:AU5, s. 25-27. Se även Motion 2015/16:2559 

och Motion 2015/16:2411, vilka ligger lite närmare i tiden. 
2
 Lag om förbud mot trakasserier i arbetslivet, Vision. För lagförslaget och mer information om detta se 

http://vision.se/Din-trygghet/Arbetsmiljo/Mobbning/Forslag-till-ny-lag/. 
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Denna massiva kritik är oroande och öppnar upp för en rad funderingar angående 

nuvarande rättsreglering på området, vilka problem som uppkommer i rättssalen och 

varför så är fallet. Dessa funderingar inbjuder till en kritisk granskning av gällande rätt. 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna promemoria är att, genom en kritisk analys av gällande rätt, utreda 

huruvida arbetsmiljöbrottet i brottsbalken (BrB) tillerkänner den som utsatts för 

kränkande särbehandling i form av mobbning en reell möjlighet att utkräva 

straffrättsligt ansvar för ifrågavarande arbetsmiljörättsliga lagöverträdelse. Jag ämnar 

härigenom identifiera de omständigheter som kan tänkas försvåra ett sådant 

straffrättsligt ansvarsutkrävande samt bakgrunden till framväxten av dessa försvårande 

omständigheter.  

1.3 Metod och material 

Promemorians syfte och problemformulering har medfört att den utformats till en kritisk 

granskning av gällande rätt. För att på ett tillfredsställande sätt kunna utföra denna 

granskning har jag använt mig av en kombination av rättsdogmatiskt och 

rättsvetenskapligt metod. Främst har jag låtit mig vägledas av den rättsdogmatiska 

metoden och därigenom granskat lagtext, förarbeten, rättsfall samt juridisk doktrin, i 

nämnd ordning i enlighet med rättskällehierarkin. 3  Denna metod har möjliggjort 

skildring av gällande rätt och försvårande omständigheter av främst lagteknisk prägel. 

En genomgripande analys kräver dock en bredare tvärvetenskaplig förståelse för 

kränkande särbehandling. Detta har medfört att psykologisk forskning getts visst 

utrymme i promemorian, vilken således påförts även ett rättsvetenskapligt perspektiv.4 

Det straffrättsliga ansvarsutkrävandets teoretiska ram har synliggjorts med hjälp av 

lagar, föreskrifter, offentligt tryck och doktrin Arbetsmiljölagen (AML) och dess 

kompletterande föreskrifter anger, med allmänt hållna ord, ramarna runt arbetsgivarens 

ansvar vid fall av kränkande särbehandling. I brottsbalken (BrB) återfinns det 

                                                           
3
 Bernitz m.fl., s. 28 f. 

4
 Korling och Zamboni, s. 422. Jag har endast använt mig av evidensbaserad psykologisk forskning, 

utförd av Hans Leymann, Ståle Einarsen och Helge Hoel; professorer inom arbets- och 

organisationspsykologi samt internationellt ansedda experter inom just området mobbning i arbetslivet, 

s.k. working place bullying. Leymanns forskning har inkluderats för att tydliggöra mobbningsförloppet, 

medan Einarsen och Hoels forskning har inkluderats för att tydliggöra hur den svenska lagstiftningen 

kring kränkande särbehandling inverkat på mobbningens förekomst. 
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arbetsmiljöbrott som ska tillerkänna de arbetstagare som drabbats av kränkande 

särbehandling straffrättsligt ansvarsutkrävande. Ansvarsutkrävandet begränsas vidare av 

straffrättens allmänna del. Ifrågavarande lag- och föreskriftstexter karaktäriseras dock 

av allmänt hållna ord. Jag har, mot bakgrund av att den psykosociala arbetsmiljön 

behandlats av lagstiftaren sedan början av 1970-talet, haft tillgång till en omfattande 

mängd offentligt tryck. Utmärkande för denna textmassa är dock, även här, frånvaron av 

konkreta krav gällande arbetsgivarens ansvar vid fall av kränkande särbehandling. 

Det straffrättsliga ansvarsutkrävandet i realiteten har synliggjorts med hjälp analyser 

av tingsrättens och hovrättens domskäl i Krokomfallet, då detta rättsfall är det enda vari 

kränkande särbehandling prövats som arbetsmiljöbrott. Då jag låter detta rättsfall få en 

framträdande roll i min promemoria är det av vikt att jag viger några ord till min syn på 

detta och dess roll i rättsutvecklingen i förhållande till begreppet prejudikat. Endast 

rättsfall från de högsta instanserna, såsom högsta domstolen, är att, i normativ mening, 

beteckna som prejudikatinstanser. De uttalanden som framkommit i domskälen ska 

beaktas som bindande i bemärkelsen att de kan användas i ett liknande fall. Tingsrättens 

och hovrättens domar kan inte anses utgöra prejudikat, i begreppets normativa 

betydelse. Dock kan domarna få faktisk genomslagskraft och därigenom en 

prejudicerande betydelse. Så kan vara fallet när domen ifråga behandlar frågor som inte 

tidigare fått belysning i andra sammanhang eller ger uttryck för principiella 

bedömningar. Speciellt hovrättens avgöranden, då de, oavsett hur omtalade, tenderar att 

få en styrande effekt på tingsrätternas bedömning i frågan.5 Mot bakgrund av den totala 

avsaknaden av prejudikat på området och den mycket sparsmakade rättspraxis som 

finns att tillgå har jag valt att beakta Krokomfallet som en del av en större systematik 

och därmed av prejudicerande betydelse, om än inte i strikt normativ betydelse, enligt 

ovan. 

Jag vill betona att jag i denna promemoria endast använder rättsfallsanalyser som ett 

verktyg för att visa på den grundproblematik som uppstår i rättstillämpningen då 

kränkande särbehandling läggs till grund för arbetsmiljöbrottet, för att senare kunna 

anlysera denna i ett större rättspolitiskt perspektiv. Dessa rättsfallsanalyser har således 

inte utförts i syfte att på ett genomgripande sätt redogöra för den lagtekniska 

problematik som uppstår.  

Juridisk doktrin på området arbetsmiljö och kränkande särbehandling, som inte 

härrör från offentligt tryck, är sparsmakad. I och med det uppmärksammade 

                                                           
5
 Bernitz m.fl., s. 123 f. 



 

8 

Krokomfallet har dock en handfull artiklar skrivits om ämnet i juridiska tidsskrifter. Det 

rör sig främst om rättsfallanalyser, men Maria Steinberg, universitetslektor i arbetsrätt 

vid Örebro universitet, har genom två artiklar bidragit med en mer övergripande bild av 

den psykosociala arbetsmiljörätten. Promemorians straffrättsliga doktrin används till 

stor del till att förklara de grundläggande förutsättningarna för straffansvar. I denna del 

har jag främst utgått från den klassiska boken, Kriminalrättens grunder, av Asp, Ulväng 

och Jareborg, vilken förklarar dessa grundläggande förutsättningar på ett pedagogiskt 

och föredömligt sätt.6 

Promemorians icke-juridiska doktrin utgörs av evidensbaserad psykologisk 

forskning om kränkande särbehandling, texter från arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationer, bland annat ett lagförslag utarbetat av fackföreningen Vision, 

och tidningsartiklar. Jag vill förtydliga att denna doktrin inte är att anse som rättskällor. 

Dock bidrar den till att ge en bredare bild av rättsläget och används även för att 

underbygga min rättspolitiska argumentation. 

1.4 Avgränsningar 

Vissa avgränsningar, eller förtydliganden, måste inledningsvis göras gällande begreppen 

arbetsmiljöbrott och kränkande särbehandling. Arbetsmiljöbrottet i brottsbalken kan lätt 

sammanblandas med arbetsmiljöbrott enligt AML. Jag vill tydliggöra att denna 

promemoria uteslutande behandlar arbetsmiljöbrottet i brottsbalken. Viss 

begreppsförvirring återfinns vidare kring begreppet kränkande särbehandling. Detta 

redogör jag närmare för längre fram i promemorian. I denna promemoria likställer jag 

kränkande särbehandling med mobbning i arbetslivet.  

Denna promemoria utgår enbart från den drabbade arbetstagarens perspektiv. 

Sålunda avhandlas inte det faktum att även arbetsgivare kan utsättas för kränkande 

särbehandling. Jag redogör inte heller för den särreglering som aktualiseras ifall den 

drabbade är facklig representant. Jag kommer vidare att utgå från att den kränkande 

särbehandlingen utspelar sig på arbetsid, på arbetsplatsen och karaktäriseras av en 

avsaknad av fysiskt våld. 

Mot bakgrund av promemorians syfte att identifiera försvårande omständigheter och 

bakgrunden till dessa omständigheter har jag valt att lägga stor vikt vid historisk 

bakgrund, rättsfallsanalyser och rättspolitisk diskussion. För att ge en god grund att stå 

                                                           
6
Beakta att det råder viss terminologiförvirring inom straffrättsen just vad gäller orsaksbedömningen. Se 

vidare, Asp m.fl., s. 137 f.  
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på inför analysen ges en grundläggande presentation av gällande rätt, genom 

redogörelse för kränkande särbehandling, arbetsgivarens arbetsmiljöansvar enligt AML 

och dess föreskrifter, arbetsmiljöbrottet i BrB och grundläggande förutsättningar för 

straffansvar. 

Mot bakgrund av att detta är en kritisk granskning av gällande rätt bör något vidare 

sägas om det ringa omnämnandet av EU-rättens påverkan på den rättsliga regleringen av 

psykosocial arbetsmiljö och kränkande särbehandling.7  EU-rätten står endast att åtfinna 

i promemorians historiska tillbakablick, varunder den endast kortfattat nämns. Så är 

fallet då de rättsliga ramar EU satt upp kring den psykosociala arbetsmiljön, än så länge, 

inte på något nämnvärt sätt påverkat den svenska rättsliga regleringen kring kränkande 

särbehandling. 8  Även frånvaron av internationella konventioner om mänskliga 

rättigheter bor motiveras, då dessa konventioner ökar allt mer i betydelse för 

rättsutvecklingen.9 Europarådets konvention den 4 november 1950 angående skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som numera är vidare 

inkorporerad i svensk rätt. 10  Då ingen konkret påverkan från ovan dessa 

rättighetskataloger går att närmare konstatera, har jag, mot promemorians 

problemformulering, bedömt det som icke relevant.  

Slutligen vill jag nämna något om andra möjliga sätt att hantera en kritisk analys av 

den rättsliga regleringen kring kränkande särbehandling, då det finns en mångfald av 

spännande perspektiv att anlägga på detta viktiga, intressanta och aktuella ämne. Den 

rättsliga regleringen av kränkande särbehandling skulle med fördel kunna anlyseras ur 

ett komparativt perspektiv, då en mångfald av olika rättsliga regleringar står att finna, 

till och med inom Europas gränser. Att anlägga ett rättighetsperspektiv, såsom rätten till 

hälsa eller den enskildes rätt till olika former av stöd före, under och efter en 

rättsprocess, är ett annat intressant perspektiv. Så även hur den spretiga rättsliga ramen 

runt arbetsmiljörätten, med dess mångfald av parallellt existerande, växelverkande 

rättsområden, rättsliga aktörer, bedömningsgrunder m.m. inverkar på 

                                                           
7
 Genom Sveriges inträde i EU år 1994 har Sverige överlåtit en del av sin normgivnings- och traktatmakt, 

på unionsområdet, till EU. Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 241, 29/08/1994. Se vidare, 

Melin och Schäder, s. 17. 
8
 Därmed inte sagt att EU-rätten inte har påverkat den arbetsmiljörättsliga regleringen. Det ramdirektiv 

och de ramavtal som finns på området är dock för generella för att ha kunnat bidra något till den svenska 

lagregleringen runt kränkande särbehandling. Dessutom är ramavtalen frivilliga att ingå. Se vidare, 

Rådets direktiv (89/391/EEG) om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och 

hälsa i arbetslivet, Ramavtal om arbetsrelaterad stress, 8 oktober2004, och Europeiskt ramavtal om 

trakasserier och våld i arbetslivet, 26 april 2007. 
9
 Abass, s. 678. 

10
 EKMR har inkorporerats i svensk rätt genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
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ansvarsutkrävandet vid fall av kränkande särbehandling. Frågan om straffrättsligt eller 

ersättningsrättsligt ansvarsutkrävande är den bästa vägen att hantera ansvarsutkrävande 

vid fall av kränkande särbehandling skulle vidare med fördel kunna analyseras på ett 

djupare plan, men är något jag i denna promemoria endast kortfattat redogjort för i 

slutet. Av utrymmesskäl har jag tvingats begränsa mig inom ramen för vad som kan 

skrivas i ett examensarbete. Min förhoppning är dock att promemorians läsare ska finna 

ämnet så pass intressant att de känner sig manade att undersöka saken vidare på egen 

hand. 

1.5 Disposition 

Jag inleder promemorian med grundläggande information om kränkande särbehandling. 

Förståelse måste även finnas för framväxten av den rättsliga regleringen av kränkande 

särbehandling, då detta förklarar många av de problem vi ser i regleringen idag. Således 

inkluderas en redogörelse för arbetsmiljölagstiftningens framväxt, med fokus på den 

psykosociala arbetsmiljön i allmänhet och kränkande särbehandling i synnerhet. 

Därefter ger jag en grundläggande introduktion till arbetsmiljörättens nuvarande 

lagreglering av psykosocial arbetsmiljö och kränkande särbehandling, genom 

arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, för att sedan övergå till att introducera brottsbalkens 

arbetsmiljöbrott i dess teoretiska ram, det vill säga med utgångspunkt i lagtext, 

förarbeten och doktrin. Jag redogör här för arbetsmiljöbrottets grundläggande kriterier 

och straffrättens grundläggande förutsättningar för ansvarsutkrävande. 

Först efter denna introduktion till berörda begrepp och rättsområden inleds den 

kritiska analysen av gällande rätt. Detta sker genom en  rättsfallsanalys av krokomfallet, 

varunder både tingsrättens och hovrättens domskäl analyseras. Därefter analyserar jag i 

ett eget kapitel vad som kan tänkas vara bakgrunden till de problem som belysts av 

rättsfallsanalysen. Då denna kritiskt granskande del av promemorian är förhållandevis 

lång har jag valt att dela upp dessa problemområden och rubricera dem utefter vad de 

behandlar: otillräcklig konkretiseringen av arbetsmiljöansvaret, bristande översikt av 

konskevenser, avsaknad av rättspraxis, rädsla för psykosociala faktorer, och 

legitimitetsproblematik. Kapitlet, och promemorian som helhet, avslutas med en 

sammanfattande slutsats, varunder jag gör ett allvarligt menat försök att kortfattat 

besvara promemorians problemformulering. Slutligen ska även nämnas att jag, av 
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pedagogiska skäl har jag valt att berika varje kapitel med både inledning och 

sammanfattande slutsats. 

2. Kränkande särbehandling 

2.1 Inledning 

En kritisk analys av gällande rätt kan inte utföras på ett tillfredsställande sätt utan 

grundläggande kunskap om de komponenter som utgör kränkande särbehandling och 

vilka konsekvenser kränkande särbehandling medför för inblandade parter samt 

samhället i stort. Jag inleder således promemorian med en redogörelse för centrala 

begrepp, bakomliggande orsaker, hur mobbningsförloppet generellt ser ut och vilka 

konsekvenser som kan förväntas vid fall av kränkande särbehandling. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattande slutsats. 

2.2 Centrala begrepp 

2.2.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Enligt 1 kap. 1 § AML syftar lagen till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt 

att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. I 2 kap. 1 § 2 st. stadgas vidare att 

arbetsförhållanden ska anpassas till arbetstagarnas olika förutsättningar, i fysiskt och 

psykiskt avseende. Begreppet psykosocial arbetsmiljö omnämns i AML:s förarbeten 

såsom delvis svårfångat. Lagstiftarens utgångspunkt vid lagstiftningen om arbetsmiljön 

har varit att de olika faktorer som arbetsmiljön består av kan delas upp i grupper, utefter 

art och innehåll. Det finns en stor mängd olika arbetsmiljöfaktorer. Buller, klimat och 

belysning är exempel på fysiska arbetsmiljöfaktorer. Arbetsställning och teknisk 

skyddsutrustning är exempel på arbetstekniska arbetsmiljöfaktorer.11 Mellanmänskliga 

relationer är exempel på psykosociala arbets-miljöfaktorer. Det kan röra sig om 

relationen mellan jämnbördiga kollegor i en arbetsgrupp, över- och underordnad eller 

övrig kontakt med enskilda du stöter på i arbetet samt arbetstagares upplevelser av dessa 

                                                           
11

 Prop. 1976/77:149.s. 223 f. 
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relationer. 12  Arbetets organisation, arbetstid, inflytandefrågor, samarbete, stress samt 

kränkande särbehandling är andra exempel på psykosociala faktorer. 13  De största 

problemen inom den psykosociala arbetsmiljön anses idag vara stress orsakad av hög 

arbetsbelastning och kränkande särbehandling.14 

Mellan dessa arbetsmiljöfaktorer pågår dock hela tiden ett samspel, då de 

tillsammans bildar ”det totala sammanhang vari arbetet bedrivs”. Uttryckt med andra 

ord så beror en arbetstagares totala upplevelse av sin arbetsmiljö alltid på denna 

samverkan mellan olika arbetsmiljöfaktorer. Psykosociala arbetsmiljöfaktorer ska 

således, vid en bedömning av om en tillräcklig arbetsmiljö är för handen, inte behandlas 

isolerat, såsom grupper avskilda från varandra. En helhetssyn måste istället anläggas i 

arbetsmiljö-sammanhang.15 Denna helhetsbedömning medför att hänsyn ska tas till både 

fysiska och psykiska risker samt dess växelverkan. Som exempel kan avsaknad av 

tillräcklig skyddsutrustning kan påverka den psykiska hälsan såtillvida att oro uppstår 

för att skador därigenom ska uppstå och tidspress kan öka risken för att fysisk skada 

orsakas vid felaktig hantering av maskiner på arbetsplatsen.16  

Begreppet psykosocial arbetsmiljö kan således, teoretiskt sett, särskiljas från övrig 

arbetsmiljö, såsom en beteckning för mellanmänskliga relationer på en arbetsplats. En 

bedömning av arbetsmiljön som sådan på en arbetsplats ska dock alltid, enligt 

lagstiftaren, inbegripa alla aspekter av arbetsmiljön. Min tolkning av detta är att 

arbetsmiljöarbete och ansvarsutkrävande mot bakgrund av brister i arbetsmiljön ska 

baseras på ett helhetsperspektiv. 

2.2.2 Kränkande särbehandling   

Arbetsmiljöverket definierar i föreskriften Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 

1993:17) 17  
begreppet kränkande särbehandling såsom ”återkommande klandervärda 

eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande 

sätt och kan ledas till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”.18 Exempel på 

                                                           
12

 SOU 1976:1, s. 96 ff., 110 f., Prop. 1976/77:149, s. 58 ff. 
13

 Steinberg, 2015, s. 72. 
14

 Andersson, 2013, s. 211.  
15

 Prop. 1976/77:149, s. 220 f., 225 f. 
16

 Steinberg, 2015, s. 72. 
17

 Beakta dock att denna föreskrift, tillsammans medföreskriften Omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 

1990:18 och de allmänna råden Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14), den 31 

mars år 2016 kommer att ersättas av föreskriften (AFS 2015:4). Inget materiellt nytt tillkommer dock i 

den nya föreskriften. Se vidare, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, s. 12, och 

Arbetsmiljöverkets konsekvensutredning, REM 2011/101340, Remiss 2014-09-16. 
18

 1 § AFS 1993:17. 
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kränkande särbehandling är, enligt föreskriften, vuxenmobbning, psykiskt våld, social 

utstötning och trakasserier, varv särskilt sexuella trakasserier nämns. Det psykiska 

våldet kan inbegripa bland annat förtal, förlämpningar, undanhållande av arbetsrelaterad 

information, saboterande eller försvårande av arbetets utförande, överkritiskt eller 

negativt bemötande, vissa former av omotiverade administrativa straffsanktioner.19 

Samarbetsproblem, meningsmotsättningar och konflikter som endast är av temporär 

natur inbegrips inte i begreppet kränkande särbehandling, då dessa präglas av 

ömsesidighet och vanligen inte syftar till att skada eller medvetet kränka en individ. 

Kränkande särbehandling kan istället sägas utmärkas av grov respektlöshet samt 

avvikande från allmänna regler om moral och heder vid social interaktion. 

Föreskriften Kränkande särbehandling i arbetslivet måste, enligt min mening, anses 

ge en relativt öppen definition av begreppet kränkande särbehandling. I 

Arbetsmiljöverkets kommentar till föreskriften beskrivs dock det typiska 

mobbningsförloppet.20 De exempel som ges på kränkande särbehandling måste vidare, 

enligt min mening, anses utmynna i antingen diskriminering, sexuella trakasserier eller 

mobbning, mot bakgrund av vad som i vardagligt språkbruk inbegrips i 

mobbningsbegreppet och att begreppet trakasserier i svensk rätt i övrigt endast används 

inom diskrimineringslagstiftningen och vid tal om sexuella trakasserier i 6 kap. BrB.21 

22Denna sammanblandning kan antas ha sitt ursprung bland annat i det faktum att 

föreskriften skapades innan diskrimineringslagstiftningen såg ut som den gör idag.23 

Viss begreppsförvirring måste således anses vara för handen. 

Mot bakgrund av att diskrimineringsrätten och brottsbalksbrotten sexuella 

trakasserier är mer välkända och tillerkänner den drabbade avsevärt större vinstchans än 

arbetsmiljöbrottet, lär det endast vara mobbning som aktualiseras vid åtal för 

arbetsmiljöbrott..24 Jag har således under skrivandet av denna promemoria utgått från att 

begreppet kränkande särbehandling i straffrättsliga sammanhang i princip kan likställas 

med mobbning. 

                                                           
19

 AFS 1993:17, s. 6. 
20

  AFS 1993:17, se t.ex. s. 4 f. 
21

 Prop. 2007/08:95, s. 104 f.  
22

 I skol- och elevskyddslagens förarbeten förs ett resonemang kring begreppet ”trakasserier” i svensk rätt 

och hur det kan leda till förvirring ifall begreppet används i fel sammanhang. Mot bakgrund av detta 

valde lagstiftaren att använda sig av begreppet ”kränkandebehandling” när en ersättningsordning för 

mobbade skoleveler och barn infördes. Se vidare Prop. 2005/06:38, s. 100 f.  
23

 SOU 2014:41, s. 397, vilken hänvisar till Prop. 2004/05:147, SFS 2005:406. 
24

 Detta bör kunna konstateras med stor säkerhet då kränkande särbehandling, som bekant, endast har 

behandlats som arbetsmiljöbrott i ett fall och detta resulterade i friande utgång. 
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2.3 Bakomliggande orsaker 

Att de som drabbas av kränkande särbehandling har sig själv att skylla är, hos 

allmänheten, en relativt vanlig uppfattning. Forskning visar dock att orsaken till den 

kränkande särbehandlingen bör sökas i arbetsplatsens organisation, snarare än hos 

individen. Så är fallet då kränkande särbehandling inte förekommer på arbetsplatser 

med god arbetsmiljö, eller mer specifikt; arbetsplatser med tillfredsställande 

psykosocial arbetsmiljö.25 I arbetsgrupper med välfungerande psykosocial arbetsmiljö 

kan problem som inträffar tas upp och konflikter utbryta, utan att relationerna i gruppen 

blir nedbrytande, sjuka eller förstörande. I en arbetsgrupp vari den psykossociala 

arbetsmiljön är bristande hanteras inte konflikter på samma effektiva sätt. 26  Vid en 

längre tid av ökad stress och bristande organisation på arbetsplatsen uppstår en negativ 

psykisk belastning i gruppen.27 Empatinivån sänks och tålamodet försämras. Mycket 

missförstånd uppstår och många problem hinner inte lösas. Toleransen för avvikande 

meningar minskar. Desto mindre tolerans som finns för avvikande meningar, desto 

större är sannolikheten att oliktänkande stöts ut ur gemenskapen. 28  Svaga chefer på 

arbetsplatsen öppnar vidare upp för framväxten av informellt negativt ledarskap.29      

Är ovan nämnda förutsättningar för handen kan väldigt små irritationsmoment hos en 

kollega kan förstoras upp och denne göras till syndabock, något som kan starta en 

negativ spiral av i slutändan mycket grov kränkande särbehandling. Hos de drabbade 

kan ses att de beter sig på ett sätt som inte förväntas av dem på just denna arbetsplats, 

t.ex. genom att vara för frispråkiga eller för tysta.30 Personer som engagerar sig mycket 

i sitt arbete, är duktiga och envisa drabbas i hög grad. Detta kan möjligen härledas ur att 

de identifierar sig i högre grad med sin yrkesroll, vilket kan tänkas göra dem mer 

sårbara för kritik på detta plan. Det kan också härledas ur att de genom sitt engagemang 

framför avvikande meningar, vilka inte tolereras på arbetsplatsen. Många gånger 

uppstår kränkande särbehandlingsfall ur individuella personalproblem. Det kan i dessa 

fall röra sig om berättigad kritik, som dock förblir outtalad, vilket omöjliggör för denne 

person att korrigera sitt beteende.31 

                                                           
25

 SOU 1999/69, s. 263. 
26

 Prop. 1992/93:141, bilaga 4, s. 68, 70. 
27

 SOU 1999/69, s. 263 ff., AFS 1993:17, s. 4. 
28

 SOU 1999/69, s. 263 ff. 
29

 SOU 1999/69, s. 263 ff., AFS 1993:17, s. 4. 
30

 AFS 1993:17, s. 4, Prop. 1992/93:141, bilaga 4, s. 68, 70.  
31

 SOU 1999/69, s. 264. 
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2.4 Mobbningsförloppet 

Merparten av all kränkande särbehandling följer samma mönster. Den person som 

drabbas av gruppens irritation, står alltmer ensam, intar försvarsposition och förstärker 

sitt beteende. De negativa attityderna hårdnar, bagateller förstoras upp utom proportion. 

Steg för steg deltar allt fler på arbetsplatsen i kränkningarna eller är tysta. Till slut står 

den drabbade helt ensam och hamnar i en djup personlig kris.32 Omgivningen och den 

eller de som utför den kränkande särbehandlingen legitimerar sitt beteende genom att 

finna brister i den drabbades personlighet.33 Ledningen dras in. Den drabbade stämplas 

som omöjlig att samarbeta med. Den drabbades personlighet, inte duglighet, ifrågasätts 

I slutändan försöker ledningen göra sig av med vad de uppfattar som problemet, det vill 

säga den drabbade. Skulden för den kränkande särbehandlingen läggs således på den 

drabbade.34 Detta kan vara svårt för denne att acceptera. Den drabbade kan ha svårt att 

gå vidare och hysa orimliga krav på att få upprättelse.35 

Mobbningsförloppet kan vidare sägas bestå av fem faser. I fas 1 trappas konflikterna 

på arbetsplatsen upp och fokuseras på en enskild arbetstagare. Under fas 2 utsätts denne 

för sådant beteende som kan betecknas som kränkande särbehandling. Ofta sker 

kränkningarna på ett sublimt sätt, vilket gör att den sammanlagda effekten inte kan 

uppfattas av utomstående. Den drabbades försvar sker dock inte lika sublimt, vilket ger 

utomstående ett intryck av att denne har sociala problem. Konflikterna deformerar den 

drabbades sociala förhållanden på arbetsplatsen. Risk finns även att den drabbade 

utvecklar en destruktivare konflikthantering. Detta leder vidare till fas 3, i vilken 

arbetsplatsens ledning ingriper. De försöker då tysta ner eller tvinga ut den drabbade 

från arbetsplatsen, då de upplever att problemet ligger hos den drabbade. Den drabbade 

upplever förtvivlan och hjälplöshet över den situation denne befinner sig i. 

Existensångest. Posttraumatiska stressyndrom visar sig senast i denna fas. Detta leder 

till fas 4, i vilken kontakt sökes till läkare och psykologer m.fl. tas. I fas 5 sker den 

slutliga utstötningen från arbetslivet.36 

Det är viktigt att ingripa så tidigt som möjligt, så svårigheterna i att finna och reda ut 

de problem som ligger till grund för den kränkande särbehandlingen ökar allt eftersom 

                                                           
32

 SOU 1999/69, s. 263 f. 
33

 AFS 1993:17, s. 9, Leymann,, s. 179 ff. 
34

 SOU 1999/69, s. 263 f. 
35

 AFS 1993:17, s. 4 f. 
36

 Alla mobbningsförlopp kan naturligtvis inte sägas följa denna fasmodell. Modellen är dock utarbetad 

utefter statistiska underlag, i enlighet med evidensbaserad socialpsykologisk forskning. För mer 

information se Leymann och Gustafson , s. 43-44. 
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tiden går. De inblandade parterna bygger upp starka försvar för sina respektive 

förhållningssätt. Desto längre tid som går desto mer präglas de inblandades positioner 

vidare av fastlåsning, grupptryck och lojalitet.37 Arbetsgivaren upptäcker dock ofta den 

kränkande särbehandlingen alldeles för sent och när denne upptäcker vad som pågår, har 

denne svårt att agera. Ofta har arbetsgivaren svårt att se sambandet mellan den dåliga 

arbetsmiljön, manifesterad genom stress, svagt ledarskap och dålig organisation, och 

kränkningarna. Ofta är också chefen delaktig i den kränkande särbehandlingen.38 

2.5 Konsekvenser 

Arbetsmiljöverket publicerar årligen, i en serie vid namn arbetsmiljöstatistik, statistik 

över arbetsskador.39 Ur den senaste raspporten, benämnd Arbetsmiljöstatistik Rapport 

2015:1, kan utläsas att antalet anmälda arbetssjukdomar till följd av organisatoriska eller 

sociala faktorer sedan år 2010 har ökat med 70 %. Var tredje anmälan om 

arbetssjukdom rörde år 2014 organisatoriska eller sociala faktorer. Bland kvinnor var 

det den vanligaste anmälningsorsaken. Organisatoriska och sociala faktorer inbegriper 

ofta stress och relationsproblem på arbetsplatsen. I relationsproblem inbegrips 

samarbetsproblem, utfrysning, mobbning och trakasserier.40 

Kränkande särbehandling drabbar offentlig och privat sektor i ungefär samma 

utsträckning. Hälften av de som utför den kränkande särbehandlingen är arbetskollegor, 

medan andra hälften är chefer. Den kränkande särbehandlingen är vanligast inom mer 

hierarkiska organisationer, såsom kyrkan, militären, polisen och vården.41  Drygt 1 000 

anmälningar om arbetsskada, av totalt 11 800, gällde år 2014 specifikt kränkning, 

utfrysning, trakasserier eller mobbning. Åtta av tio anmälningar avsåg kvinnor. Mer än 

hälften av kvinnornas och nästan en tredjedel av männens anmälningar kom från 

näringsgrenen vård och omsorg; sociala tjänster. 42  Denna statistik ger en bild av 

kränkande särbehandling som en växande problematik. 

Att drabbas av kränkande särbehandling är ofta ett stort individuellt trauma, vilket 

orsakar att en hel rad sjukdomssymtom uppstår. Den allmänna välmående påverkas 

                                                           
37

 AFS 1993:17, s. 9. 
38

 SOU 1999/69, s. 264 f. 
39

 AML:s tillsynsmyndighet har sedan år 1977 publicerat årlig statistik över arbetsskador. Sedan 2002 

publiceras denna statistik i en serie vid namn Arbetsmiljöstatistik. För mer information, se 

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:1, s. 4. 
40

 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:1, s. 27. 
41

 SOU 1999/69, s. 263. 
42

 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:1, s. 32. 
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omgående och den drabbades hälsa försämras därefter snabbt, både psykiskt och 

somatiskt.43  Självförtroendet sjunker. En betydlig nedsättning av immunförsvaret tar 

plats. Efter några veckor till upp till ett halvår uppkommer lätta depressioner, starka 

symtom av stress och ökad irritation. Psykosomatisk problematik kan även visa sig. 

Dagar och veckor av sjukskrivning uppkommer. Fortsätter den kränkande 

särbehandlingen under längre tid utvecklas allvarligare symtom, såsom till exempel. 

svåra depressioner, posttraumatiskt stressyndrom eller genrealiserat ångestsyndrom. 

Detta resulterar i månads- och årslånga sjukskrivningsepisoder. Efter 2-4 år kan detta 

tillstånd bli kroniskt och därmed mycket svårbehandlat. Det beräknas att ca 100-300 

personer årligen tar sitt eget liv på grund av. arbetsrelaterade skäl, varav mobbning är 

huvudorsaken. Detta kan sägas motsvara 10-20 % av Sveriges självmord.44 

Arbetsplatser på vilka kränkande särbehandling förekommer blir mindre effektiva, 

då en del av de inblandades resurser kommer koncentreras på den allt mer uppslukande 

interna konflikten. Ett ”energiläckage” uppstår därmed, som drabbar verksamheten.45 

Tidningen Arbetsmiljö lät undersöka tre allvarliga fall av kränkande särbehandling på 

arbetsplatser och fann ut att de kom att kosta ca 2 miljoner kronor per fall. Detta utan att 

inräkna samhällets kostnader. Arbetsgivarens kostnader för enskilda fall av kränkande 

särbehandling kan inkludera bland annat intern utredning, extern konsultation, 

arbetsanpassning, omplacering, rehabilitering och avgångsvederlag. 46  Kränkande 

särbehandling kan vidare orsaka ökade samarbetsproblem på arbetsplatsen, vilket 

medför högre personalomsättning, fler ledighetsansökningar och högre sjukfrånvaro.47 

Åtgärdas inte den bristande psykosociala arbetsmiljön, finns slutligen risken att nya 

syndabockar utses.48  

Samhällets kostnader omfattar bland annat sjukskrivning, sjukersättning, livränta, 

sjukvård och avgångsvederlag från offentliga arbetsgivare. Bara arbetsrelaterade 

sjukskrivningar kostar samhället flera miljarder per år. 49  Mest kostar 

långtidssjukskrivningarna. De allra flesta av Sveriges långtidssjukskrivningar, ca 80 %, 

är symtombaserade syndrom, vilka har växt fram ur komplexa psykosociala 

förhållanden.50 

                                                           
43

 Prop. 1992/93:141, bilaga 4, s. 71 f. och 75. 
44

 Prop. 1992/93:141, bilaga 4, s. 71 f. och 75. 
45

 SOU 1999/69, s. 263. 
46

 SOU 1999/96, s. 265. 
47

AFS 1993:17, s. 5 f. 
48

 AFS 1993:17, s. 5 f. 
49

 Arbetsmiljöverkets konsekvensutredning till de nya föreskrifterna, s. 1. 
50

 SOU 2004:113, s. 76. 
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Under skrivandet av denna promemoria har jag tvingats konstatera att några mer 

exakta siffror för den totala ekonomiska kostnaden inte går att finna, varken för den 

enskilda, arbetsgivaren eller samhället, för att inte tala om samhället i stort. Påpekas ska 

vidare att ingen statistik över huvudtaget går att finna gällande avgångsvederlag, inte 

ens från offentliga arbetsgivare. Då konsekvenserna inte karlagts detta kan slutsatsen 

dras att ingen helhetsbild kan utläsas. Frånvaron av helhetsbild gör det svårt att förstå 

omfattningen av problemet, både för inblandade aktörer och samhället i stort. 

2.6 Sammanfattande slutsats 

Vi kan konstatera att en bristande psykosocial arbetsmiljö är avgörande för att 

kränkande särbehandling ska kunna utvecklas på arbetsplatsen. Kränkande 

särbehandling utmärks vidare av att dess framväxt följer ett visst mönster, vilket kan 

delas upp i faser. Den drabbade bryts över tid ned både psykiskt och fysiskt. Social 

utstötning och utstötning ur arbetslivet blir vanligen följden. Vad som är ett 

organisationsproblem omvandlas således av arbetsgivaren till ett individproblem. Ifall 

den bristande arbetsmiljön inte åtgärdas är risken stor att nya syndabockar kommer 

utses i framtiden. Alla berörs vi direkt eller indirekt av kränkande särbehandling i 

arbetslivet, då detta medför allvarliga emotionella och ekonomiska konsekvenser för 

individ, arpetsgivare och samhälle. Den totala kostnaden för inblandade parter och 

samhället i stort går dock inte att utläsa ur tillgänglig statistik. 
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3. Arbetsmiljölagstiftningens framväxt 

3.1 Inledning 

Efter att ha erhållit grundläggande information om kränkande särbehandling, är det dags 

att gå vidare och se över framväxten av arbetsmiljölagstiftningen. Kapitlet inleds med 

en redogörelse för industrialiseringens intåg med allvarliga arbetsplatsolyckor som 

följd. Därefter övergår jag till att redogöra för det nya arbetslivet, med dess fokus på 

psykosociala faktorer och komplext samspel. Nutidshistorian och dess strävan efter att 

effektivisera ansvarsutkrävandet avslutar den historiska tillbakablicken. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattande slutsats. 

3.2 Fysiska faktorer och den mänskliga faktorn 

Industrialiseringens intåg medförde en ökning av allvarliga arbetsskador, vilka orsakats 

genom arbetsplatsolyckor. I Sverige, såsom i andra europeiska länder, organiserade sig 

arbetstagarna i fackföreningar och krävde bättre arbetsförhållanden. Sveriges riksdag 

stiftade år 1889, i linje med andra europeiska länder, en lag som gav näringsdikare 

ansvaret för att förebygga arbetsskador. Lagen ifråga fick namnet yrkesfarelagen och en 

statlig tillsynsmyndighet, kallad Yrkesinspektionen, inrättades, för att utöva tillsyn över 

lagens efterföljande. År 1912 fick arbetstagarna ökat inflytande över sin arbetsmiljö, 

genom att de gavs en laglig rätt att utse skyddsombud, att företräda dem inför 

Yrkesinspektionen. Under 1930-talet utökades denna påverkansmöjlighet genom 

arbetsgivarna ålades en skyldighet att samråda med skyddsombuden, vilka då kunde 

vända sig till Yrkesinspektionen för stöd och råd. År 1942 ingicks ett säkerhetsavtal för 

första gången, mellan Landsorganisationen i Sverige (LO) och Svenska 

Arbetsgivarföreningen. Avtalet utökade fackets och skyddsombudens påverkans-

möjligheter. Arbetarskyddslagen ersatte år 1949 yrkeslagen och Arbetarskyddstyrelsen 

blev dess tillsynsmyndighet. Lagens tillämpningsområde vidgades stegvis och kom år 

1963 att omfatta hela den offentliga sektorn och därigenom hela arbetsmarknaden.51 
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 SOU 1972:86, s. 60 f., Steinberg, 2015, s. 61 f. 
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3.3 Psykosociala faktorer och ett komplext samspel 

År 1970 startade Arbetarskyddstyrelsen upp en enhet för sociologiska och 

socialpsykologiska utredningar och undersökningar.52 Vid samma tid tillsattes en statlig 

arbetsmiljöutredning, den s.k. arbetsmiljöutredningen, som skulle komma att bereda väg 

för AML. Arbetsmiljöutredningen kunde i sina två rapporter konstatera att både 

arbetslivet och samhället i stort hade genomgått väsentliga förändringar, sedan 

Arbetarskyddslagens tillkomst drygt tjugo år tidigare. Ökad industrialisering, teknisk 

utveckling, demokratiseringsprocessen och välfärdsstatens tillväxt hade, i samklang 

med nya framsteg inom arbetsmiljö-forskningen, skapat ett arbetsliv med nya behov och 

arbetskraft med mer kunskap samt ökade krav.53  Arbetsmiljöutredningen fastslog att 

begreppet ohälsa nu hade utvidgats. Psykosociala faktorer i arbetsmiljön tillerkändes 

ökad betydelse.54 En större förståelse fanns även för de olika arbetsmiljöfaktorer som 

tillsammans utgör en arbetstagares totala hälsosituation i arbetslivet, hur dessa faktorer 

existerar parallellt och växelvis påverkar varandra i ett komplext samspel. 55  I 

arbetsmiljöutredningens slutrapport, AML:s förarbeten, gjordes för första gången, om 

än i lösa ordalag, ett försök att definiera psykosocial arbetsmiljö. 56  Utredningen 

konstaterar att ”starka värderingsförändringa” hade skett vad gäller ”arbetets 

psykologiska och sociala innehåll”, såtillvida att högre krav kommit att ställas på den 

psykosociala arbetsmiljön.57 Det anses klarlagt att psykosociala faktorer i arbetsmiljön 

kan utlösa psykisk och psykosomatisk ohälsa, vilket i sin tur kan resultera i negativa 

konsekvenser för näringslivet, då nedsatt arbetsförmåga resulterar i ökad sjukfrånvaro, 

personalomsättning och produktionsbortfall. 58  I det moderna arbetslivet är 

hälsoproblemen i hög grad förenade. Detta medför att arbesttagarskyddsverksamhet 

måste inriktas på ”arbetstagarnas hela hälsosituation i arbetslivet”.59 Det konstateras att 

”Människan ska beaktas som en helhet”, vari vikt läggs vid både yttre och inre 

faktorer, 60  Psykosociala faktorer får således inte ses som en avgränsad del av 

arbetsmiljön. ”En helhetssyn” ska istället anläggas i arbetsmiljöarbetet.61 Fokus ska vara 

”den totala hälsoaspekten”, såtillvida att arbetsmiljöns samband med hälsa inte beaktas 
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endast ur ett medicinskt perspektiv, utan även ur fysiskt, psykiskt och socialt 

hänseende.62 Det konstaterades vidare att arbetsmiljörätten ska följa samhällets tekniska 

och sociala utveckling.63 En självklar utgångspunkt för den allsidiga bedömning som 

efterfrågas är samråd med arbetstagare och fackförbund.64 

Under 1970-talet gjorde ett flertal viktiga, idag grundläggande, arbetsrättsliga lagar 

sitt intåg. Detta skedde mot bakgrund av samhällets föreändrade förutsättningar..65 År 

1977 ersattes även arbetarskyddslagen av AML. Eftersom AML utformats som en 

ramlag stadgades i arbetsmiljöförordningen att tillsynsmyndigheten ska utfärda 

förtydligande föreskrifter därtill. Arbetarskyddsstyrelsen utfärdade under tidsperioden 

1977-1991 de första förtydligande föreskrifterna till arbetsmiljölagen. År 1980 

utfärdades den första föreskriften om den psykosociala arbetsmiljön, Psykiska och 

sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14), som dock ansågs så kontroversiell att 

den endast fick rådgivande verkan. År 1982 utkom slutligen den första bindande 

föreskriften om den psykosociala arbetsmiljön, nämligen föreskriften Ensamarbete 

(AFS 1982:3) som stadgade att särskild hänsyn skulle iakttas gällande ensamarbetande 

arbetstagares psykiska förutsättningar.66 

I början av 1990-talet utfördes en omfattande revidering av arbetsmiljölagen, bland 

annat med anledning av Sveriges medlemskap i Europeiska gemenskapen (numera EU) 

år 1995, vilket medförde en skyldighet att implementera de krav gemenskapsrätten 

ställde på arbetsmiljö. 67  En mängd regler infördes för att förbättra arbetstagares 

arbetsmiljö samt öka arbetstagares och skyddsombuds inflytande.68 Helhetsperspektivet 

lyftes fram ytterligare.69 År 1991 infördes arbetsmiljöbrott som ett nytt brottsbalksbrott i 

3 kap. 10 § BrB. Ett antal föreskrifter om psykosociala frågor utfärdades också under 

1990-talets början.70 Genom ändringar i arbetsmiljölagen år 1991 och utfärdandet av 

föreskriften Internkontroll (AFS 1992:6 ), tillskrevs arbetsgivaren en skyldighet att 

bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom föreskriften Kränkande 

särbehandling i arbetslivet (1993:17) blev Sverige det första landet i världen att 
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lagstifta mot kränkande särbehandling.71 Arbetsgivaren ålades ett specifikt ansvar att 

förebygga, utvärdera och motverka kränkningar av nämnt slag.72 

I slutet av 1990-talet ökade sjukskrivningar kraftigt i Sverige. Skälet befanns vara 

ökad psykosocial ohälsa. Sveriges regering tillsatte flertalet arbetsgrupper för att utreda 

bakomliggande orsaker och komma tillrätta med problemet. 73  Förklaringen till den 

ökade problematiken inom den psykosociala arbetsmiljön uppgavs vara ”det nya 

arbetslivet”. I och med att vi lever i en allt mer globaliserad värld, med all den 

föränderlighet och oförutsägbarhet detta medför, krävs idag en större flexibilitet hos den 

enskilda arbetstagaren och nedpressande av personalomkostnader, men med krav på 

samma produktivitet i verksamheten, s.k. mager produktion.74   

Arbetslivsdelegationen tillsattses 1998 för att undersöka arbetslivets trender och 

tendenser, med specifikt fokus på just kränkande särbehandling.75 Att en helhetssyn är 

grundläggande i arbetsmiljöarbetet understryks igen.76 Arbetslivsdelegationen betonar 

kränkande särbehandling är beroende av bristande psykosocial arbetsmiljö för att 

utvecklas på en arbetsplats och att det förebyggande arbetet således måste vara det 

centrala. Klagomål framförs vidare på otydlig ansvarsfördelning och att den drabbade 

ofta faller mellan stolarna.77 

Arbetsmiljöverket bildades år 2001 genom att yrkesinspektionerna och 

Arbetarskyddsstyrelsen slogs samman.78 Sammanslagningen motiverades bland annat av 

att utvecklingen i arbetslivet förde med sig nya former av psykosociala 

missförhållanden och att det nu behövdes en enad kraft som med större resurser kunde 

slå tillbaka med en kompetent tillsyn över arbetsmarknaden.79 Samma år ombetades 

föreskriften Internkontroll till Systematisk miljöarbete (AFS 2001:1). Flera föreskrifter 

har därefter antagits som berör psykosociala förhållanden på arbetsplatsen.80 

En trepartsdialog inleddes år 2002 mellan regeringen, arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationer, för att gemensamt ta fram en handlingsplan mot den ökade 

psykosociala ohälsan i arbetslivet, samt åtgärder oberoende av denna dialog.81 Svenskt 
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Näringsliv (SN) valde dock att lämna dessa samtal innan årets slut, då de menade att 

regeringen endast ville flytta över kostnaden för sjukfrånvaron från staten till 

näringslivet.82 Ytterligare utredningar tillsattes för att utreda frågan. Dessa utredningar 

riktade kritik mot dåvarande arbetsmiljölagstiftning. Bland annat ansågs 

ansvarsfördelningen vara otydlig, då ansvaret var utspritt över flera olika aktörer.83  

År 2004 föreslogs en föreskrift riktad specifikt mot den psykosociala arbetsmiljön,84 

som dock inte vidtogs då arbetstagar- och arbetsgivarsidorna stod för långt ifrån 

varandra. Fackförbunden var positiva till förslaget. Arbetsgivarsidan var dock starkt 

emot den begräsning av arbetsgivarnas arbetsledningsrätt som de menade att denna 

skulle medföra.85 

Två ramavtal som berör den psykosociala arbetsmiljön har år 2004 resp. År 2007 

ingåtts mellan arbetsmarknadens parter på EU-nivå. Dessa avtal är endast ramavtal och 

det är frivilligt för arbetsmarknadens parter att ingå dem.86 Dessa avtal har inte haft 

någon nämnvärd inverkan på svensk lagstiftning om kränkande särbehandling. 

3.4 Effektivisering av ansvarsutkrävandet 

De senaste åren har stort fokus riktats mot en effektivisering av ansvarsutkrävandet. 

Arbetsgrupper har återigen tillsatts av regeringen för att utreda en eventuell 

effektivisering av arbetsmiljölagstiftnings sanktionssystem. Då en bättre arbetsmiljö på 

lång sikt ansågs skapas av arbetsgivarens organisation avhandlades endast 

arbetsmiljöverkets möjlighet att använda sig av straffsanktioner i sitt förebyggande 

arbete.87 Detta medförde en lagändring år 2014.88 

 Den mediala uppmärksamheten kring Krokomfallet i kombination med den 

lagstiftning som utvecklat sig på närliggande områden, såsom inom Skollagen (SkolL) 

och DiskrL har medfört att ett flertal motioner, de senaste åren, har framlagts. Syftet 
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med dessa motioner har varit att se över och stärka den rättsliga ramen runt kränkande 

särbehandling, bland annat genom att förbättra möjligheten att utkräva ansvar. 89  I 

motionerna föreslås bland annat ytterliga möjligheter till straffrättsligt 

ansvarsutkrävande och speciallagstiftning.. Dessa har dock inget resulterat i något 

ytterligare lagsstiftning. Ingen utredning pågår vidare nu. Fackförbunden Vision, LO, 

Svenska akademikers centralorganisation (Saco) och Tjänstemännens 

centralsorganisation (TCO) ställer sig kritiska till den, enligt dem, bristande regleringen 

kring mobbning. De anser att arbetstagare idag utsätts för kränkande särbehandling i 

form av mobbning, utan att någon ställs till svars för detta.90 Fackförbundet Vision har 

även inkommit med ett omdiskuterat lagförslag.91 

3.5 Sammanfattande slutsats 

I svensk rätt finns I början av 1900-talet infördes arbetarskyddslagstiftning till följd av 

allvarliga olyckor i industrialiseringens spår. Arbetslivets och samhällets utveckling 

medförde ändrade arbetsuppgifter, arbetsförhållanande och arbetstagare. I linje med den 

tekniska, ekonomiska och sociala utvecklingen kom mer vikt att läggas vid 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer och det komplexa samspelet arbetsmiljöfaktorer 

emellan som tillsammans bildar arbetstagarens totala arbetsmiljö. Helhetssynen på 

arbetsmiljön, som etbalerades på 1970-talet, har kommit att blir grundläggande för 

arbetsmiljörätten. Samverkan mellan arbetsmarkandens tre parter har under framväxten 

av regleringen runt arbetsmiljörätten tillmätts avgörande vikt. Denna samverkan har 

dock inte varit helt okomplicerad, då konflikterande intressen har försvårat regleringen 

av framförallt den psykosociala arbetsmiljön. Den senaste tiden har allt mer fokus lagts 

på att tillgodose en effektivisering av arbetsmiljön.   
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4 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 

4.1. Inledning 

Efter att ha erhållit förståelse för de komponenter som utgör kränkande särbehandling 

och vetskap om arbetsmiljölagstiftningens dynamiska utveckling i linje med samhällets 

sociala, ekonomiska och tekniska utveckling är det nu dags att se närmare på den 

teoretiska ram lagstiftarens lagt runt arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Jag inleder 

kapitlet med en redogörelse för arbetsgivarens arbetsledningsrätt, övergår därefter till 

arbetsgivarens arbetsmiljöansvar enligt ramlagstiftningen AML och hur dessa allmänna 

regler konkretiseras genom arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande slutsats. 

4.2 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt 

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt ger denne rätt att leda och fördela arbetet på 

arbetsplatsen samt att anställa och friställa människor. Arbetsledningsrättens gränser 

utgörs av lagar, kollektivavtal och anställningsavtal. Ur dessa kan utläsas att 

arbetsgivarens arbetsledningsrätt ska ses som huvudregeln i sammanhanget. 92  Denna 

arbetsledningsrätt medför dock inte endast rättigheter, utan också skyldigheter. Arbetet 

ska ledas på ett, för de anställda, tryggt och säkert sätt. Arbetsgivaren har därigenom en 

sorts omsorgsplikt gentemot de anställda. Denna omsorgsplikt är stadgad i AML och 

preciserad i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.93 Man kan även välja att formulera sig som 

att arbetsledningsrätten begränsas eller blir beskuren genom de skyldigheter som AML 

och dess föreskrifter ålägger arbetsgivaren.94 

4.3 Arbetsmiljölagens allmänna regelverk 

AML är en förvaltningsrättslig lag som behandlar förhållandet mellan arbetsgivare och 

staten. Det är en ramlag, som kompletteras av både föreskrifter och 
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kollektivavtal. 95 Föreskrifterna anger närmare vilka specifika krav inom de olika 

områdena som skall uppfyllas. De utfärdas av Arbetsmiljöverket, i enlighet med 

bemyndigande genom Arbetsmiljöförordningen (AMF) 1 och 18 §§. 

I kap. 1 § AML stadgas att lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö i övrigt. För att uppnå detta mål åläggs 

arbetsgivaren det yttersta ansvaret för att den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön 

är av tillräcklig kvalité. 96  I AML:s 2:a kapitel anges allmänna krav på 

arbetsförhållanden. Dessa ska, enligt 2 kap. 1 §, anpassas till människors olika 

förutsättningar, i både fysiskt och psykiskt hänseende. Teknik, arbetets organisation och 

arbetets innehåll ska således utformas på ett sådant sätt att arbetagaren inte onödigtvis 

utsätts för fysiska eller psykiska belastningar, vilka kan medföra ohälsa eller olycksfall. 

Arbetet ska vidare planläggas och organiseras så att det kan utföras i en sund och säker 

miljö, enligt 2 kap. 2 §. I AML:s tredje kapitel anges arbetsmiljöansvarets räckvidd och 

ansvarssubjekt. Huvudansvaret ligger på arbetsgivaren, som, enligt 3 kap 2 §, i 

förebyggande syfte ska vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra ohälsa eller 

olycksfall i arbetet. Enligt 3 kap. 2 § AML ska arbetsgivaren ”vidta alla möjligheter som 

behövs”. Denna allmänna formulering ska inte tolkas som att alla olyckor eller tillfällen 

av ohälsa hos arbetstagare beror på arbetsgivarens misslyckande. Istället krävs endast av 

arbetsgivaren att denne ska agera som en «normalt aktsam och seriös arbetsgivare». 

Arbetsgivaren ska därmed vidta alla rimliga åtgärder, för att undgå ansvar. 

Arbetsgivaren är därigenom skyldig att följa relevant speciallagstiftning, de föreskrifter 

Arbetsmiljöverket utfärdat, följa Arbetsmiljöverkets ingripanden och aktivt bedriva ett 

eget arbete på området.97 Arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete ska inbegripa 

att vidta åtgärder som är ”tekniskt kända och ekonomiskt möjliga”. Tekniskt känd 

behöver inte medföra att det ska röra sig om teknik, utan det kan istället handla om 

arbetets organisation och ändrade arbetsrutiner som förbättrar det psykosociala 

arbetsklimatet. Ifall en seriös och normalt aktsam arbetsgivare kan antas känna till en 

skyddsåtgärd och denna åtgärd är möjlig att vidta både organisatoriskt och ekonomiskt, 

så ska arbetsgivaren vidta den. 98  För att kunna vidta alla rimliga åtgärder bör 

arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten, i enlighet med 3 

kap. 2 a §, på så vis att arbetstagarna tillgodoses en god arbetsmiljö. Denne ska utreda 
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eventuella arbetsskador, fortlöpande utföra riskanalyser över verksamheten och vidta de 

åtgärder som därigenom föranleds. Ifall åtgärderna inte kan vidtas omedelbart, ska de 

tidsplaneras. Arbetsmiljön ska vidare dokumenteras i den utsträckning detta är att anse 

som nödvändigt och handlingsplaner ska upprättas. Arbetsgivaren ska utöver detta även 

organisera verksamhet för rehabilitering och arbetsanpassning, enligt 3 kap. 2 a §, och 

ansvarar för att företagshälsovård finns att tillgå, enligt 3 kap. 2 c §. 

4.4 Konkretisering genom kompletterande föreskrifter 

Vid fall av kränkande särbehandling och påföljande utredning av om arbetsgivaren 

brustit i sitt arbetsmiljöansvar, finns ytterligare vägledning att söka främst i de bindande 

föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Kränkande 

särbehandling i arbetslivet (1993:17).99 Dessa föreskrifter ska, vid fall av kränkande 

särbehandling, ses i ett sammanhang. Så är fallet då föreskriften Systematisk 

arbetsmiljöarbete konkretiserar flera av de krav som ställs på arbetsgivaren i 

föreskriften Kränkande särbehandling i arbetslivet. Förekomst av kränkande 

särbehandling torde såldes alltid aktualisera båda föreskrifterna. 

Föreskriften Kränkande särbehandling i arbetslivet definierar i 1 §, som bekant, 

begreppet kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska, enligt 3 §, klargöra att 

kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren är vidare, enligt 

2 §, skyldig att organisera och planera arbetet på sådant sätt att kränkande särbehandling 

så långt som möjligt kan förebyggas. 4 § anger att arbetsgivaren ska ha utarbetat rutiner 

för att fånga upp tidiga signaler om bristandep psykosocial arbetsmiljö, såtillvida att 

kränkande särbehandling kan förebyggas. Vid tecken på kränkande särbehandling ska 

motverkande åtgärdes snarast vidtas, enligt 5 §. Uppföljning ska därefter ske och en 

utredning ska utföras avseende om grunden till detta står att finna i arbetets 

organisation. Arbetsgivaren ska slutligen, enligt 6 §, ha utarbetat rutiner även för att 

tillgodose att de som drabbas av kränkande särbehandling snabbt får hjälp och stöd. 
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 I föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklas och konkretiseras 

arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska, enligt 3 §, 

innefatta alla sociala, fysiska och psykiska förhållanden samt ingå som en naturlig del 

av arbetsplatsens dagliga verksamhet. Ifall en arbetstagare råkar ut för olycksfall, 

sjukdom eller något annat allvarligt tillbud ska arbetsgivaren, i förebyggande syfte, 

enligt 9 §, utreda orsakerna samt omedelbart, enligt 10 §, eller så snart det för denne är 

praktiskt möjligt, vidta de åtgärder som då behövs. Åtgärder vilka inte omedelbart 

vidtas, ska omedelbart införas i skriftlig handlingsplan. Krav finns också i 5, 8 och 11 

§§ gällande arbetsmiljöpolicy, riksbedömning och årlig uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

Nämnas bör slutligen att en ny föreskrift vid namn Organisatorisk och social 

arbetsmiljö (AFS 2015:4) den 31 mars år 2016 kommer att ersätta föreskriften 

Kränkande särbehandling i arbetslivet, föreskriften Omvårdnadsarbete i enskilt hem 

(AFS 1990:18) och Arbetsmiljöverkets allmänna råd Psykiska och sociala aspekter på 

arbetsmiljön.100 Arbetsmiljöverkets tanke bakom sammanförandet av dessa föreskrifter 

är att konkretisera, tydliggöra och underlätta för arbetsgivare att överblicka sitt 

psykosociala arbetsmiljöansvar. 101  Personligen ställer jag mig dock tvekande till om 

detta sammanförande kommer medföra någon reell skillnad, då inget nytt tillförs. 

4.5 Sammanfattande slutsats 

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt har lagt grunden till dennes lagstadgade 

arbetsmiljöansvar. Detta ansvar kan sägas inkludera en omsorgsplikt i förhållande till 

arbetstagares arbetsmiljö. Detta ansvar ger ett intryck av att vara mycket vidsträckt, vid 

en läsning av AML. Detta ansvar konkretiseras av relevanta föreskrifter och rättspraxis 

på området. Vid fall av kränkande särbehandling torde alltid föreskrifterna Kränkande 

särbehandling i arbetslivet och Systematiskt arbetsmiljöarbete beröras. Rättspraxis på 

området är sparsmakad, speciellt på det psykosociala arbetsmiljöområdet. 
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5. Arbetsgivarens straffansvar 

5.1 Inledning 

Efter att ha redogjort för de komponenter som utgör kränkande särbehandling, 

arbetsmiljölagstiftningen framväxt och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar är det nu dags 

att gå vidare till brottsbalken och dess arbetsmiljöbrott. Inledningsvis redogörs för 

arbetsmiljöbrottet och vad som karaktäriserar brottet specifikt. Därefter presenteras 

grundläggande förutsättningar för straffansvar, varunder jag valt att inbegripa 

legalitetsprincipen, objektiva och subjektiva rekvisit samt den straffrättsliga 

orsaksbedömningen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande slutsats. 

5.2 Arbetsmiljöbrottet i brottsbalken 

Arbetsmiljöbrottet stadgas i 3 kap. 10 § BrB. Arbetsmiljöbrottet utgör inte ett 

självständigt brott, utan kräver att arbetsgivaren, utöver att denne genom oaktsamhet 

eller uppsåt har åsidosatt vad som ålegat arbetsgivaren enligt AML, även har orsakat 

andra brott i BrB. Det ska röra sig om vållande till annans död, kroppsskada eller 

sjukdom eller framkallande av fara för annan, i enlighet med 7-9 §§ BrB. 

Arbetsgivarens åligganden enligt AML inbegriper, utöver AML, även arbetsmiljöverkets 

föreskrifter, då dessa meddelats med stöd i AFS och AML.102 Arbetsmiljöbrottet trädde i 

kraft år 1991 och motiverades då av pedagogiska skäl. Lagstiftaren ansåg att brotten i 7-

9 §§ BrB förknippades i allt för hög grad med en annan typ av brottslighet än brott mot 

arbetsmiljöreglerna.103 Lagändringen avstyrktes dock av lagrådet, då den inte bedömdes 

tillföra något nytt till rättstillämpningen.104 

Arbetsmiljöbrottet kan begås både genom aktiv handling och underlåtenhet, vilket gör 

att det faller under benämningen kommissivdelikt. Ifall en överträdelse av ett 

kommissivdelikt sker genom underlåtenhet benämns denna som oäkta 

underlåtenhetsbrott. 105  
Vanligtvis sker också arbetsgivarens åsidosättande av sitt 

arbetsmiljöansvar inte genom en aktiv handling, utan genom underlåtenhet att vidta åtgärder 
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i enlighet med AML och dess föreskrifter.
106  

Arbetsmiljöbrottet faller således vanligen 

under beteckningen oäkta underlåtenhetsbrott. 

I BrB:s förarbeten uttalas att brottsbalkens arbetsmiljöbrott kan bli aktuellt i fall då 

arbetstagare utsätts för psykiskt våld på arbetsplatsen, på grund av att dennes 

arbetsgivare åsidosatt sina åligganden enligt AML. Detta öppnar upp för att psyko-

sociala faktorer inbegrips i arbetsmiljöbrottsbestämmelsens tillämpningsområde.107  

Få åtal väcks gällande arbetsmiljöbrott och det är mycket sällsynt att arbetsgivare 

döms för arbetsmiljöbrott. Under perioden 2012-2013 dömdes endast 10 arbetsgivare, 

till att betala dagsböter.108 I de fall arbetsmiljöbrottet grundas på en arbetsplatsolycka, 

kan åklagaren istället för att väcka åtal välja strafföreläggande. Vid strafförelägganden 

utreds inte ansvarsfrågan vidare. De renderar inte heller lika stor publicitet, i och med 

att rättegång undviks. Förelägganden måste godkännas av arbetsgivaren. Under 

perioden 2013-2014 godkände 17 företag att betala ett totalt belopp om fyra miljoner 

kronor i företagsbot.109  

Enligt svensk rätt kan endast fysiska personer hållas straffrättsligt ansvariga.110 Detta 

medför att en eller flera fysiska representanter för arbetsgivaren i rättslig mening måste 

utses av domstolen. Detta sker genom en bedömning av omständigheterna i det enskilda 

fallet, i förhållande till principer om ansvarsbestämmande som fastslagits av praxis och 

doktrin.
 
Underlåtenhet ses generellt som mindre straffvärd än en handling och medför 

endast undantagsvis straffansvar.111 
Garantläran används för att begränsa brottsligt ansvar 

genom underlåtenhet. Som huvudregel ska gärningsmannen ha befunnit sig i garantställning 

för att ansvar ska uppstå. 112  Arbetsgivarens representant kan betecknas som en 

skyddsgarant, då denne genom sitt yrke har en skyldighet att avvärja de risker som hotar 

arbetstagarna och arbetsgivaren genom sitt yrke förbundit sig att skydda från detta. 113 

Arbetsmiljöbrottet är dock ett garantdelikt, i den meningen att brottsbeskrivningen har 

begränsats till att innefatta en personkrets som innehar viss garantställning.  

Garantställningen saknar således betydelse, såtillvida att den inte behöver utredas, då den 

underlåtenhet som inbegrips av ifrågavarande brottsbestämmelse förbjuds genom 

bestämmelsen.114 Arbetsgivarens fysiska representant bestäms istället genom principer om 
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delegation, då delegering av arbetsuppgifter kan medföra delegering av arbetsmiljöansvar i 

motsvarande mån. I slutändan bestäms en eller flera personer som representanter för 

arbetsgivaren och straffrättsligt ansvariga för den bristande arbetsmiljön.115 

5.3 Grundläggande förutsättningar för straffansvar 

Inom straffrätten används grundläggande principer och läror för att avgränsa 

straffansvaret. Dessa principer och läror tillhör straffrättens allmänna del, som i stort 

kan sägas inkludera sådana regler som är gemensamma för alla eller en stor del av 

brottsbalkens brottsbestämmelser. Jag har, mot bakgrund av rättsfallsanalyserna i nästa 

kapitel, valt att i denna beskrivning inkludera legalitetsprincipen, objektiva och 

subjektiva rekvisit och den straffrättsliga orsaksbedömningen.116 

5.3.1 Legalitetsprincipen 

Legalitetsprincipen är en grundläggande princip inom straffrätten, såsom en garanti för 

rättssäkerheten. Principen stadgar att inget straff kan utkrävas utan stöd i skriven lag och 

kan, utöver detta föreskriftskrav, sägas inbegripa förbud mot obestämbar, analogisk och 

retroaktiv strafflagstillämpning.117 I praktiken är förbuden mot analogi och retroaktivitet 

relativt oproblematiska.118. Obestämdbarhetskriteriet är mer relevant och problematiskt.  

Så är fallet då språk är obestämt till sin natur, vilket medför att ett visst mått av 

obestämbarhet måste tolereras. Obestämbarhet kan dock uppstå genom vag och 

otillräckligt avgränsad begreppsanvändning i föreskriften eller genom att föreskriften 

innehåller svepande och oöverskådliga hänvisningar, vilka medför tekniska problem att 

avgränsa det kriminaliserade området.119 
Kortfattat kan om obestämdbarhetsförbudet sägas 

att detta medför att föreskrifter vilka medför straffansvar måste uppfylla rimliga krav på 

begriplighet och precision. 120  Detta innebär vid arbetsmiljöbrott att en tillräcklig 

konkretisering av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar på ifrågavarande område måste vara för 
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handen, antingen genom att tillräckligt stöd finns i AML eller genom att tillräcklig 

konkretisering erhålls av Arbetsmiljöverkets, för situationen, tillämpliga föreskrifter. 

5.3.2 Objektiva och subjektiva rekvisit 

För att lagstöd ska kunna konstateras krävs att brottsbeskrivningens rekvisit är uppfyllda. 

Brottsbeskrivningar innehåller både objektiva och subjektiva rekvisit. Som objektiva 

rekvisit räknas de specifika krav brottsbeskrivningen uppställer för att brott ska föreligga.121 

Arbetsmiljöbrottets objektiva rekvisit består dels av åsidosättande av AML genom handling 

eller underlåtenhet från arbetsgivarens sida och dels av effekt i form av annans död, 

kroppsskada eller sjukdom eller fara för effekt i form av livsfara, svår kroppsskada eller 

allvarlig sjukdom. Som subjektiva rekvisit räknas brottsbeskrivningens krav på uppsåt eller 

oaktsamhet. 122  Vid tidpunkten för brottets gärning ska de subjektiva rekvisiten täcka 

samtliga objektiva rekvisit, i enlighet med täckningsprincipen. 123  
Arbetsmiljöbrottets 

subjektiva rekvisit består av uppsåt eller oaktsamhet i förhållande till ovan nämnda 

objektiva faktorer.  

5.3.3 Den straffrättsliga orsaksbedömningen 

Straffrätten har ingen utpräglad orsaksbedömning, såsom till exempel i skadeståndsrätten. 

Detta har sin grund i att orsakssamband inom straffrätten ofta är tämligen självklara och 

således inte kräver någon närmare motivering.124 Det har också sin grund i att syftet med 

straffrätten är att utkristallisera och straffa klandervärda beteenden, inte att, såsom i 

skadeståndsrätten, i första hand identifiera sannolika orsakssamband.125 Den straffrättsliga 

orsaksbestämningen har därigenom utformats på så vis att distinktionen mellan straffvärda 

och icke straffvärda handlingar, inom straffrättslig doktrin idag, domineras av bedömningar 

av gärningsculpa och personlig culpa. 126  
Brottsbeskrivningens objektiva rekvisit ingår i 

bedömningen av gärningsculpan och brottsbeskrivningens subjektiva rekvisit ingår i den 

personliga culpan. Kan gärningsculpa konstateras har gärningsmannen företagit en otillåten 

gärning. Kan även personlig culpa konstateras tillerkänns denna otillåtna handling 
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straffvärdhet, genom att personligt ansvar kan konstateras. Båda culpaformerna måste 

således vara för handen för att ett arbetsmiljöbrott ska ha begåtts.127 128 

Gärningsculpan inbegriper en prövning i tre led, vilken inbergiper gärningskontroll, 

oaktsamhet och relevant oaktsamhet.129 Vid brottstillfället ska gärningsmannen, under något 

skede, ha haft erforderlig kontroll över händelseförloppet, såtillvida att denne kunnat 

förhindra att brott begåtts. 130  
Ifall följden är att beteckna som okontrollerad ska 

gärningsmannens gärning vidare vara att beteckna som oaktsam, såtillvida att det för en 

normalt aktsam person funnits goda skäl att avstå från gärningen.131 Denna oaktsamhet ska 

ses i förhållande till aktsamhetsregler på området. Dessa aktsamhetsregler kan vara av 

olika karaktärer och mer eller mindre konkreta. Det kan till exempel röra sig om 

aktsamhetsregler stadgade i speciallagstiftning, såsom i AML, instruktioner av olika 

slag eller oskrivna sociala normer. Ifall domstolen bedömer att gärningsmannen bryter 

mot relevanta aktsamhetsregler, kan en presumtion sägas uppstå om att gärningsmannen 

har företagit en otillåten risk och såtillvida företagit en otillåten gärning. För att 

gärningen ska kunna betecknas som otillåten krävs dock även att risken har varit i en 

viss riktning. Även i fall då gärningsmannen brutit mot preventiva lagregler, såsom i 

AML, måste domstolen avgöra huruvida dessa aktsamhetsregler i det enskilda fallet kan 

anses ge uttryck för ett aktsamt beteende i relevant riktning.132 För att så ska vara fallet 

krävs att det konkreta händelseförloppet, d.v.s. orsaksförbindelsen mellan den 

kontrollerade gärningen och den brottsbeskrivningsenliga följden, för någon i 

gärningsmannens position, framstått som så plausibel att denne borde ha avstått från 

gärningen. Detta krav på relevans är ett sätt att begränsa straffansvaret, såtillvida att 

endast tillräckligt klandervärda gärningar kan tillerkännas straffansvar. 133  
Ifall ett 

relevant orsakssamband bedöms vara för handen utför domstolen även en gradering av 

gärningsmannens gärningsculpa, såsom grov, normal eller ringa. Denna gradering har 

inverkan på hur allvarlig överträdelsen av straffbudet ska anses vara.134  

En otillåten gärning medför dock inte straffansvar ifall domstolen avgör att 

gärningsmannen inte kan lastas för vad denne gjort, mot bakgrund av att 
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gärningsmannen inte förstått och heller inte haft skälig anledning att anta eller bort förstå 

vad denne orsakade. Denna eventuella friskrivning från straffansvar tar plats i bedömningen 

om personlig culpa är för handen.135 

5.5 Sammanfattande slutsats 

Arbetsmiljöbrottet är en osjälvständig brottsform, som tillkom i pedagogiskt syfte. 

Brottet kan begås både genom underlåtenhet och handling, men vanligen sker detta 

genom underlåtenhet. Få åtal väcks vid arbetsmiljöbrott, speciellt vad gäller 

arbetsmiljöbrott mot bakgrund av psykosociala brister. Endast fysiska personer kan 

tillerkännas straffansvar, enligt svensk rätt. Vid arbetsmiljöbrott kan detta ske genom 

delegering. Vi kan vidare konstatera att subjektiva och objektiva förutsättningar, i 

enlighet med brottsbestämmelsens kriterier, samt grundläggande förutsättningar för 

straffansvar är av avgörande betydelse för att straffansvar ska kunna konstateras.  
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6. Krokomfallet 

6.1 Inledning 

Efter en grundläggande genomgång av bakomliggande lagstiftning är det nu dags att 

applicera dessa kunskaper på Krokomfallet. Fallet är, som tidigare nämnts, det enda i 

sitt slag, då det behandlar arbetsmiljöbrott genom kränkande särbehandling. Således är 

fallet av stor betydelse för denna uppsats. I detta kapitel företar jag en rättsfallsanalys av 

tingsrättens136 och hovrättens137 
domskäl, jämför dem med varandra och drar slutsatser. 

Jag är, som tidigare nämnts i metoddelen, medveten om att detta rättsfall inte är ett 

prejudikat i normativ betydelse. Fallet kan dock visa på de problem som uppstår när 

kränkande särbehandling kommer till rättssalen. Fallet kan vidare visa sig bli 

vägledande, mot bakgrund av den annars totala avsaknaden av rättspraxis gällande 

kränkande särbehandling.  

    Inledningsvis redogör jag för omständigheter och domskäl. Därefter följer min 

analys. Kapitlet avslutas med en sammanfattande slutsats. 

.6.2 Omständigheter och domskäl 

I fallet upplevde en socialsekreterare sig vara utsatt för kränkande särbehandling.. 

Arbetstagaren själv, dennes fru och kollegor påtalade för ansvariga chefer att 

arbetstagaren mådde mycket dåligt. Arbetsgivaren genomförde en bristfällig 

mobbningsutredning. Därefter varslades socialsekreteraren om avskedande. Samma dag 

som förhandlingen om avskedandet skulle äga rum, tog dock han sitt liv. 

Socialsekreterarens självmord godkändes som arbetsskada, enligt dåvarande lagen om 

arbetsskadeförsäkring (1976:380). 138  Tingsrätten dömde arbetsgivarens två 

representanter för grovt arbetsmiljöbrott. De friades sedan i hovrätten. Högsta 

domstolen beslutade att inte ge prövningstillstånd.139  
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Tingsrätten inleder med att konstatera att arbetsgivarens representanter vidtagit vissa 

åtgärder, genom trepartssamtal och mobbningsutredning, men att dessa brustit, varpå 

oaktsamhet kunde konstateras. Tingsrätten lägger vikt vid att socialsekreterarens 

allvarliga depression har ”ett klart tidssamband och ett rimligt och mycket sannolikt 

orsakssamband” med konfliktsituationen på arbetsplatsen. Arbetsgivarens representanter 

har vidare brustit i sitt rehabiliteringsansvar, då de inte undersökt arbetsförhållanden och 

omplaceringsmöjligheter i tillräcklig mån. Tingsrätten konstaterar att underrättelsen om 

avsked varit ogrundad och denna åtgärd företagits trots att arbetsgivarens representanter 

vid denna tid var ”klart medvetna om att det fanns en överhängande självmordsrisk”. 

Tingsrätten konstaterar slutligen, genom en hypotetisk bedömning, att 

socialsekreterarens död, med hög grad av sannolikhet hade kunnat undvikas ifall 

arbetsgivaren hade vidtagit tillräckliga åtgärder, i enlighet med AML. Detta motiveras 

av att ”det måste ha varit alldeles uppenbart” att beaktansvärd suicidrisk förelåg. 

Tingsrätten dömde slutligen arbetsgivarens representanter för grovt arbetsmiljöbrott. 

Hovrätten kommer fram till att omfattande oaktsamhet kan konstateras, genom 

brister i hantering av anpassning av arbetsförhållanden, omplaceringsmöjligheter och 

kartläggning av rehabiliteringsbehovet. Mot bakgrund av svårigheter att åstadkomma 

tillfredsställande lösningar i fall som detta och med hänsyn till socialsekreterarens 

växlande inställning kan denna oaktsamhet dock inte anses uppfylla relevanskravet. 

Hovrätten konstaterar att de komplexa psykosociala faktorerna i fallet måste anses 

öppna upp för att en större valfrihet vad gäller valda åtgärder, då det på detta område 

ofta finns olika uppfattningar om vad som är problemet och orsaken. Arbetsgivarens 

representanters oaktsamhet är därmed inte så klandervärd att den är straffbar. Bristerna i 

mobbningsutredningen är, enligt hovrätten, mer framträdande. Samtidigt finns olika 

åsikter huruvida det rörde sig om samarbetsproblem eller mobbning och det är inte helt 

givet vilken slutsats en korrekt utförd mobbningsutredning skulle ha kommit fram till. 

Inga tydliga riktlinjer för hur en mobbningsutredning bör genomföras finns vidare, i 

AML eller dess föreskrifter, vilket måste ge ett större utrymme för skiftande tolkningar, 

felbedömningar och misstag. Således är oaktsamheten inte så klandervärd att den är 

straffbar. Vad gäller underrättelsen om avskedande så hade jurister på Sveriges 

Kommuner och landsting rådfrågats om beslutet och då stått bakom arbetsgivarens 

representanters uppfattning. Detta medför också att klandervärdheten inte är nog för 

straffansvar. De brister som hovrätten konstaterat var således inte tillräckligt 

klandervärda för att erkännas straffrättslig giltighet i detta sammanhang om vållande till 

annans död eller sjukdom. 
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4.3 Analys 

Det finns, enligt min mening, starka skäl att tro att utgången av fallet motiverades av 

skillnader i bakomliggande normativa värderingar. Jag ser två grundläggande skillnader 

mellan tingsrättens och hovrättens domskäl. Dessa skillnader avgör målens utfall. Det 

rör sig om de olika aktsamhetsnormer domstolarna valt att använda sig av i sin 

oaktsamhetsbedömning, och helhetsbedömningens vara eller inte vara. 

I bedömningen av vad som är att anse som goda skäl i det enskilda fallet har 

domstolen att hantera utpräglat normativa, kulturella och ideologiska bedömningar samt 

att göra avvägningar mellan olika intressen. Utgången skiftar beroende på till exempel 

sammanhang, gärningstyp, tidsperiod och det sociala värde gärningen tillerkänns. 140  

Medan tingsrätten väljer att använda sig av sociala normer, i linje med sedvana på 

arbetsplatser gällande mobbningsutredningar, på oaktsamheten, väljer hovrätten att fästa 

avgörande vikt vid de lagreglerade handlingsregler som finns att tillgå i fall som detta. 

Mot bakgrund av att hovrättens domskäl tydligt uttrycker oro eller rädsla för de 

komplexa och osäkra psykosocial faktorerna i fallet, kan en rädsla för osäkra 

klandervärdhetsbedömningar, men även samhällsekonomiska hänsyn skönjas bakom 

valet att hantera denna aktsamhetsavägning med hjälp av de öppna och allmänt hållna 

handlingsreglerna i föreskriften Kränkande särbehandling.  

Genom detta val av aktsamhetsnormer friar hovrätten arbetsgivarens representanter 

från straffansvar. Hanteringen av anpassningen av arbetsförhållanden, 

omplaceringsmöjligheter och kartläggning av rehabiliteringsbehovet kan, mot bakgrund 

av nämnda föreskrift, inte anses nog oaktsamma i förhållande till klandervärdheten av 

deras handlande. Vad gäller mobbningsutredningen uttrycker hovrätten tydligt att 

handlingsregler för en sådan inte konkretiserats i förevarande föreskrift, och att 

straffansvar därmed inte kan utdömas i detta fall, då en ännu större handlingsfrihet 

måste anses existera när sådan osäkerhet råder. Ur domskälen går att utläsa att denna 

utökade handlingsfrihet motiveras av legalitetsprincipen och obestämdhetskravet. Detta 

kan ses som en uppmaning mot lagstiftaren att förtydliga sin vilja. Beakta dock att 

legalitetsprincipen alltid understöds av rättssäkerhetsargument och bestäms genom en 

avvägning mellan legalitet och andra intressen. Även här syns således normativa 

bedömningar. 

Hovrätten gör, i motsats till tingsrätten, ingen helhetsbedömning av bristerna. Att 

helhetsbedömningen är grundläggande då arbetsmiljöns kvalitet och arbetsgivarens 
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ansvar ska bedömas uttrycks tydligt i AML:s förarbeten.141 Rättsskiparen har inte någon 

skyldighet att av princip följa förarbetsuttalanden. Att frångå förarbeten hör dock inte 

till vanligheten. Vanligen är det praktiskt att följa förarbetsuttalanden, då lagstiftarens 

syfte kan utläsas och vägleda domstolen i rätt riktning.142 Min tolkning är att även detta 

borttagande av helhetsbedömningen motiveras av legalitetsprincipen, då det kan vara 

svårt för arbetsgivaren att både få vetskap om att denna helhetsbedömning står skriven i 

AML:s förarbeten och att därefter förstå vad denna helhetsbedömning innebär. 

Hovrätten har tidigare i domskälen demonstrerat att denne ser på de psykosociala 

faktorerna som inbegrips i kränkande särbehandling som både komplicerade och oklara. 

Enligt min mening lyser denna rädsla för psykosociala faktorer igenom även i detta bruk 

av legalitetsprincipen för att förta arbetsgivarens arbetsmiljöansvar den 

helhetsbedömning som AML:s förarbeten så klart stadgar. 

Hade en helhetsbedömning utförts är det, enligt min mening, troligt att oaktsamhet 

hade kunnat konstateras. Detta hade gjort att culpabedömningen övergått till den 

hypotetiska bedömningen, med tillhörande bevislättnad. I motsats till tingsrätten kom 

alltså hovrätten aldrig till steget att använda sig av den hypotetiska 

orksassambandsbedömning, som används vid fall av underlåtenhet.143 Hovrätten hann 

dock med att nyttja en högre bevisbörda för oaktsamheten, genom att principiella skäl 

ger för handen att viss försiktighet bör iakttas vid oaktsamhetsbedömningen i fall av 

vållande till annans död.144 

Krokomfallet blev väldigt uppmärksammat, men frågan är hur stor vikt det bör 

tillerkännas. Hovrättsfall är, som tidigare konstaterats, inte att anse som prejudikat i en 

normativ mening. I detta fall är dock domen att betrakta som principiellt intressant, då 

det är det enda i sitt slag. Det måste anses belysa en renodlad prejudikatfråga. Hovrätten 

ger vidare uttryck för principiella bedömningar i och med att denne ser bort ifrån 

helhetsbedömningen. 145  Mot bakgrund av hovrättens stränga bedömning av de 

psyksociala bristerna, kan hovrätten också anses höja beviskravet. 

6.4 Sammandattande slutsats 

Trots ett flertal konkreta och allvarliga brister friades arbetsgivarrens representanter av 
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hovrätten. Det är tydligt att ytterligare konkretisering krävs av arbetsgivarens 

arbetsmiljöansvar vid fall av kränkande särbehandling. Ur hovrättens domskäl kan 

vidare utläsas en stark skepsis gentemot psykosociala faktorer i allmänhet och med det 

verkar följa ett höjt beviskrav. Hovrättens ignorans av helhetsbedömningen skapar 

vidare oklarhet på rättsområdet, då den går emot en grundläggande syn inom både AML 

och arbetsmiljöarbete i allmänhet. Ett borttagande av helhetsbedömningen skulle ha 

stor, för att inte säga avgörande, med tanke på hovrättens friande dom, betydelse, på det 

psykosociala arbetsmiljöområdet. Slutligen vill jag påpeka att detta endast är ett 

rättsfall, utan prejudikatvärde i normativ mening, att mycket är fortfarande oklart och att 

inga förhastade slutsatser ska dras. 
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7. Identifierade problemområden 

7.1 Inledning 

Här nedan följer en närmare analys av bakgrunden till dagens bristande 

ansvarsutkrävande. Av pedagogiska skäl har jag valt att dela upp detta analyskapitel 

utefter de olika problemområden jag identifierat. Inledningsvis utreds den otillräckliga 

konkretiseringen av arbetsmiljöansvaret, vilket leder vidare till den bristande översikten 

av konskevenser och avsaknaden av rättspraxis. Därefter utreds, vad jag upplever vara 

grundproblematiken; en rädsla för psykosociala faktorer, viken leder vidare till en 

redogörelse för de legitimitetsproblem som därigenom uppstår. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande slutsats. 

7.2 Otillräcklig konkretisering av arbetsmiljöansvaret  

Arbetsmiljöverket har brustit i sitt ansvar att utforma konkretiserande föreskrifter till 

AML i linje med de behov som uppstår genom samhällets utveckling. 146 

Arbetsmiljölagens ramlagskaraktär med dess övergripande/generella formuleringar har 

utformats av lagstiftaren, bland annat mot bakgrund av att arbetsmiljörätten behövde 

utrymme för en dynamisk utveckling i linje med samhällets förändrande behov, ett 

utrymme som skulle täckas upp av och förtydligas med hjälp av Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter. På området kränkande särbehandling brister dock dessa föreskrifter. Detta 

måste anses mycket beklagligt, då detta medför att även AML:s vägledande 

ramlagstiftning förlorar sin funktion. Det är, mot bakgrund av hovrättens domskäl i 

Krokomfallet, tveksamt om det idag finns rättsligt stöd för att utkräva straffansvar vid 

fall av kränkande särbehandling.  

Hovrättens kritik mot föreskriften Kränkande särbehandling i arbetslivet grundar sig 

i avsaknaden av konkreta handlingsregler vid uppkomna fall av kränkande 

särbehandling, såsom konkreta beskrivningar av hur en mobbningsutredning går till 

eller minimikrav på mobbningsutredningar. Även förslag på konkreta 

interventionstekniker lyser med sin frånvaro i föreskriften.  Dessa regler gör det svårt att 
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avgöra huruvida arbetsgivaren brustit i sitt arbetsmiljöansvar och om detta skett på ett 

tillräckligt sätt, såtillvida att straffrättsligt ansvar kan uppkomma. Och ännu svårare att 

fastställa om dessa brister utgjort tillräcklig anledning för en arbetstagare att ta sitt eget 

liv, såsom i Krokomfallet. Det framstår, vid en första anblick, som anmärkningsvärt att 

Arbetsmiljöverket inte noterat dessa brister och åtgärdat problemet långt innan 

Krokomfallet kom att behandlas.  

Vad är det då som har lett Arbetsmiljöverket att utforma föreskrifter så generella att 

de knappast kan ge någon närmare vägledning, såtillvida att straffrättsligt ansvar inte 

kan utkrävas genom dem? Orsaken står att finna i den svenska traditionen att hantera 

arbetsrättsliga frågor genom en trepartsmodell, vari arbetsgivar- och arbetstagar-

organisationer tillsammans med staten, i detta fall arbetsmiljöverket, försöker nå 

samsyn. I AML:s förarbeten uttrycker lagstiftaren tydligt åsikten att samverkan mellan 

arbetsmarkandens parter är på alla områden inom arbetsmiljön är ”den säkraste garantin 

för att frågor som gäller arbetets anpassning till människans behov i olika avseenden 

skall få bästa möjliga lösning.”.147 Denna syn är ledande även idag. Staten anser inte att 

denne själv, genom resurser, lagstiftning och tillsyn, kan minska ohälsa som har 

samband med psykosocial arbetsmiljö. Istället krävs en bred samsyn mellan 

arbetsmiljörättens tre parter, det vill säga staten, arbetsgivaren och arbetagaren, gällande 

orsakerna till ohälsan, åtgärder, vilka områden som behöver regleras och på vilket 

sätt.148 Mycket har dock skett sedan införandet av AML. Mot bakgrund av ett förändrat 

arbetsliv och samhället tekniska och sociala utveckling har sjukskrivningarna med 

grund i psyksociala brister har ökat. Detta har krävt ytterligare rättslig reglering på 

området psykosocial arbetsmiljö. Denna reglering har dock, trots flera försök, lyst med 

sin frånvaro. Att nå partssamsyn om fysiska problem måste, mot bakgrund av detta, vara 

lättare än på det mer oklara komplexa psykosociala området. Detta medför att 

konkretiseringen i föreskrifterna brister och ansvaret med det, såtillvida att 

ansvarsutkrävandet blir obefintligt.  

Det stora problem vilket hindrar en tydligare konkretisering av föreskriften 

Kränkande särbehandling och som tidigare hindrat antagandet av andra mer konkreta 

föreskrifter om den psykosocial arbetsmiljön arbetsgivarorganisationernas ovilja mot att 

skapa tydligare föreskrifter på det psykosociala området generellt. Svenskt näringsliv 

har till exempel en kritisk inställning till en mer konkretiserad reglering av 
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arbetsgivarens ansvar vid fall av kränkande särbehandling. I en rapport från SN, från år 

2007, konstateras att de som drabbas av kränkande särbehandling i högre grad än andra 

upplever att de på grund av bristande kompetens inte kan utföra sina arbetsuppgifter 

tillräckligt bra och att sämre utfört arbete inte tolereras på arbetsplatsen kan medföra att 

den drabbade känner sig utsatt för just kränkande särbehandlad. Fokus bör således riktas 

mot den drabbades bristande kompetens, istället för att all vikt ska läggas på 

socialpsykologiska orsaker till den kränkande särbehandlingen och arbetsgivarens 

ansvar. 149 I en studie utförd av Einersen och Hoel ger en representant från SN uttryck 

för att kränkande särbehandling inte alls går att reglera genom lagtext. Detta problem, 

menar representanten, handlar mer om attityder, mänskliga relationer och erfarenheter, 

och kan liknas vid att regler om att alla ska vara nöjda med sitt arbete eller att alla ska 

vara snälla mot varandra.150  

Arbetstagarsidan däremot ger uttryck för att förstärkning behövs av reglerna kring 

den psykosociala arbetsmiljön. Fackförbunden LO, SACO och TCO har framfört att det 

finns ett behov av lagstiftning mot kränkande särbehandling i arbetslivet. De menar att 

den individ som utsätts för kränkande särbehandling inte skyddas av dagens 

arbetsmiljölagstiftning. Fackförbunden menar att det finns ett behov av att göra en bred 

översyn av de olika regelverk som finns, som har anknytning till kränkande 

särbehandling i arbetslivet. 151  Vision har vidare lagt fram ett lagförslag med ett 

alternativt ansvarsutkrävande till dagens ordning, varigenom de som drabbas av 

kränkande särbehandling i arbetslivet kan tillerkännas ersättning enligt en civilrättslig 

speciallagstiftning.152  

Att arbetstagarsdan är positivt inställd till en ökad konkretisering av reglerna på 

området gör ingen skillnad, i trepartssamtalen, om arbetsgivarsidan sätter stopp. Vad 

som vid första blicken verkar vara en enkelt åtgärdad konkretisering från 

Arbetsmiljöverkets sida, visar sig, efter en förståelse för strukturen bakom skapandet av 

föreskrifterna, inte längre vara så okomplicerat. Mot bakgrund till SN:s inställning kan 

det inte längre anses anmärkningsvärt att konkreta krav lyser med sin frånvaro i 

föreskriften Kränkande särbehandling i arbetslivet, då samförstånd måste nås för att 

föreskrifterna ska släppas igenom. 
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7.3 Bristande översikt över konsekvenser  

Varför är det då så svårt att nå samsyn på detta område? Orsaken står att finna i att 

arbetsmiljöverket även brustit i sin uppgift att föra statistik, sprida information och 

därigenom främja samverkan. 153  Samverkansmodellens konflikt med upprättelse-

möjligheten beror nämligen på otillräcklig översiktlighet gällande de konsekvenser som 

kränkande särbehandling medför. 

Arbetsgivaren tenderar att se på psykosocial missförhållanden på arbetsplatsen som 

ett individproblem, snarare än missförhållanden uppkomna ur bristande strukturer på 

arbetsplatsen. Denna syn på kränkande särbehandling som ett individproblem är inte 

förvånande, då den även går att utläsa ur den forskning som finns om kränkande 

särbehandling, dess stadier och konsekvenser. Denna syn på kränkande särbehandling 

som ett individproblem, trots all den forskning som visar på motsatsen, bottnar, enligt in 

mening, i att detta från arbetsgivarens sida ger sken av att vara den mest lönsamma 

hanteringsmodellen.  

Ökad information om de ekonomiska förluster som drabbar arbetsgivaren vid fall av 

kränkande särbehandling skulle ge i arbetsgivaren insikt om de ekonomiska 

konsekvenserna kränkande särbehandling medför även för denne och hur denne således 

kan tjäna på en tydligare reglering av detta område. Kan vinstintresset tydliggöras kan 

större samarbetsvillighet åstadkommas och slutligen kan kränkande särbehandling, i 

högre grad, hanteras som det problem det ändå är. 

Den ovilja som i nuläget finns hos arbetsgivaren vad gäller att vidareutveckla och 

konkretisera den psykosociala arbetsmiljöansvar skapar otydliga krav. De otydliga 

kraven kan av arbetsgivare likställas med att dennes arbetsledningsrätt på detta område 

inte är beskuren i någon nämnbar mån. Detta är problematiskt vid skapande av nya 

föreskrifter, då arbetsgivaren tror sig vara i en mer fördelaktig position än vad 

lagstiftaren, mot bakgrund av förarbetena till arbetsmiljöbrottet i brottsbalken, i 

realiteten åsyftat. Bristande information om hur arbetsgivare drabbas negativt av de 

bristande psykosociala strukturerna kring kränkande särbehandling kan således sägas 

skapa en ond cirkel. 

Begrundas bör dock ifall trepartsförhållandet kanske, i och med samhället 

ekonomiska, sociala och tekniska utveckling, har utdaterats just på området för den 

psykosociala arbetsmiljön. Eller i vart fall kanske arbetsgivarsidans åsikter på detta 

område beaktas i alltför hög grad idag. Det är nämligen tydligt att arbetsgivarsidan 
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många gånger lägger skulden för den kränkande särbehandlingen på den drabbade och i 

slutändan försöker göra sig av med problemet, det betecknas till och med som en egen 

fas i mobbningsförloppet. En revidering av trepartsförhållandet bör således ske. 

Slutligen ska något sägas om att även information om samhällets totala kostnad 

saknas. Då kränkande särbehandling är ett aktuellt och växande problem, bör man 

kunna ställa högre krav på överblickbarheten på problemet. Ser man inte problemet kan 

man inte heller hantera problemet. Kanske hade tydligare lagreglering funnits idag, ifall 

bättre överblick hade funnits angående mängden drabbade arbetstagare och deras totala 

kostnad för samhällsapparaten. Denna bristande översikt kan sägas vara förklaringen till 

varför vi har det problem vi har idag, med ett arbetsmiljöbrott för vilket ansvar inte kan 

utkrävas vid fall av kränkande särbehandling, och inte en mer tillfredsställande 

reglering. 

7.4 Avsaknad av rättspraxis 

Det är klarlagt att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid fall av kränkande särbehandling 

måste konkretiseras. Detta kan ske genom konkretisering av förekrifter, men även 

genom rättspraxis som konkretiserar de krav som ställs i lagar och föreskrifter. I nuläget 

kan de otydliga kraven, både av inblandade parter och samhället i stort, misstas för att 

väldigt få krav ställs på arbetsgivaren vad gäller arbetsmiljöns tillräcklighet. Detta får 

som följd att färre kommer på tanken att anmäla och färre åtal kommer således att 

väckas. De otydliga kraven kan vidare, som ovan nämnts, av arbetsgivare likställas med 

att dennes arbetsledningsrätt på detta område inte är beskuren i någon nämnbar mån, 

vilket är problematiskt vid skapande av nya föreskrifter, då arbetsgivaren tror sig vara i 

en mer fördelaktig position än lagstiftaren åsyftat. Vad beror då denna avsaknad av 

rättspraxis på? 

Inledningsvis bör konstateras att avsaknaden av rättpraxis inte står att finna i 

systemet med strafförelägganden såsom alternativ till väckande av åtal. Så är fallet då 

detta villkoras till olycksfall, det vill säga fall av mindre komplexitet.154 Arbetsgivare 

har vidare en lagstadgad skyldighet att rapportera arbetsskador, både fysiska och 

psykiska, till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kan därefter lämna in en anmälan till 

åklagarmyndigheten. I de fall då ambulans och polis kallas till plasten kan polisen göra 

en anmälan.  Åklagare kan också på eget initiativ ta upp fallet. Detta kan även ske 
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genom att dessa olika instanser får information tillsänd sig från enskilda  eller genom 

uppmärksammandet av en nyhetsrapportering på tv. Faktum är att vem som helst kan ge 

information till polis- och åklagarmyndighet och på så vis initiera ett åtal om 

arbetsmiljöbrott. 155  Åklagaren har en lagstadgad plikt att väcka åtal, ifall denne 

bedömer att bevisningen för arbetsmiljöbrottet är tillräckligt stark för att kunna ligga till 

grund för en fällande dom.156 Ifall åklagaren inte väcker åtal kan även den enskilde 

väcka åtal, genom s.k. ”enskilt åtal”. Detta är dock mycket ovanligt. 157  Ett flertal 

lagstadgade skyldigheter att rapportera arbetsskador, åtalsanmäla och väcka åtal kan 

således konstateras. Möjligheter finns vidare för den enskilde att både initiera en sådan 

process och att väcka enskilt åtal. 

Genom AD 2003:51 fastställde arbetsdomstolen att det faktum att arbetstagaren 

anmäler sin arbetsgivare till åklagarmyndigheten för misstanke om brott och för 

kränkande särbehandling till Arbetsmiljöverket inte medför fog för avsked eller saklig 

grund för uppsägning. Angående arbetstagares rätt att anmäla kränkande särbehandling 

till Arbetsmiljöverket uttalade arbetsdomstolen att en sådan anmälan endast avser 

dennes egen arbetsmiljö och att arbetstagaren därmed måste tillerkännas ”ett mycket 

stort utrymme” att uttrycka rent subjektiva värderingar. Angående åtalsanmälan uttalade 

arbetsdomstolen att arbetstagaren genom åtalsanmälan måste anses ha utnyttjat sin 

grundläggande yttrandefrihet och att det därmed inte finns något hinder för arbetstagare 

att anmäla sin arbetsgivare. Den enskilde kan således kunna anmäla sin arbetsgivare 

utan att befara att denne ska förlora sitt arbete eller råka ut för andra arbetsrättsliga 

reprimander. 

Trots ovan beskrivna stödsystem och rättigheter finns alltså endast ett väckt åtal, 

Krokomfallet. Vad beror då detta på? En del av svaret står att finna i de komponenter 

som utgör kränkande särbehandling. Som ett led i den kränkande särbehandlingen 

omvandlas den som drabbas av kränkande särbehandling till den som ses som 

problemet av arbetsgivaren. Detta orsakar att arbetsrättsliga disciplinåtgärder, mer eller 

mindre motiverat, i slutändan sätts in. Den kränkande särbehandlingen går i dessa mål 

från att potentiellt agera sakfråga i ett mål om arbetsmiljöbrott till att agera bevisfråga i 

ett anställningsskyddsmål eller ett mål om föreningskränkning. 158  Även 

avgångsvederlag måste, av samma skäl som ovan, anses som relativt vanligt 
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förekommande, då den kränkande särbehandlingen pågått under längre tid.159 Problemen 

på arbetsplatsen anses för stora för arbetsgivaren att hantera, varpå denne köper ut den 

drabbade arbetstagaren. Förglömmas får inte heller att en arbetstagare som drabbas av 

kränkande särbehandling systematiskt under en längre tid brutits ned både psykiskt och 

fysiskt. Som en spillra av sitt forna jag drabbas då denne slutligen av rehabiliteringen, 

varunder denne stegvis tvingas återvända till den miljö som denne blivit sjuk av. Detta 

måste anses väldigt problematiskt, då det är just de psykosociala förhållanden på 

arbetsplatsen som orsakat uppkomsten av sjukdomen och att många drabbade således 

mår dåligt bara av tanken på att återvända till sin arbetsplats. Arbetsgivaren har här ett 

lagstadgat ansvar att tillse att den drabbade får rehabilitering och den drabbade har ett 

lagstadgat ansvar att medverka till denna rehabilitering. Ifall arbetsagaren inte 

medverkar till detta kan saklig grund för uppsägning uppstå.160 Att den drabbade på 

detta sätt slussas in på arbetsplatsen igen, kan, ifall situationen inte drastiskt åtgärdats 

till det bättre, resultera i ytterligare sjukdomsepisoder, ännu sämre psykisk hälsa och 

genom detta total utslagning från arbetslivet. Detta medför en dålig grund för att den 

drabbade arbetstagaren att själv ska kunna stå upp för sin rätt till upprättelse.  

Den rättsliga regleringen runt kränkande särbehandling sträcker sig vidare över flera 

rättsområden, varunder den regleras i olika lagar, vilka inkluderar olika parter och 

bedöms av olika domstolar.161 Viss roll- och ansvarsförvirring kan konstateras. Vilket 

medför att den drabbade, som är i en extra svag och utsatt position på grund av sin 

psykiska och fysiska ohälsa, kan falla mellan stolarna, då ansvarsutkrävandet spridits ut 

på flera parter, på olika nivåer, ibland med konflikterande roller. 162 

Denna roll- och ansvarsförvirring kan vara förklaringen till att Arbetsmiljöverket 

valde att inte göra en åtalsanmälan i Krokomfallet. Den avlidne socialsekreterarens änka 

gjorde istället en polisanmälan om händelsen.163 Arbetsmiljöverket hanterar inte själv 

enskilda fall, utan hanterar endast det förebyggande arbetet genom sin verksamhet.164 

Det är troligt att de inte förstod att till grund för arbetsmiljöbrott. I en 
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informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket,165 daterad 2012, går följande att utläsa: 

”Straffansvar kan däremot bara bli aktuellt efter det att ett olycksfall Inträffat i arbetet.”. 

Indirekt går det från citatet att utläsa att sjukdom orsakad av psykosocial belastning över 

tid, genom t.ex. kränkande särbehandling, inte innefattas brottsbalksbestämmelsen om 

arbetsmiljöbrott. Detta har sannolikt sin orsak i att endast en arbetsgivare har fällts för 

arbetsmiljöbrott grundat på psykosociala brister i arbetsmiljön. Detta orsakades dock 

genom ett fysiskt olycksfall och inte en längre sjukdomsepisod, vilket är fallet vid 

kränkande särbehandling.
166

 

Denna rollförvirring och okunskap kan inverka även på andra i stödsystemet runt de 

drabbade. En analys av arbetsmiljöbrotten utförd av Arbetsmiljöverket, från 2013, 

visade att få polisanmälningar avseende arbetsmiljöbrott rör den psykosociala 

arbetsmiljön i jämförelse med andra brott.167 Polisanmälningarna har ökat de sista åren., 

men trots detta ökar inte åtalen nämnvärt. Detta kan ha sin bakgrund i att 

arbetsmiljöbrott inte prioriteras hos polis och åklagare samt att polisutredningarna är för 

dåliga.168  

Sammanfattningsvis torde orsaken till bristen på rättspraxis torde stå att finna i 

bristande kunskap och negativitet eller osäkerhet i förhållande till psykosociala brister. 

Det är vidare möjligt att åklagare vid väckande av åtal och myndighetspersoner vid 

åtalsanmälan tillämpar ett högre beviskrav vid arbetsmiljöbrott orsakade av belastande 

psykosociala faktorer. Systemet kan vidare inte anses ge den drabbade det stöd denne 

behöver för att själv utkräva detta ansvar. 

7.4 Rädsla för psykosociala faktorer 

Ovan nämnda problem har sin bakgrund i en rädsla för psykosociala brister, deras 

komplexa samspel, osäkerhet i bedömningar och stora konsekvenser. Den syns i 

angränsande rättstillämpning, i domskälen till hovrätten i krokomfallet, i det bristande 

stödet från stödaparaten och i bristande föreskrifter på området.  

Psykosociala brister i arbetsmiljön kan anses komplicerade av flera skäl. De 

psykosociala frågorna regleras av olika lagstiftningar och hanteras av olika domstolar, 
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vilka tillämpar olika bedömningsgrunder. 169  Psykologisk forskning på detta område 

visar viss oklarhet gällande psykosociala arbetsmiljöfaktorer. 170 Pyksociala brister 

påverkar vidare över tid. Inom kränkande särbehandling innebär detta att en mängd 

handlingar, i sig själv triviala, men, sedda som helhet och i sitt sammanhang, kränkande 

och nedbrytande. Detta kan utspela sig under perioder av flera år. Gärningarna kan 

utföras av ett flertal olika personer och även faktorer utanför arbetsmiljön har betydelse. 

Det rör sig således om utdragna gärningsförlopp och konkurrens mellan gärningar, 

vilket medför en mängd komplicerade orsaksbedömningar tvingas fram.
171 

Psykosociala 

brister medför vidare svårvärderade psykiska skador. Det är lättare att konstatera och 

värdera fysiska skador, såsom en avsågad hand, än psykiska skador.
172  

Vid 

arbetsmiljöbrott inbegrips även underlåtenhet. Även detta kan anses vara en försvårande 

faktor, då endast negativa faktorer är inblandade och domstolen således tvingas göra en 

hypotetisk bedömning av orsakssambandet.173 

I parallella lagregleringar har höga krav omedvetet appliceras på fall av bristande 

psykosocial arbetsmiljö. Två avhandlingar färdigställda 2008 och 2013 visar att 

domstolar ställer högre beviskrav vid psykosociala arbetsskador, till exempel då 

kränkande särbehandling prövas som arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken. Man 

kan få intrycket att så även är fallet vid arbetsmiljöbrott enligt brottsbalkens regler.174   

Att oklarheten på det psykosociala området ges stor vikt måste anses utmärkande för 

hovrättens domskäl i Krokomfallet. Hovrätten inleder till exempel sin oaktsamhet-

sbedömning med att konstatera att inga principiella skillnader finns i arbetsmiljö-

ansvaret mellan fysiska och psykiska brister, men att fysiska brister är mer konkreta och 

ofta är lättare att åtgärda. Psykosociala brister, i form av samarbetsproblem eller 

kränkande särbehandling, berör istället ”känsliga mellanmänskliga förhållanden”, vilka 

är svåra både att sätta etikett på och förklara orsaken till, då skilda uppfattningar ofta är 

för handen. Till skillnad från fysiska brister, skriver hovrätten, kan vidare en åtgärd för 

att reparera viss brist, medföra att ytterligare problem uppstår. Hovrätten visar i sina 

uttalanden en tydlig osäkerhet inför psyksociala faktorer. Implicit medföljer en 
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uppmaning om försiktiga bedömningar, vilken vidareutvecklas senare i domskälen. 

Detta ges avgörande vikt vid relevansbedömningen, då tillräcklig klandervärdhet av 

detta skäl inte kan anses föreligga. Kanske kan det vara så att hovrättens restriktiva 

bedömning av aktsamhetsöverväganden, vilket resulterade i att arbetsgivarens 

representanter friades i Krokomfallet, har sitt ursprung i ett högre beviskrav. 

Vad är då behovet till denna ökade restriktivitet? Osäkerheten kring de psykosociala 

bristera medför samhällsekonomiska överväganden. Rädsla kan finnas för ohållbara 

konskevenser för samhället. Stor arbetsbörda på domstolarna kan uppstå då 

mobbningsfallen att avläsa från statistiken skulle kunna bli många. Ett stort 

samhällsproblem skulle således kunna skapas.  Det kan vidare uppfattas som olämpligt 

att skattebetalarna ska behöva stå för denna stora kostnad och alla rättsprocesser saktas 

ned på grund av anstormningen, då skatteintäkterna lämpligen bör användas till att 

försöka förbättra arbetsmiljöerna på Sveriges arbetsplatser, genom Arbetsmiljöverkets 

förebyggande arbete. En ökning av brott, utan ökning av resurser, medför vidare att 

vissa brott kommer nedprioriteras, vilket undergräver kriminaliseringens 

brottsavhållande funktion och urholkar dess trovärdighet.175 

7.5 Legitimitetsproblematik 

Mot bakgrund av det ovan beskrivna kan konstateras att arbetsmiljöbrottet skänker en 

förrädisk trygghet till de som drabbas av kränkande särbehandling. Oklart omfång på 

arbetsmiljöansvaret inom detta område, avsaknad av konkreta handlingsregler, roll- och 

ansvarsförvirring på arbetsmiljöområdet, bristande översikt över hur kränkande 

särbehandling påverkar inblandade parter och samhället i stort, en utdaterad 

samverkansmodell skapar stora problem för ansvarsutkrävande på detta område. Bakom 

detta står rädslan för psykososociala brister i arbetsmiljön. Även om någon av 

ovanstående brister åtgärdas, kommer denna rädsla oavsett att försämra 

ansvarsutkrävandet. Denna rädsla baseras på komplexiteten hos psykosociala faktorer 

och den osäkerhet som råder på området idag. Sett mot denna bakgrund är det inte svårt 

att förstå varför endast ett fall av kränkande särbehandling lagts till grund för 

arbetsmiljöbrott och varför detta fall resulterade i en friande dom. Trots 

arbetsmiljöbrottet i brottsbalken och dess förarbetsuttalanden om inkludering av den 
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psykosociala arbetsmiljön så finns det idag, helt enkelt, ingen reell möjlighet att utkräva 

ett sådant straffansvar. 

Lagstiftaren har sedan 1970-talet tagit hänsyn till psykosociala faktorer i sin 

lagstiftning kring arbetsmiljön. Forskning visar att kränkande särbehandling har sitt 

ursprung i bristande psykosocial arbetsmiljö och leder till allvarliga följder för alla 

inblandade parter och samhället i stort.  Den mediala täckningen av Krokomfallet och 

den samhälleliga upprördheten över den friande domen visar tydligt att kränkande 

särbehandling är att anses om förkastligt enligt samhället. Föga förvånande då 

kränkande särbehandling kan sägas utmärkas av just avvikande från allmänna regler om 

moral och heder vid social interaktion. Statistik visar vidare att kränkande 

särbehandling är ett växande problem. Att rättsstaten, trots all denna kunskap och 

samhällsanda samt det faktum att ett arbetsmiljöbrott införts i brottsbalken för 25 år 

sedan, idag ändå inte kan sägas tillförsäkra drabbade arbetstagare någon reell möjlighet 

till straffrättslig upprättelse är svårt att ursäkta, än mindre acceptera. 

Extra allvarligt är att det brister på straffrättens område. Straffrätten måste anses 

vara den del av rätten som är mest känslig för medborgarnas förlorade förtroende, då 

dennes övergripande syfte är allmänpreventivt, genom att det syftar att undertrycka 

brottsligt beteende och därigenom skapa ett mer önskvärt samhälle.176 Beaktas ska dock 

att kriminaliseringen även har en symbolfunktion, då statsmakten genom 

kriminaliseringen utpekar gärningen såsom socialt förkastlig. Symbolfunktionen bör 

inte ensamt motivera kriminalisering, då detta kan vara kontraproduktivt och följderna 

inte behöver sammanfalla med de avsedda.  

Skälet för införandet av arbetsmiljöbrottet i BrB var pedagogiskt, enligt lagstiftaren. 

I brottsbestämmelsens förarbeten uttalade vidare lagstiftaren tydligt att den psykosociala 

arbetsmiljön skulle inkluderas i arbetsmiljöbrottets tillämpningsområde.  Mot bakgrund 

av frånvaron av någon reell möjlighet att utkräva detta straffansvar vid fall av brister i 

den psykosociala arbetsmiljön i allmänhet och kränkande särbehandling i synnerhet kan 

starkt ifrågasätta om vi i fall som dessa inte har att göra med endast ett fall av symbolisk 

lagstiftning, s.k. plakatlagstiftning. Ett enkelt medel för politiker att visa handlingskraft 

och ge intryck av att effektivt medel mot brottsligheten införts, men egentligen duger 

inte verktyget till mer än att lugna en orolig allmänhet.177   

I slutändan är detta en fråga om rättsstatens legitimitet. Ett problem för rättsstaten är 

de värderingar detta legitimerar. Att kränkande särbehandling får fortgå ostraffat i 
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dagens Sverige, trots att det är belagt med straff i en brottsbalksbestämmelse, är rätt och 

slätt rättsföraktande och otillräckligt. Rättssystemet har, inte att förglömma, en funktion 

som socialt styrmedel och vidareutveckling av rätten och kriminalisering är endast en 

form av formell social kontroll som politiska organ kan påverka samhället genom. 

Slutligen måste frågan ställas: Är det ens lämpligt att ansvarsutkrävandet sker genom 

brottsbalken?  

Åklagarutredningen menar att fem kriterier kan användas för att undersöka huruvida 

en kriminalisering är befogad. 1. Beteendet föranleder påtaglig skada eller fara. 2. 

Gärningens allvar kräver straffsanktion. 3. Kriminaliseringen utgör ett effektivt medel 

för att motverka beteendet. 4. Rättsväsendet ska ha nog resurser för att klara av denna 

ytterligare belastning. 5. Alternativa sanktioner är inte aktuella, då de inte finns, inte är 

rationella eller skulle kräva orationellt stor kostnad.178  

De första två kriterierna ställer, enligt min mening, inte till några problem. 

Kränkande särbehandling inbegriper ett allvarligt angrepp mot den drabbades liv och 

hälsa, genom systematisk nedbrytning under en längre tid. Beaktas ska vidare att 

kränkande särbehandling medför stora konsekvenser, inte endast för den drabbade, utan 

för alla inblandade parter, även samhället i stort. Det måste betecknas som mycket 

allvarligt att arbetsgivaren, som har både makten och skyldigheten att förebygga 

framväxten av dessa nedbrytande psykosociala strukturer, underlåter att ta ansvar för 

detta. Mot bakgrund av den skada eller fara kränkande särbehandling medför och den 

klandervärdhet som måste tillerkännas arbetsgivarens åsidosättande av AML i dessa fall 

verkar det finnas god grund för kriminalisering. 

Nästföljande två kriterier öppnar dock upp för betydande problem. 

Arbetsmiljöbrottet är idag inte på något sätt ett effektivt rättsmedel vid fall av 

kränkande särbehandling, då endast ett åtal väckts på området och detta resulterat i en 

friande dom. Det kan vidare starkt ifrågasättas huruvida samhällsapparaten på ett 

effektivt sätt skulle kunna hantera en våg av åtal, som skulle komma ifall alla som 

upplevde sig som kränkande särbehandlade anmälde detta och togs på allvar. 

Statskassan skulle få problem att hantera denna mängd nya fall. Kränkande 

särbehandling är vidare ett växande problem kopplat till samhällets utveckling och det 

nya arbetslivet. Mot bakgrund av kriminaliseringens effektivitet och samhällets resurser 

kan inte kriminaliseringar anses vara ett fungerande alternativ. 
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Ett ansvarsutkrävande vid fall av kränkande särbehandling framstår dock ändå som 

viktigt och fyller en funktion i samhället och rätten. Frågan är då om det går att finna 

alternativa sanktioner. 179  Enligt Straffanvändningsutredningen, som vidareutvecklat 

åklagarutredningens kriterier, är den första frågan som bör ställas innan kriminalisering, 

om det redan finns andra handlingsdirigerande regler på andra rättsområden, vilka, på 

ett tillräckligt sätt, kan appliceras på beteendet. Finns ingen sådan regel bör det 

undersökas om en sådan kan införas. Det kan till exempel röra sig om civilrättslig 

lagstiftning, vilken inte är repressiv som kriminalisering är. Det är först ifall en icke 

repressiv reglering inte är lämplig eller tillräcklig som en kriminalisering kan bli aktuell. 

Den minst ingripande regleringen ska då övervägas i första hand, ifall någon sådan kan 

ge tillräcklig effekt.180  

Kanske kan stöd sökas i lagstiftning på angränsande områden, bland lagstiftning 

som reglerar liknande problematik, såsom i SkollL och DiskrL. Dessa civilrättsliga 

lagstiftningar ger ett starkare skydd i liknande fall, nämligen mobbning i skolmiljö eller 

innanför diskrimineringsgrunderna. Arbetsgivaren och skolans huvudman har även i 

dessa fall, i likhet med AML, omsorgs-, utrednings- och åtgärdsansvar. Det starkare 

skyddet erhålls genom lägre beviskrav, stöd av statliga myndigheter vid tvist, möjlighet 

till ersättning, förlikningsutrymme och konkretisering genom både lagtext, förarbeten 

och rättspraxis. Genom detta starkare skydd finns en reell möjlighet till 

ansvarutkrävande. 

7.6 Sammanfattande slutsats 

 

Alltsedan 1970-talet har psykosociala faktorer uppmärksammats och beaktats av 

lagstiftaren i dennes utformande av arbetsmiljörätten. I AML:s förarbeten stadgas en 

skyldighet att anpassa rätten efter samhällets sociala, ekonomiska och tekniska 

utveckling. Ett ändrat arbetsliv har medfört nya behov och lagstiftningen har gjort sitt 

bästa för att tillfredsställa dessa. Det har gått sådär.  

Min bedömning är att det idag inte finns några reella möjligheter att utkräva 

straffansvar av arbetsgivaren vid fall av kränkande särbehandling. Så är fallet av flera 

skäl. 

                                                           
179

 Heidenborg, s. 309. 
180

 SOU 2013:38, s. 498. 



 

53 

Inga åtal väcks idag om arbetsmiljöbrott genom kränkande särbehandling. Detta har 

sin bakgrund i att stödsystemet runt den drabbade fungerar dåligt. Trots lagstadgade 

skyldigheter och rättigheter, samt förtydligande i praxis om arbetstagarens rätt att 

anmäla missförhållanden i sin arbetsmiljö utan arbetsrättsliga reprimander, uppkommer 

svårigheter ifråga om anmälan till arbetsmiljöverket, polisanmälan, åtalsanmälan, 

allmänt åtal och enskilt åtal. Bakgrunden till detta står att finna i rädsla för och 

okunskap om psykosociala faktorer. Det står även att finna i oklara roll- och 

ansvarsförhållanden, mot bakgrund av den vidsträckta, mångfacetterade och parallellt 

reglerade arbetsmiljörätten. 

Ifall åtal väcks uppkommer problem med rättstillämpningen, då den ramlag som 

reglerar arbetsmiljöansvaret inte har tillförts tillräckligt konkreta föreskrifter. Begrepp, 

komponenter, konsekvenser och handlingsregler måste konkretiseras. Med 

handlingsregler menas interventionsmetoder, vilka kan användas av arbetsgivaren vid 

fall av mobbning.  

Den otillräckliga konkretiseringen av arbetsmiljöansvaret har sin grund i bristande 

översyn av de konsekvenser kränkande särbehandling medför för inblandade parter och 

samhället i stort. Kränkande särbehandling är ett individuellt trauma, men inget 

individärende. Det är en kollektiv angelägenhet, då dess förekomst påverkar oss alla, 

antingen direkt eller indirekt. Detta har inte klargjorts nog tydligt, vilket medfört 

problem att utforma föreskrifter genom samverkansmodellen. Om samverkansmodellen 

är att anse som utdaterad på detta område kan diskuteras.  

Ovan nämnda problem har sin bakgrund i en rädsla för psykosociala brister, deras 

komplexa samspel, osäkerhet i bedömningar och stora konsekvenser. Den syns i 

angränsande rättstillämpning, i domskälen till hovrätten i krokomfallet, i det bristande 

stödet från stödsystemet runt den drabbade, bristande överblick över konsekvenser och i 

bristande föreskrifter på området. Faktum är dock att de anmälningar av arbetsskador 

orsakade av psykosocial brister rent generellt ökar och kränkande särbehandling ses 

som ett växande problem. 

I skrivande stund har vi ett arbetsmiljöbrott i brottsbalken som endast har tillämpats 

en gång på kränkande särbehandling, trots att de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna 

spelar en allt mer avgörande roll i vårt samhälle och kränkande särbehandling är ett 

växande problem. Fysiska skador orsakade av den mänskliga faktorn har, om inte spelat 

ut sin betydelse, så i vart fall en mycket mer blygsam roll i dagens arbetsliv. Trots detta 

finns en skepsis för bristande psykosociala faktorer, vilket medfört att kränkande 

särbehandling i parallella lagstiftningar påtvingats ett högre beviskrav.  
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Kanske är det för politiker mer fördelaktigt ur ett popularitetsperspektiv att införa 

kortsiktiga lösningar genom till exempel ett omöjligt arbetsmiljöbrott i BrB eller en 

allmänt formulerad och tandlös föreskrift på området. 

I slutändan är det dock en fråga om rättsstatens legitimitet. Lagstiftaren måste ta sitt 

ansvar. En reglering som fungerar någorlunda är i vart fall ett rimligt krav. I dagsläget 

har vi ett legitimitetsproblem då arbetsmiljöbrottet skänker de som drabbas av 

kränkande särbehandling en förrädisk trygghet. En möjlig lösning kan stå att finna i 

angränsande lagregleringar av likartade situationer. 
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