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Sammanfattning 

Arbetsgivaren har en skyldighet att förebygga och motverka mobbning enligt 

arbetsmiljölagen och de tillhörande föreskrifterna. Vidare har arbetsgivaren en skyldighet 

att utöva systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet vad gäller 

arbetsmiljörätt. Arbetsmiljöverket är därmed ansvarig för att se till att regleringen på 

området följs. I och med AFS 1993:17 var Sverige det första landet i världen att fördöma 

mobbning genom lag. Sedan dess har ingen arbetsgivare fällts. En provocerad uppsägning 

innebär att arbetstagarens åtgärd har föranletts av arbetsgivaren och att denne då har hand-

lat på ett sätt som inte överensstämmer med god sed på arbetsmarknaden eller som annars 

måste anses otillbörligt, till exempel genom trakasseriåtgärder mot arbetstagaren. 

I belgisk rätt utgör lag av den 4 augusti 1996 om välfärd för arbetstagare under utförande 

av sitt arbete grunden för lagstiftningen om säkerhet och hälsa i arbetet och kompletteras 

av förordningar. Efter utvärdering av 2002 års lag tillkom ny lagstiftning år 2007 genom 

den kungliga förordningen av den 17 maj 2007 om förebyggande av psykosocial stress. Om 

mobbningen är kvar efter genomförandet av åtgärder, alternativt om arbetsgivaren 

underlåter att vidta lämpliga åtgärder emot mobbning, griper förebyggande rådgivaren och 

inspektionen om välfärd in med arbetstagarens samtycke. I lag av den 4 augusti 1996 om 

välfärd för arbetstagare under utförande av sitt arbete ges ett skydd för arbetstagaren mot 

uppsägning samt en omotiverad ensidig förändring utav arbetsvillkoren för den som känner 

sig utsatt för mobbning. För att effektivisera den svenska lagregleringen som redan finns 

samt öka fastställda sanktionsavgifter föreslås i SOU:n 2011:57 en bättre arbetsmiljö genom 

effektivare sanktioner, att avkriminalisera vissa överträdelser och istället införa sanktionsav-

gifter eller andra liknande avgifter. 
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Abstract 

The employer has an obligation to prevent and counter bullying according to the work en-

vironment act and the associated regulations. Furthermore the employer has an obligation 

to pursue systematic work with the work environment. The institution of working envi-

ronment is the supervisory authority when it comes to work environment law. The institu-

tion of working environment is there for responsible to supervise that the regulations are 

followed. With AFS 1993:17 Sweden was the first country in the world to condemn bully-

ing by law. Since then no employer has been convicted. A provoked denunciation means 

that the employee´s action was prompted by the employer and that the employer therefore 

acted in a way that is not in accordance with the labor market´s  good custom or who oth-

erwise have considered improperly correct, for example harassments toward an employee. 

In Belgian work environment law, the law of 4 August 1996 on the welfare of workers 

while fulfilling their work is the fundamental base law of employee’s safety and health at 

work and is complemented by ordinances. After an evaluation of the 2002 act came new 

legislation by the royal ordinance of 17 May 2007 on the prevention of psychosocial stress. 

In Belgian, if the bullying remains after the employer’s action, or the employer have ne-

glected to take action against the bullying, the prevention adviser and the inspection of wel-

fare steps in with the employee´s consent. Employees who feel exposed to bullying are giv-

en protection against provoked denunciation  and unjustified changes of the working con-

ditions by Belgian law. To make the Swedish regulation more effective and determine more 

sanction charges the SOU 2001:57 a better working environment through effective sanc-

tions suggests to decriminalize certain offenses and instead establish sanction charges or 

other similar charges.  
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1Inledning 

1.1 Introduktion 

Att en medarbetare mobbar en annan medarbetare och att den mobbade på grund av detta 

mår dåligt är bundet till arbetet eftersom den mobbade blir mobbad på arbetsplatsen och 

inte i sitt privatliv. Ordet mobbning existerar inte i den juridiska terminologin, utan det be-

nämns som kränkande särbehandling och ibland trakasserier. 1 I den vardagliga terminolo-

gin använder vi oss dock av ordet mobbning. Mobbning kan exempelvis leda till psykiska 

besvär för den utsatte, en provocerad uppsägning, ekonomisk påverkning av verksamhe-

tens då arbetsmiljön är något som påverkar effektiviteten.2  

Mobbning av vuxna uppmärksammades i slutet av 1980-talet av Heinz Leymann fil. doktor 

i psykologi och pedagogik samt legitimerad psykolog. Heinz Leymann hade tillgång till 

sjuksköterskors dagböcker som han samlade i en bok. Boken, skrev han tillsammans med 

Annelie Gustavsson, i vilken de lade fram forskning för att visa i vilken uträckning själv-

mord kan kopplas till orsaker i arbetslivet.3 Enligt Leymann övergår dagliga konflikter till 

psykiskt våld när en människa blir utsatt för trakasserier minst en gång i veckan under 

minst 6 månader.4 Leymanns arbete har senare varit betydelsefull för svensk liksom ut-

ländsk lagstiftning.5 

Mobbning är den vanligaste formen av kränkande särbehandling i arbetslivet.6 Mobbning 

definieras som ” återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas 

mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför ar-

betsplatsens gemenskap.”7 År 1994 var Sverige det första landet att fördöma mobbning på 

jobbet, att bedöma det samhällsfarligt och att göra arbetsgivaren ansvarig genom arbetsmil-

                                                 
1 1 § AFS 1993:17 kränkande särbehandling i arbetslivet & AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete, s 18. 

2 Leymann, H, Från mobbning till utslagning i arbetslivet, Publica, Stockholm 1992, s 20, AD 2005 nr 30 & 

Larsson, B, & Wadell, B, Arbetsmiljö en dold resurs, Studentlitteratur, Lund 1998. 

3 Leymann H & Gustavsson A, Självmordsfabriken, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1998. 

4 Leymann, H, Från mobbning till utslagning i arbetslivet, s 15 och s 104. 

5 Hoel, H & Einarsen, S, Shortcomings of Antibullying Regulations: The Case of Sweden, 2010b, European 

Journal of Work and Organizational Psychology, Psychology Press, Taylor & Francis Group, Vol. 19 no. 1, s 
225. 

6 SOU 1999:69, Individen och arbetslivet, s 263. 

7 1 § 2 men AFS 1993:17 kränkande särbehandling i arbetslivet. 
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jöverkets författningssamling (hädanefter AFS) 1993:17.8 Sedan dess har ingen arbetsgivare 

fällts i svensk domstol.9 Avsaknaden av praxis medför att det är svårt för juristen att lägga 

upp ett mål. Få fall av mobbning kommer på åklagarens bord.10 Inom arbetsmiljörätten har 

strängare straffsanktioner föreslagits.11  

1.2 Syfte och avgränsning  

Syftet med denna uppsats är att utreda varför ingen arbetsgivare fällts i domstol sedan Ar-

betsmiljöverkets AFS 1993:17 trädde i kraft samt göra en mindre jämförelse av svensk ar-

betsmiljöreglering av mobbning i arbetslivet med belgisk arbetsmiljöreglering av mobbning 

i arbetslivet. Jämförelsen mellan den svenska och den belgiska rätten görs för att kunna ge 

förslag till förändringar i den svenska rätten som kan leda till ett effektivare skydd för 

mobbade i arbetslivet. Vidare har SOU 2011:57 en bättre arbetsmiljö genom effektivare 

sanktioner berörts för att utreda om förslagen i SOU:n kan förbättra skyddet för mobbade i 

arbetslivet. 

Valet av belgisk lagstiftning har valts på grund av att den belgiska lagstiftningen om mobb-

ning i arbetslivet generellt sett är hårdare än svensk lagstiftning.12  

Mobbning är ett vitt begrepp som täcker ett stort område. Uppsatsen kommer inte att be-

röra mobbning av icke arbetstagare då uppsatsen riktar sig mot mobbning i arbetslivet. 

Uppsatsen tar inte upp arbetstagarens ansvar i arbetsmiljöarbetet. Uppsatsen kommer inte 

att behandla mobbning som består av fysiskt våld då denna form av mobbning torde vara 

lättare att bevisa än den skada som psykisk mobbning åstadkommer samt att det finns tyd-

ligt skydd i svensk lagstiftning mot fysiskt våld.13 Med detta menas att fysisk mobbning kan 

ge sig till känna exempelvis genom blåmärken, skrubbsår eller andra synliga skador. Därför 

berörs endast psykisk mobbning. Diskrimineringslagen tas inte upp i uppsatsen ytterligare 

än att den exkluderas från att vara tillämplig på strikt mobbning som inte faller in under 

                                                 
8
AFS 1993:17 kränkande särbehandling i arbetslivet, Ericson, B, & Gustafsson, K, Arbetsmiljölagen: Med 

kommentar, Nordstedts Juridik AB, 2011, tolfte upplagan, s 66f.  

9 Widemarr, Mobbning på arbetsplatsen ur ett rättsligt perspektiv, Lunds universitet, HT 2011 s 19. 

10 Leymann, H, Från mobbning till utslagning i arbetslivet, s 104 och Bilaga 1. 

11 Sou 2011:57 en bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner. 

12 Jämför med dom mot rektor Van Overstraetén, i Cour du Travail de Bruxelles, ref 311, 29 augusti 2008. 

13 3 kap 5 § brottsbalken (1962:700). 
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diskrimineringsgrunderna.14 Den formen av mobbning tas inte upp då den är skyddad av 

diskrimineringslagen och har en delad bevisbörda.15  

1.3 Metod och material  

För att bedöma rättsläget och ge en förståelse av den belgiska och svenska regleringen på 

området beskrivs ländernas reglering var för sig i början av uppsatsen, därefter belyses bris-

ter som finns i arbetsmiljörättens reglering av mobbning samt statens offentliga utredning 

(hädanefter SOU) om strängare sanktioner på området, detta för att kunna besvara första 

delen i syftet med uppsatsen. Jämförelsen mellan den svenska regleringen av mobbning och 

den belgiska regleringen av mobbning görs i det avslutande kapitlet där regleringarna ställs 

emot varandra för att uppfylla den andra delen av syftet.16 Material som används är lag, fö-

rarbeten, praxis, doktrin, ett mejl, en intervju samt övriga informationskällor för viktig fak-

ta. Översättningen av den belgiska regleringen har gjorts med hjälp av översättningsverks-

tyg samt genom hjälp av Sofia Hammarström. Medvetenhet finns om att nyanser i lag kan 

missas då den översätts, uppsatsen gör inget anspråk på en heltäckande utredning men 

översättningen indikerar på det som förts fram i uppsatsen. Högst rättskällevärde har lag 

följt av förarbeten, praxis, och doktrin. Mejlet, intervjun och de övriga informationskällor-

na ses ha samma rättskällevärde som doktrin i uppsatsen. 

1.4 Terminologilista 

Kränkande särbehandling definieras enligt följande: ”[m]ed kränkande särbehandling avses 

återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda ar-

betstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens ge-

menskap.”17 

Mobbning likställs med kränkande särbehandling.18 

                                                 
14 5 § diskrimineringslagen (2008:567). 

15 3 § diskrimineringslagen (2008:567). 

16 Har tittat i Bogdan, M, Komparativ rättskunskap, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2003, andra upplagan 

och försökt att göra en mindre jämförelse av den belgiska och svenska regleringen av mobbning.   

17 1 § 2 men AFS 1993:17 kränkande särbehandling i arbetslivet. 

18 1 § 2 men AFS 1993:17 kränkande särbehandling i arbetslivet. 
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Med psykisk mobbning inkluderas verbala övergrepp, mobbning, trakasserier, utfrysning 

och subtila metoder som miner, gester, ignorering, undvikande, suckar och blickar. 

Definitionen av systematiskt arbetsmiljöarbete är enligt föreskriften följande; ”Med syste-

matiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersö-

ka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i ar-

betet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”19 

Med benämningen facket avses en central arbetstagarorganisation, hit räknas förbund eller 

därmed jämförlig sammanslutning av arbetstagare.20 

1.5 Tidigare forskning 

Det finns tidigare rättsvetenskaplig forskning på området.21 Denna uppsats syfte är inriktad 

på att utreda varför ingen arbetsgivare har fällts i domstol samt att jämföra den svenska lag-

stiftningen med den belgiska lagstiftningen specifikt. De tidigare uppsatserna har inriktat sig 

på den personliga integriteten, definitionen av mobbning, hur den uppstår, hur den bör lö-

sas, arbetstagaransvaret, fördelningen av ansvaret i psykosociala miljöer och definitionen av 

psykosociala miljöer. 

1.6 Disposition  

Det andra kapitlet börjar med att kortfattat belysa EU-rätten. Vidare klarläggs den funna 

svenska liksom den belgiska arbetsmiljörättens reglering om mobbning på området, bevis-

bördan för den mobbade samt skyddet för så kallad provocerad uppsägning. I kapitel tre 

framförs de brister som finns i den svenska lagregleringen samt en SOU:s förslag till stäng-

are straffsanktioner. Kapitel 4 är det avslutande kapitlet, här förs diskussion med slutsats. 

                                                 
19 2 § AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete. 

20 6 § 2 st medbestämmandelagen (1976:580). 

21
 Annika Hendtman, Mobbning och trakasserier på arbetsplatsen - två typer av kränkande särbehandling. 

(2004:049 SHU). Hanne Widemarr, Mobbning på arbetsplatsen ur ett rättsligt perspektiv, Lunds universitet, 
HT 2011. Nina Ask, Arbetstagaransvaret och den psykosociala arbetsmiljön exemplet kränkande särbehand-
ling genom mobbning, Lunds universitet, HT 2005. 
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2 Lagstiftning 

2.1 EU-direktiv 

EU-direktiv är bindande för de medlemsstater som direktivet riktar sig emot. EU-direktivet 

är bindande på så sätt att direktivet ålägger medlemsstaterna att införa lagar för att uppnå 

fastställda mål. I och med Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU) måste Sverige 

fortlöpande anpassa lagregleringen efter direktiv.22 Det finns inget EU-direktiv som 

definierar mobbning eller strikt mobbning specifikt.  Det finns dock direktiv om etniska 

och sexuella trakasserier.23 Ramdirektivet, det så kallade arbetsplatsdirektivet, är ett minimi-

direktiv som syftar till att starta åtgärder för arbetstagares hälsa och säkerhet i arbetslivet. 24 

Detta direktiv har en central ställning och innehåller minimikrav vad gäller bestämmelser 

om arbetsmiljö på arbetsplatser och kompletteras av särdirektiv.25 Syftet med detta ramdi-

rektiv är att starta åtgärder för att främja arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetslivet. Di-

rektivets huvudregel är att arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och 

                                                 
22 Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (EUF), art 288. 

23 Direktiv 2000/43/EC av den 29 juni 2000 om likabehandling etniskt ursprung och direktiv 76/207/EEG 

av den juni 2002 om likabehandling av kvinnor och män. 

24 Art 1.1direktiv 89/391/EEG om åtgärder att främja förbättringar i arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbe-
tet. 

25 Art 16 direktiv 89/391EEG, bland annat första särdirektivet 89/654/EEG om minimikrav för säkerhet 
och hälsa på arbetsplatsen, andra särdirektivet 89/655/EEG om minimikrav för säkerhet och hälsa vid ar-
betstagarnas användning av arbetsutrustning i arbetet, tredje särdirektivet 89/656/EEG om minimikrav för 
säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen. Fjärde sär-
direktivet 90/26/EEG om minimikrav för hälsa och säkerhet vid manuell hantering av laster där det finns 
risk för att arbetstagare drabbas av skador, särskilt i ryggen. Femte särdirektivet 90/270EEG om minimi-
krav för säkerhet och hälsa i arbetet vid bildskärm. Sjätte särdirektivet 90/394/EEG om skydd för arbets-
tagare mot risker för exponering för cancerogener i arbetet. Sjunde särdirektivet 90/679/EEG om skydd 
mot för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet. Åttonde särdirektivet 
92/57/EEG om minimikrav för säkerhet och hälsa på tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser. Nionde sär-
direktivet 92/58/EEG om minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i ar-
betet. Tionde särdirektivet 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 
för arbetstagare som är gravida, nyligen fött barn eller ammar. Elfte särdirektivet 92/91/EEG om minimi-
krav för förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom den del av utvinningsindustrin som utnytt-
jar borrning. Tolfte särdirektivet 92/104/EEG om minimikrav för förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa inom utvinningsindustrin ovan jord och under jord. Trettonde särdirektivet 93/103/EG av den 
23 november 1993 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för arbete ombord på fiskefartyg. Fjorton-
de särdirektivet 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker 
som har samband med kemiska agenser i arbetet.  Femtonde särdirektivet 1999/92/EG av den 16 decem-
ber 1999 om minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara or-
sakad av explosiv atmosfär direktiv. Sextonde särdirektivet 2003/10/EG av den 6 februari 2003 om mini-
mikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska 
agens (buller) i arbetet. Sjuttonde särdirektivet 2003/10/EG minimikrav för arbetstagarens hälsa och sä-
kerhet vid exponering för risker som har samband med buller i arbetet.  
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för att den innehåller så få risker som möjligt. Arbetsgivaren är därmed skyldig till att svara 

för att arbetstagarnas hälsa och säkerhet i alla avseenden som är bundna till arbetet tryg-

gas.26  Arbetsgivarens ansvar är i och med direktivet inte strikt utan ger arbetsgivaren endast 

en allmän skyldighet att se till att arbetsmiljön är säker.27 Direktiv om mobbning och en ut-

vidgad lagreglering har efterfrågats av Europeiska kommissionen.28 År 2007 meddelande 

kommissionen rådet och Europaparlamentet om överlämnande av det europeiska ramavta-

let om trakasserier och våld i arbetet.29 Det är det tredje självständiga avtalet som förhand-

lats av de branschövergripande arbetsmarknadsparterna på europeisk nivå efter samråd 

med Europeiska kommissionen enligt artikel 138 i fördraget om Europeiska Unionens 

funktionssätt (hädanefter EUF-fördraget). Ramavtalet syftar till att förebygga och vid be-

hov hantera problem med mobbning på arbetsplatsen och bekräftar arbetsgivarens ansvar 

att skydda arbetstagarna mot sådana problem. Syften med avtalet är att göra arbetsgivare, 

arbetstagare och dess företrädare medvetna om problemet med mobbning i arbetet och ge 

dem en handlingsram på alla nivåer för att identifiera, förebygga och hantera problem med 

mobbning i arbetet. Avtalet ska genomföras av arbetsmarknadens parter på nationell nivå. 

Ramavtalet som slutits genom artikel 139 i fördraget om upprättandet av den europeiska 

gemenskapen ska binda de organisationer som är slutna till BusinessEurope, UEAPME30, 

CEEP31, EFS (Eurocadres/CEC). 

År 2012 kommer det att genomföras en EU-kampanj om psykosociala arbetsmiljörisker.32 

Denna kampanj kommer att märkas av i Sverige genom att Arbetsmiljöverkets(hädanefter 

AMV) inspektioner inriktas på psykosociala riskbedömningar inom sektorerna hälsa, om-

sorg, service och transport.33 

                                                 
26 Art 5.1 direktiv 89/391/EEG. 

27 Mål C-127/05 Kommissionen mot Förenade kungariket och Nordirland, REG 2007 I4619.  

28
 3.3.1 meddelande från kommissionen - Anpassning till förändringar i arbetsliv och samhälle: en ny arbets-

miljöstrategi för gemenskapen 2002-2006 KOM/2002/0118 slutlig. 

29 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om överlämnande av det europeiska 
ramavtalet om trakasserier och våld i arbetslivet KOM/2007/0686 slutlig. 

30 The European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises. 

31
European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest. 

32  Länk: http://osha.europa.eu/sv/teaser/SLIC-campaign-2012-on-psychosocial-risks, hämtad: (2012-04-
12). 

33 Ansvarig: AMV, rubrik: EU-kampanj om psykosociala arbetsmiljörisker, länk: 
http://www.av.se/Aktuellt/eu_kampanj/, hämtad: (2012-04-12). 
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2.2 Svensk arbetsmiljörätt 

Fall av mobbning som inte grundar sig på diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder fal-

ler utanför diskrimineringslagens tillämpningsområde och faller istället under lagreglering 

om arbetsmiljö. Arbetsmiljörätt har till syfte att skapa en sund, säker och från en humanitär 

synvinkel, goda arbetsförhållanden. Inom arbetsmiljörätten är de offentligrättsliga inslagen 

betydande. AMV har ansvaret för tillsynen över tillämpningen av reglering på området. Ar-

betsmiljölagen (1977:1160) (hädanefter AML) är den centrala lagen inom arbetsmiljörätten 

och är en ramlag vilken ger minimikrav samt riktlinjer som preciseras genom regler på lägre 

nivå. 34AML har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i öv-

rigt uppnå en god arbetsmiljö. 35 Lagen är tillämplig på arbete som utförs av en arbetstagare 

för en arbetsgivares räkning.36 Lagen kompletteras vidare av arbetsmiljöförordning-

en(1977:1166) (hädanefter AMF)37 samt de föreskrifter som AMV ger ut genom bemyndi-

gande givit i arbetsmiljöförordningen och AML.38 De föreskrifter som AMV utfärdar pub-

liceras sedan i författningssamlingar, så kallade AFS. 

I och med Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU), måste arbetsmiljörätten fort-

löpande anpassas efter direktiv.39 Inom EU-rätten skiljs det på två begrepp, produktregler 

som rör säkerhetskrav på maskiner, arbetsredskap med mera och arbetsplatsregler som rör 

ventilationskrav och andra förhållanden på arbetsplatsen. Bland arbetsplatsdirektiven, som 

är de väsentliga i denna uppsats, har som tidigare nämnt, ramdirektivet40 en central ställ-

ning. Direktivet innehåller allmänna bestämmelser om krav på arbetsmiljö.  

                                                 
34 Sigeman, T, Arbetsrätten en översikt, Norstedts juridik AB, Stockholm, 2011, femte upplagan, s 230. 

35 1 kap 1 § arbetsmiljölagen (1977:1160). 

36 1 kap 2 § 1 st 1 men AML (1977:1160). 

37 Arbetsmiljöförordningen (1977:1166). 

38 4 kap AML (1977:1160), 18 § AMF (1977:1166). 

39 Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (EUF), art 288. 

40 89/391/EEG. 
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2.2.1 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljön på arbetsplatsen ska enligt AML anpassas utefter individers olika kapacitet 

samt ta hänsyn till utvecklingen i samhället.41 I AML 3 kap regleras i huvudsak vilka som 

har ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats.  

Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetsmiljön är så bra som möjligt, detta ansvar sträcker 

sig till att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstaga-

ren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska därför ändra eller ersätta allt 

som kan leda till ohälsa eller olycksfall så att risken undanröjs.42 Här avses exempelvis äm-

nen, anordningar och arbetsorganisation enligt lagstiftaren. Arbetsgivaren kan inte alltid 

förhindra eller undanröja ohälsa och olycksfall, men åtgärderna får i så fall syfta till att för-

minska risken så långt som möjligt. Finns det möjlighet till att eliminera en risk är arbetsgi-

varen därmed skyldig till att göra det.43  

Vidare har arbetsgivaren en skyldighet att utöva systematiskt arbetsmiljöarbete. I den om-

fattning verksamheten kräver det ska arbetsgivaren föra dokumentation av arbetsmiljön 

och arbetet med denna. För detta arbete ska handlingsplaner upprättas.44 På en arbetsplats 

där det finns minst fem arbetstagare som regelbundet är sysselsatta ska det bland arbetsta-

garna utses ett eller flera skyddsombud. Skyddsombud ska även utses på en arbetsplats om 

arbetsförhållandena kräver det.45 Skyddsombud har till uppgift att företräda arbetstagarna i 

arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Inom skyddsområdet 

ska skyddsombudet vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgiva-

ren uppfyller kraven i 3 kap 2 a § AML.46 En skyddskommitté ska finnas där minst femtio 

arbetstagare regelbundet är sysselsatta. Sammansättningen ska bestå av företrädare för ar-

betsgivaren och arbetstagarna. En skyddskommitté ska även tillsättas om det begärs av ar-

betstagarna. 47 Skyddskommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsstäl-

let samt följa genomförandet. Utvecklingen av frågor om skyddet mot ohälsa och olycksfall 

                                                 
41 2 kap 1§ 1-2 st AML(1977:1160). 

42 3 kap 2 § AML (1977:1160). 

43 Prop. 2001/02:145 ändringar i arbetsmiljölagen, s 15. 

44 3 kap 2 a § AML (1977:1160). 

45 6 kap 2 § 1 st AML (1977:1160). 

46 6 kap 4 § AML (1977:1160). 

47 6 kap 8 § 1 st AML (1977:1160). 
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ska noga följas och ombudet ska vidare verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållan-

den.48 

2.2.2 AFS 1993:17 kränkande särbehandling i arbetslivet 

AMV (dåvarande Arbetsskyddsstyrelsen) meddelade med stöd av arbetsmiljöförordningen, 

föreskrifter om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet i och med AFS 1993:17. 

Föreskrifterna trädde i kraft den 31 mars 1994. I och med dessa föreskrifter var Sverige det 

första landet i världen att fördöma mobbning genom lag.49 I föreskrifterna nämns omfatt-

ningsområdet, definition av kränkande särbehandling, förebyggande åtgärder samt motver-

kande åtgärder.50 Till föreskrifterna finns allmänna råd om hur man ska tillämpa föreskrif-

terna.51 

Föreskrifterna omfattar all verksamhet där arbetstagare kan utsättas för kränkande särbe-

handling.52 Mobbning är enligt föreskriften ett brott mot arbetsmiljölagen. Arbetsgivarens 

ansvar för att motverka mobbning ligger i att planera och organisera för att kränkande sär-

behandling så långt som möjligt förebyggs samtidigt som arbetsgivaren ska klargöra att 

kränkande särbehandling inte godtas på arbetsplatsen.53 För att tidigt fånga upp signaler 

som kan ge grund för kränkande särbehandling ska rutiner finnas för att kunna åtgärda 

otillfredsställande arbetsförhållanden så fort som möjligt.  Vid tecken på kränkande särbe-

handling ska arbetsgivaren vidta motverkande åtgärder så fort som möjligt.54 Slutligen ska 

en arbetstagare som utsatts för kränkande särbehandling snabbt få stöd och hjälp. Det ska 

finnas rutiner på det från arbetsgivarens sida.55 En arbetsmiljöpolicy är något som arbetsgi-

                                                 
48 6 kap 9 § 1 st AML (1977:1160). 

49 AFS 1993:17, Ericson & Gustafsson, Arbetsmiljölagen: Med kommentar, s 66f. 

50 1-6 §§ AFS 1993:17. 

51 S 4-10 AFS 1993:17. 

52 1 § första men AFS 1993:17 kränkande särbehandling i arbetslivet. 

53 2-3 §§ AFS 1993:17 kränkande särbehandling i arbetslivet. 

54 4-5 §§ AFS 1993:17 kränkande särbehandling i arbetslivet. 

55 6 § AFS 1993:17 kränkande särbehandling i arbetslivet. 
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varen i princip är skyldig att ha.56 Föreskrifterna är inte direkt straffsanktionerade. Då skyl-

digheterna i föreskriften har brutits hittas påföljd i AML.57  

2.2.3 AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete 

Som tidigare nämnts har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten. Fö-

reskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete preciserar och utvecklar hur arbetsgivaren 

ska gå till väga för att uppfylla sitt ansvar. Sverige hade sedan tidigare föreskrifter om in-

ternkontroll av arbetsmiljön genom AFS 1992:6, som trädde i kraft 1 januari 1993; revide-

rade regler började gälla den 1 mars 1997.58 I och med medlemskapet i EU måste Sverige 

införa direktiv.59 AFS 2001:1 blev den tredje uppdateringen av föreskrifterna och är en del 

av införlivandet av arbetsplatsdirektivet.60  Föreskrifterna fick i och med AFS 2001:1 ett 

nytt namn och genom föreskrifterna genomförs delar av direktivet genom kraven på exem-

pelvis arbetsmiljöpolicy, uppgiftsfördelning, sakkunnig hjälp utifrån och skriftliga riskbe-

dömningar.61 Krav på att de som hyr in arbetskraft skall bedriva systematiskt arbetsmiljöar-

bete har tillkommit liksom bestämmelser om företagshälsovård.  Den grundläggande meto-

diken i ett systematiskt arbetsmiljöarbete är däremot oförändrad. I föreskrifterna nämns till-

lämpningsområde, definition av systematiskt miljöarbete, arbetsmiljöpolicy och arbetet mot 

ett systematiskt miljöarbete. Vidare nämns åtgärder, riskbedömning och uppföljning samt 

slutligen arbetsgivarens ansvar vad gäller företagshälsovård. 

AFS 2001:1 gäller för alla arbetsgivare. Med arbetsgivare likställs de som hyr in arbets-

kraft.62 Tanken är att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den 

dagliga verksamheten. Arbetet ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållan-

den som kan ha betydelse för arbetsmiljön. I nämnda arbete ska arbetsgivaren ge arbetsta-

gare och skyddsombud möjlighet till att medverka.63 Föreskriften är inte direkt straffsank-

                                                 
56 2-4 §§ AFS 1993:17 kränkande särbehandling i arbetslivet. 

57 7 kap 7 § och 8 kap 1-2§§ AML (1977:1160). 

58 AFS 1996:6 om internkontroll av arbetsmiljön. 

59 EUF art 288. 

60 Direktivet 89/391/EEG. 

61 S 12 AFS 2001:1 systematiskt miljöarbete. 

62 1 § AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete. 

63 4 § AFS 2001:1. 
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tionerad.64 Om föreskriften inte följs ses det som ett brott mot AML och då är det de 

straffsanktioner som finns i den lagen som kan dömas ut. 65   

2.2.4 Tillsyn och påföljder 

AMV är den statliga myndighet som utövar tillsyn över att AML och föreskrifter som 

meddelats genom stöd av lagen följs.66 Detta sker utefter en helhetsbedömning.67 För tillsyn 

har tillsynsmyndigheten tillträde till verksamhetens arbetsställe och får göra undersökningar 

och ta prover.68  Tillsynen ska inriktas på att bevaka att arbetsgivarna planerar och bedriver 

sin verksamhet så att arbetsmiljökraven tillgodoses. 

AMV framhåller på sin webbsida att mobbning på arbetet i första hand är en fråga för ar-

betsmarknadens parter att komma till rätta med. AMV:s ansvar ligger i att inspektera ar-

betsplatser och kontrollera att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och 

har en policy och rutiner för att hantera bland annat konflikt och mobbningssituationer. 

Vidare ska AMV titta efter signaler som antyder på att det finns arbetsmiljöbrister och 

missförhållanden på en arbetsplats. Viktiga att nämna i detta sammanhang är att AMV inte 

biträder någon part i en konflikt på en arbetsplats. Ersättning för skada som uppkommit 

genom kränkning hanteras inte av AMV vidare tar AMV inte ståndpunkt i vad gäller vem 

som är ansvarig. 69 

Att bli utsatt för mobbning eller kränkande handlingar på sin arbetsplats kan i många fall 

upplevas mycket jobbigt och ibland traumatiserande. Djupa spår kan lämnas kvar hos den 

som blir utsatt och orsaka behov av kvalificerad hjälp för att kunna bearbeta upplevelsen. I 

regel har företagshälsovården möjlighet att hjälpa. I de fall man som anställd inte har stöd 

av vare sig skyddsombud, fack eller arbetsgivare står ofta valet mellan att byta arbetsplats 

alternativt att försöka driva sin sak civilrättsligt med eget juridiskt ombud. Det senare kan 

                                                 
64 AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete. 

65 7 kap 7 § och 8 kap 1-2 §§ AML (1977:1160). 

66 7 kap 1 § 1 st AML (1977:1160). 

67 15 § AMF (1977:1166). 

68 7 kap 5 § 1 st AML (1977:1160). 

69 Ansvarig: AMV, rubrik: vad är AV:s uppdrag i frågor om mobbning, länk: 
http://www.av.se/teman/mobbning/Vad_ar_AVs/ hämtad: (2012-04-20). 
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innebära ett stort risktagande både ekonomiskt och psykiskt.70  Brottet rubriceras då som 

ett brott mot AML. De sanktioner som finns i AML hittas i 7 och 8 kap. AMV kan besluta 

om föreläggande eller förbud om arbetsgivaren inte uppfyller sitt ansvar. Till detta kan 

AMV också utdöma vite, detta följer av 7 kap 7 § AML. Om föreläggande eller förbud som 

har meddelats bryts, uppsåtligen eller av oaktsamhet, döms ansvarspåföljder ut enligt 8 kap 

1 § AML. Dock döms inga ansvarspåföljder ut om det redan utdömts vite.71 Vite har inte 

någon gång dömts ut i fall av mobbning och ingen arbetsgivare har hittills dömts till böter 

eller fängelse i samband med mobbning på arbetsplatsen.
72

  

Enligt AMV:s hemsida bör den mobbade dock i första hand kontakta den som är mobba-

ren och tydligt tala om att han eller hon ska sluta med handlingarna. Om det inte är möjligt 

på grund av olika omständigheter bör kontakt tas med närmaste chef. Om det inte går att 

vända sig till chefen blir nästa steg att kontakta ett skyddsombud. Om skyddsombudet inte 

är ett alternativ blir nästa alternativ att gå till den fackliga organisation (hädanefter facket) 

som arbetstagaren är medlem i. Om arbetsplatsen har avtal med företagshälsovård kan det 

också vara ett alternativ. När ovanstående möjligheter är uttömda ska arbetstagaren vända 

sig till AMV.73 Arbetstagaren kan då göra en anmälan till AMV utan att arbetsgivaren får 

veta vem som gjorde anmälan. Bestämmelsens syfte är att arbetstagaren ska kunna ge AMV 

information om brister i arbetsmiljön på arbetsplatsen utan risk för påföljder. 74  

Facket ska vara opartiskt, men företräder ofta både den mobbade och den som mobbar, 

vilket gör att situationen blir komplicerad. Facket har inte drivit något dokumenterat fall till 

Arbetsdomstolen (hädanefter AD).75  

                                                 
70 Ansvarig: AMV, rubrik: hur gå vidare som individ?, länk: 
http://www.av.se/teman/mobbning/Hur_ga_vidare_som_individ/, hämtad: (2012-04-20). 

71 8 kap 1 § AML (1977:1160). 

72  Widemarr, Mobbning på arbetsplatsen ur ett rättsligt perspektiv, Lunds universitet, HT 2011, s 19. 

73 Ansvarig: AMV, rubrik: om du känner dig mobbad, länk: 
http://www.av.se/teman/mobbning/Om_du_kanner_dig/, hämtad: (2012-04-20). 
74 AMV, rubrik: Anmälan till Arbetsmiljöverket, länk: 

http://www.av.se/teman/mobbning/Anmalan_till_Arbetsmiljoverket/, hämtad: (2012-04-20). 

75  Widemarr, Mobbning på arbetsplatsen ur ett rättsligt perspektiv, Lunds universitet, HT 2011, s 21. 
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AD är en specialdomstol som har till uppgift att pröva arbetstvister. Till arbetstvist räknas 

en tvist som rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.76 För att en tvist ska tas 

upp i AD krävs vidare att talan väckas av en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller 

av en arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal. Därtill måste målet gälla tvist om kollek-

tivavtal eller tvist som avses i medbestämmandelagen (exempelvis föreningsrättstvister eller 

tvister om förhandlingsrätt) eller tvist mellan parter som är bundna av kollektivavtal eller 

tvist som angår arbetsplats där kollektivavtal gäller.77  Fall då enskild individ som inte är 

medlem i eller har stöd av en facklig organisation ska talan om mobbning tas upp av tings-

rätten; vid fall av överklagan går målet till AD.78 En dom som tagits upp av AD får inte 

överklagas.79 Ett alternativ till att ta ett mål till via tingsrätten till AD, eller att direkt kunna 

gå till AD, är att avgöra tvisten genom förlikning eller skiljedom. Tvist som kan avgöras 

genom förlikning får hänskjutas till avgörande genom skiljedom om det finns ett avtal om 

det sedan innan.80 Det positiva med en skiljedom är att det ofta går fort, att den inte är of-

fentlig och att förfarandet sköts av specialister på området då parterna själva kan välja vilka 

skiljemännen ska vara.81 En nackdel med skiljeförfarande kan vara att det är kostsamt. Ett 

alternativ kan då vara ett förenklat skiljeförfarande då bara en skiljeman avgör tvisten.82 

Liksom en dom från AD kan ett skiljeförfarande inte överklagas.83 

Bevisbördan i mobbningsfall har framförts i AD 1993 nr 185. Det ska nämnas att denna 

dom kom innan AFS 1993:17 och AFS 2001:1 trädde ikraft, men den har fortfarande rele-

vans då existensen av nyare mål är skral. AD uttalar att trakasserier och så kallad mobbning 

på en arbetsplats kan bestå av handlingar som utifrån kan anses mindre anmärkningsvärda 

men som i realiteten drabbar den mobbade hårt. Vid psykisk mobbning där, avståndsta-

gande, tydliga markeringar och verbala angrepp används i mobbningen, kan det vara svårt 

för en utomstående att bevisa att det är fråga om mobbning. Detta på grund av att när den 

                                                 
76 1 kap 1 § lagen om rättegången i arbetstvister (1974:371). 

77 2 kap 1 § lagen om rättegången i arbetstvister (1974:371). 

78 2 kap 1-3 §§ lag om rättegången i arbetstvister (1974:371), se även överklagandebestämmelserna i 49 kap 
rättegångsbalken (1194:1043). 

79 2 kap 4 § lagen om rättegången i arbetstvister (1974:371). 

80 1 kap 3 § lagen om rättegången i arbetstvister (1974:371). 

81 12 § lag om skiljeförfarande (1999:116). 

82 1 kap 1 § lagen om rättegången i arbetstvister (1974:371). 

83 33-36 §§ lag om skiljeförfarande (1999:116). 
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utsatta ska referera till händelser, kan den ofta inte hänvisa till mer än enstaka yttringar av 

påtaglig natur och kan inte visa den underliggande fientligheten eller avogheten. Detta gör 

det svårt att styrka att det förekommit mobbning på en arbetsplats. Det är den som påstår 

att sådana yttringar av fientlig eller negativ inställning till den mobbade har förekommit 

som har bevisbördan och det är vanliga bevisvärderingsregler gäller.84 Arbetsgivaren fälldes 

inte i detta fall.  

Åklagarmyndigheten tar sig an mål när det är brott inblandade. Ändå är det så att åklagarna 

i de flesta fall återvisar målet då tillräckliga bevis saknas. Bevisbördan utifrån brottsbalken 

(hädanefter BRB) är svår, men det är troligtvis inte där problemet ligger.85 Leymann var 

själv med i en expertgrupp i början av 90-talet som tillsats av Justitiedepartementet för att 

utreda behovet av skärpningar i BRB i samband med mobbning. Den höga bevisbördan 

var aldrig ett argument mot en lagändring i BRB. Däremot togs kostnadsfrågan upp och 

oron över en ansenlig arbetsbörda. Detta på grund av att det årligen rör sig om ett stort an-

tal fall av mobbning.86  

Enligt svensk rätt kan man inte säga upp en arbetstagare utan att ha saklig grund.87
 Vid en 

provocerad uppsägning är det väsentliga att arbetsgivaren handlat i medvetande om att det 

inte fanns saklig grund för uppsägning.88 Det har i praxis antagits att en uppsägning som 

gjorts av arbetstagaren själv kan jämställas med en uppsägning gjord av arbetsgivaren, detta 

har antagits med stöd av uttalanden i förarbetena till 1974 års anställningsskyddslag. 89 För 

att det ska anses vara en provocerad uppsägning krävs det enligt praxis att arbetstagarens 

åtgärd beror på arbetsgivaren samt att arbetsgivaren har agerat på ett sätt som inte över-

rensstämmer med god arbetsmarknadssed eller som annars måste anses otillbörligt.90 Nyss 

nämnda beteende från arbetsgivaren kan ge upphov till skadeståndsskyldighet för arbetsgi-

varen gentemot arbetstagaren.91 På grund av det nämnda synsättet anser AD att det vid tra-

                                                 
84 AD 1993 nr 185. 

85 5 kap 1-3 §§, 3 kap 10 § BRB (1962:700). 

86 Leymann & Gustafsson, Självmordsfabriken, s 185. 

87 7 § Lag om anställningsskydd (1982:80) (hädanefter LAS). 

88 AD 1993 nr 185. 

89 Se prop. 1973:129 s. 128 och 129. 

90 AD 2005 nr 30. 

91 Se exempelvis AD 1982 nr 99 & AD 1985 nr 65. 
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kasseriåtgärder som har till syfte att påverka arbetstagaren att gå ifrån sin anställning bör 

kunna angripas med rättsliga medel även då fallet är sådant att arbetstagaren faktiskt inte 

har sagt upp sig eller lämnat sin anställning. Sådana fall träder dock enbart in i mycket sär-

präglade fall där arbetsgivarens beteende ligger uppenbart utanför vad som kan anses ac-

ceptabelt på en arbetsplats. Arbetsgivarens uppträdande skall vara sådant att det förr eller 

senare leder till att arbetstagaren nödgas frånträda anställningen, om en ändring inte kom-

mer till stånd.92 

2.3 Belgisk arbetsmiljörätt 

Enligt belgisk rätt är mobbning på arbetsplatsen sedan år 2002 ett brott mot den personliga 

integriteten.93 Välfärdlagen94 utgör grunden för lagstiftningen om säkerhet och hälsa i arbe-

tet och kompletteras av förordningar.95 Le harcèlement moral är den belgiska termen för 

mobbning i arbetslivet.96  Efter utvärderig av 2002 års lag tillkom ny lagstiftning år 2007 

genom den kungliga förordningen av den 17 maj 2007 om förebyggande av psykosocial 

stress. Enligt denna nuvarande lagstiftning definieras mobbning på arbetsplatsen som ett 

missbruk som inträffar under en tidsperiod, missbruket syftar eller leder till att personlighet 

och värdighet kränks, psykiskt eller fysiskt, under arbetstagarens utförande av sitt arbete. 

Vidare äventyras arbetstagarens jobb, genom en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmju-

kande eller kränkande stämning vilket manifesteras genom ord, hot, handlingar, gester eller 

skrift. Dessa kan kopplas till religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell lägg-

ning, kön, ras, eller etnicitet, benämningen ”kan” förevisar på att det inte behöver kopplas 

                                                 
92 AD 1985 nr 112. 

93 Förordningen av den 11 juli 2002 om skydd mot våld och mobbning eller sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen. 

94 Lag av den 4 augusti 1996 om välfärd för arbetstagare under utförandet av sitt arbete Lag av den 4 augusti 

1996 om välfärd för arbetstagare under utförandet av sitt arbete Publikation: 18-09-
1996 Nummer:  1996012650 Sida: 24.309 Filnummer: 1996-08-04/00 Ikraftträdande: 1996/01/10 (hädanefter 
Välfärdlagen). 

95
 Länk : http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=2894, hämtad : (2012-04-10) & Länk : 

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=564, hämtad : (2012-04-10). 

96 Kap Vbis art 32ter p 2 välfärdlagen. 

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=556#AutoAncher0
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till de nyss uppräknade.97 För mer allvarligare former av mobbning finns reglering i den 

belgiska brottsbalken.98 

2.3.1 1996 års lagstiftning 

Lagen om välfärd för arbetstagare är den grundläggande lagen om hälsa och säkerhet för 

arbetstagare i arbetslivet i belgisk rätt.99 Lagen tillämpas på arbetstagare, arbetsgivare samt 

de som jobbar under ledning av en annan person, exempelvis studenter som arbetar efter 

en läroplan.100 Lagen berör arbetsgivarens ansvar, enligt allmänna principer, att vidta nöd-

vändiga åtgärder för att främja arbetstagarens välfärd.101 I detta arbete ska exempelvis risker 

förebyggas och bekämpas, även de risker som inte anses kunna bekämpas ska utvärderas. 

Det mest väsentliga kapitlet i lagen vad gäller mobbning på arbetsplatsen är kapitel Vbis 

(hädanefter 5bis). Arbetsgivaren ska med allmänna principer, som nämns i lagens femte ar-

tikel, avgöra vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra våld och moraliska trakasserier 

på arbetsplatsen. De förebyggande åtgärderna grundar sig på riskanalys som görs med hän-

syn till verksamhetens natur och företagets storlek.102 Arbetsgivaren ansvarar vidare för att 

tillhandahålla rådgivning till person som är utsatt för mobbning.103 Det ska även finnas en 

kommitté för förebyggande och skydd i arbetet.104 

2.3.2 2007 års lagstiftning 

Efter utvärdering ersattes 2002 års föreskrifter om skydd från våld, mobbning och sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen år 2007.105  De rättsliga bestämmelserna kompletteras av den 

kungliga förordningen av den 17 maj 2007 som anger arbetsgivarens skyldigheter om före-

                                                 
97 Kap Vbis art 32ter p 2 välfärdlagen. Mobbning kan som sagt kopplas till diskrimineringsgrunder. Detta har 

avgränsats bort och kommer inte att utredas vidare utan utredningen kommer gälla då mobbningen inte kan 
kopplas till diskrimineringsgrunderna. 

98 Art 442bis belgiska brottsbalken av den 8 juni 1867 Belgiska brottsbalken av den 8 juni 1867 publika-

tion: 09-06-1867 nummer: 1867060850 sida: 3133 filnummer: 1867-06-08/01 ikraftträdande: 15-10-1867. 

99 Http://www.respectautravail.be/fr 2012-03-27, (2012-04-20). 

100 Kap 1 art 2 1 § välfärdlagen. 

101 Kap 2 art 5 1 § välfärdlagen. 

102 Kap 5bis art 32quater 1 § 1 men välfärdlagen. 

103 Kap 5bis art 32quinquies välfärdlagen. 

104 Kap 8 art 49 välfärdlagen. 

105 Utvärderingsrapport av den 11juni 2002 års lag om skydd mot våld och mobbning eller sexuella trakasseri-

er på arbetsplatsen. 
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byggande av psykosocial stress orsakad av arbetet.106 Psykosocial belastning är enligt defini-

tion; psykosocial belastning vilken har sitt ursprung i utförande av arbete eller som inträffat 

i samband med utförandet av arbetet, som kan få skadliga konsekvenser för den fysiska el-

ler psykiska människan.107 De som omfattas av skyddet mot våld och trakasserier på arbetet 

är arbetstagaren, arbetsgivaren och tredje part.108 Tredje part är människor som inte är 

anställda i bolaget, men som kommer i kontakt med de anställda på företaget under 

utförandet av sitt arbete.109  

En arbetstagare som anser att den blivit utsatt för mobbning i arbetet kan välja mellan att 

vända sig internt, till tjänstemän som är ansvariga för övervakning eller direkt väcka talan 

vid behörig domstol. Om han väljer det interna förfarandet, skall arbetstagaren sedan 

anmäla sitt klagomål om mobbning antingen till person av förtroende eller förebyggande 

rådgivare som specialiserat sig på psykosociala aspekter av arbete.110 Den arbetstagaren då 

väljer att vända sig till ska informera om möjligheten att söka en lösning internt eller genom 

en uppgörelse med svaranden. Arbetstagaren kan välja att inte först söka en lösning internt 

utan direkt ge ett motiverat klagomål till en person av förtroende eller specialiserade 

förebyggande rådgivare.111 Detta kräver dock att han haft ett personligt samtal med en av 

dessa personer innan införandet av klagomål.112 Inlämnande av motiverat klagomål är även 

ett alternativ då den interna vägen inte leder till ett resultat eller om den anställde inte vill gå 

den interna vägen. Det inlämnade motiverade klagomålet, är ett dokument daterat och 

undertecknat av arbetstagaren som innefattar begäran till arbetsgivaren att vidta åtgärder 

för att avsluta mobbningen.113 Från inlämnandet av klagomålet har arbetstagaren ett särskilt 

rättslig skydd.114 Uttalanden från arbetstagare som anser sig utsatta för våld, mobbning eller 

                                                 
106 Art 3 kungliga förordningen av den 17 maj 2007 om förebyggande av psykosocial stress orsakad av arbetet 

med våld, mobbning eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen publikation: 2007-06-06 num-
mer:2007201713 sida: 30.656 filnummer:2007-05/17/37 ikraftträdande 16-06-2007  (hädanefter 2007 års 
förordning). 

107 Art 2.3 2007 års förordning. 

108 Art 1 och 2.6 2007 års förordning.   

109 Länk: http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=564, hämtad: (2012-04-10). 

110 Kap 5bis art 32decies 1-2 §§  välfärdlagen, art 21 2007 års förordning. 

111 Art 23 2007 års förordning. 

112 Art 25 2007 års förordning. 

113 Art 27 2007 års förordning.  

114 Art 19 2 § 3p 2007 års förordning 
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sexuella trakasserier på arbetsplatsen ska bevaras i ett register, här ska datum tas med dock 

omfattas inte arbetstagarens identitet. Endast arbetsgivaren, förebyggande rådgivare samt 

person av förtroende har tillgång till det registret. Uttalanden om fakta som finns i registret 

ska behållas i fem år från den dag då arbetstagaren spelat in uttalandena.115 

2.3.3 Tillsyn och påföljder 

Det finns inga direkta straffpåföljder då arbetsgivaren inte uppfyller sina skyldigheter i de 

tidigare nämnda lagarna på området. Om mobbningen är kvar efter genomförandet av 

åtgärder alternativt om arbetsgivaren underlåter att vidta lämpliga åtgärder emot mobbning 

griper förebyggande rådgivaren  och inspektionen om välfärd in dock måste arbetstagaren 

ge sitt samtycke. Arbetagaren kan också själv ta kontakt med inspektionen. 

Kontrollmyndigheter kommer  vidare att försöka se till att situationen har reglerats, genom 

att införa de åtgärder som föreslagits av förebyggande rådgivare eller andra åtgärder för att 

få ett slut på mobbningen.116 Straff mot överträdelser av välfärdslagen och dess komplettera 

förordningar utdöms enligt den belgiska brottsbalken.117
 

Belgiska Arbetsdomstolen (BAD) är den specialdomstol som tar sig an arbetsrättsliga tvis-

ter, arbetsplatsolyckor och yrkesskador samt socialförsäkringstvister. BAD:s befogenheter 

beskrivs i artikel 578 till 583 rättegångslagen118, domstolen är inte behörig att behandla 

straffrättslig lagreglering. Varje arbetstagare, arbetsgivare eller tredje part som anser sig 

utsatt för våld eller trakasserier på arbetsplatsen, kan direkt lämna in en ansökan till BAD 

för att få domstolen att ålägga upphovsmannen att upphöra med mobbningen samt att 

införa provisoriska åtgärder till arbetsgivaren.119  

Bevisbördan i BAD behandlas i art 32decies lag av den 4 augusti 1996 om välfärd för ar-

betstagare under utförande av sitt arbete. Den som kan visa att han eller hon har ett 

                                                 
115 Art 12 2007 års förordning.   

116 Länk: http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=2894 hämtad: (2012-04-10) & art 32septies 
2007års förordning.   

117 Kap 11 art 80 Välfärdlagen. 

118 Rättegångslagen publicerad: 31-10-1967 Nummer:  1967101054 Sida: 11.360 Filnummer: 1967-10-

10/03 Ikraftträdande: 1970/01/11.  

119 Kap 5bis art 32decies 2-3 §§ välfärdlagen. 
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intresse i att väcka talan kan göra det vid behörig domstol.120 BAD ska på begäran av 

person som påstår sig vara utsatt för våld eller mobbning, fastställa förekomsten av de fakta 

och fastställa att de ska upphöra även om dessa fakta är straffbara. Förfarandet utgör inte 

ett hinder mot talan av samma gärning i ett brottsmål.121  

I ett rättsfall från BAD, om le harcélement moral, blir rättens utslag att alla handlingar beskri-

vet och värderat ska hänga i skolans korridorer i en månads tid rektorn suspenderas och får 

betala två rättegångskostnader för att ha mobbat en arbetstagare på skolan.122 I korta drag 

handlar rättsfallet om en arbetstagare som jobbar i skolans kök vars dagar görs olidliga. 

Ryktesspridning, godtyckliga order, grundlösa anklagelser för stöld, förnedrande arbets-

uppgifter, indragna ledigheter och nedlåtande kommentarer är sådant som arbetstagaren får 

utstå. I domen används den belgiska rättens definition av mobbning som utgångspunkten 

för att komma fram till om det förelegat mobbning. För att skilja på konflikt och mobbning 

ska det enligt domstolen tas hänsyn till om det handlar om upprepande handlingar, det 

krävs därmed vad de benämner som ett missbruk av handlingar. Missbruk sägs vara hand-

lingar som avses i lagstadgade bestämmelser vilka innebär ett objektifierat beteende som 

uppvisar kränkande beteende. Domstolen framhäver att det inte är dess uppgift att besluta 

huruvida det föreligger kriminalitet. Vad gäller bevisbördan bekräftar domen att det är den 

som är utsatt som ska visa att det finns fakta som talar för att det är mobbning och att göra 

det antagligt. Sedan är det svarandes ansvar att bevisa motsatsen. 

I lag av den 4 augusti 1996 om välfärd för arbetstagare under utförande av sitt arbete ges 

ett skydd för arbetstagaren mot uppsägning samt en omotiverad ensidig förändring utav 

arbetsvillkoren för den som känner sig utsatt för mobbning. Detta skydd är ämnat att ge 

arbetstagaren mod att våga föra process, våga avslöja sin situation genom ett motiverat kla-

gomål eller vittna utan rädsla för repressalier.123 

                                                 
120 Kap 5bis art 32decies 1 § välfärdagen. 

121 Kap 5bis art 32decies 2 § välfärdlagen. 

122 Domen mot rektor Van Overstraetén, i Cour du Travail de Bruxelles, ref 311, 29 augusti 2008, F-
20080819-2, länk: http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision?justel=F-
200808192&idxc_id=223696&lang=fr, hämtad: (2012-04-12). 

123 Kap 5bis art 32tredecies 1-4 §§ välfärdlagen. 
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3 Effektivare arbetsmiljörätt 

Till föreskrifterna om kränkande särbehandling i arbetslivet, finns inget straff som är 

knutet. Skyldigheter för arbetsmiljön som inte har uppfyllts följs utav en påföljd som AMV 

utfärdar. Denna påföljd är inte förutsägbar, eftersom den beror på om vite har utdömts.124 

Detta gör att det är svårt för företagen att veta vad som väntar dem om de inte uppfyller 

sina skyldigheter. Antalet förelägganden och förbud är mycket lågt i förhållande till de in-

spektionsmeddelanden som AMV utfärdar. Detta tyder på att effektiviteten av de 

sanktionssystem som finns idag brister. För att komma någonstans med ett mobbningsmål 

är alternativet att åklagaren går på arbetsmiljöbrottet som är ett brott som finns i BRB. Tre 

saker måste i ett sådant fall vara uppfyllda. Dels ska den misstänkte vara en person som är 

skyldig att följa arbetsmiljölagen, till exempel en arbetsgivare, dels måste man visa på att 

personen ifråga brutit mot regler i arbetsmiljölagstiftningen och att det är just det som or-

sakat en sjukdom eller en kroppsskada. Svårigheten ligger i att bevisa att det är just ”det” 

som lett till att någon blivit utbränd eller deprimerad. Den vägen blir i praktiken inte möj-

lig.125 

Fall av mobbning kommer inte till åklagarens bord, än mindre till domstol. Detta stöds av 

chefåklagare Mats Palm; han nämner också att det i princip inte finns någon lagreglering på 

området.126 När åklagarmyndigheten inte får in ärenden kommer inte ärenden till 

tingsrätten vilket i sin tur leder till att överklaganden inte kommer till AD detta är något 

som följer naturligt. Bevisbördan är högt satt för att ett fall av mobbning ska kunna gå till 

domstol, detta kan jämföras med den delade bevisbördan som gäller i diskrimineringsmål. 

Den delade bevisbördan i ett diskrimineringsmål innebär att den som anser sig blivit dis-

kriminerad eller utsatt för repressalier som visar omständigheter vilka ger anledning att anta 

att han eller hon blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det upp till svarande att 

visa att diskriminering eller repressalier inte förekommit.127   

Den subjektiva upplevelsen gör att vi alla kan ha olika uppfattning om när vi blir utsatta för 

mobbning. Detta medför bevissvårigheter. En kvinna här under namnet Lena blev mobbad 

på sin arbetsplats. När hon tog upp att hon blev mobbad med sin arbetsgivare fick hon 

                                                 
124 7 kap 7 § AML (1977:1160). 

125 Länk: http://www.nt.se/norrkoping/artikel.aspx?articleid=7140420, hämtad: (2012-04-12). 

126 Bilaga 1.  

127 3 § diskrimineringslagen (2008:567). 
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istället för stöd, en varning om att om hon skulle ta det vidare så skulle hon vara den som 

fick gå ifrån sitt arbete. Hon fick heller inget stöd när hon bad om att behöva jobba samma 

veckor som den manliga kollegan under sommaren. Ett sådant uttalande från arbetsgivaren 

gjorde henne rädd och osäker. Hon fick absolut inget stöd av sin arbetsgivare i sin 

situation. 128 

Förra året kom SOU 2011:57 under benämningen ”[e]n bättre arbetsmiljö genom effektiva-

re sanktioner”. SOU:n  behandlar frågan om att avkriminalisera överträdelser mot de aktu-

ella föreskrifterna och istället införa sanktionsavgifter eller liknande avgifter alternativt före-

läggande och förbud inom arbetsmiljöområdet. BRB utreddes inte i SOU:n.  

För att fastställa fler sanktionsavgifter anses en utvidgning av användandet av sanktionsav-

gifter behövas. Enligt de bestämmelser som gäller i dag ska sanktionsavgift betalas även om 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet(vilket vid en invändning, betal-

ningsskyldighet först måste prövas av domstol). Möjligheten för AMV att meddela före-

skrifter om sanktionsavgifter anses därför vara föremål för utvidgning. Detta för att med en 

sådan reglering kunna få fler fall av sanktioner fastställda än i dag då många åtalsanmäl-

ningar resulterar i att förundersökning inte inleds eller läggs ner på grund av bevissvårighe-

ter på den subjektiva sidan. 129 När det gäller sanktionsavgifter krävs det i princip att det rör 

sig om överträdelser som presumeras kräva uppsåt eller oaktsamhet inom det berörda före-

taget.130 I nämnda utvidgning anges inte den lagparagraf som ger AMV möjlighet till att 

meddela föreskrifter om arbetsmiljön beskaffenhet och allmänna skyldigheter i fråga om 

arbetsmiljön för att kunna förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.131 Sanktionsavgifter när 

det gäller upprättande av handlingar och internkontroll har ansetts vara mindre lämplig. 

Osäkerhet finns för att fokus då riskerar att förskjutas från innehållet i internkontrollen 

som helhet till de direkt straffsanktionerade förfarandena. Ett system med förbud eller fö-

relägganden är även att föredra då tillsynsmyndighet kan få till stånd förbättrande åtgärder. 

Med nämnda system behövs inte resurser läggas på att i efterhand utreda om direkt straff-

sanktionerad föreskrift överträtts genom domstolsförfarande. Föreskrifterna sägs vidare 

kunna utformas mer generellt om de inte är förenade med direkt straffpåföljd, en straffpå-

                                                 
128 Bilaga 2. 

129 8 kap 5 § AML, SOU 2011:57 en bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner, s 192. 

130 SOU 2011:57 en bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner s 28 & 194. 

131 SOU 2011:57 en bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner, s 28 & 194, kap 4 10 § AML 
(1977:1160). 
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följd kräver en mer detaljerad reglering vilket är svårt i arbetslivets skiftande arbetsmiljöer. 

Det sägs vara liknande skäl som talar emot sanktionsavgifter i vissa områden som talar för 

utvidgandet av sanktionsavgifter i andra områden. 132  

I dagens läge är sanktionssystemet inte förutsägbart vad gäller påföljd då ett föreläggande 

eller förbud brutits. Detta på grund av att påföljden beror på om vite delats ut eller inte i 

samband med förbud eller föreläggande. Genom att alltid döma ut vite anses en enhetlig-

het, tydlighet och förutsägbarhet fastställas.133 7 kap 7§ AML ändras därför genom att vite 

alltid ska förenas med förbud eller föreläggande. Straffbestämmelserna i 8 kap 1 § AML ska 

därför upphävas. Då det inte ska vara möjligt att ingripa med både straff och vitespåföljd 

mot den som inte följer ett föreläggande. SOU:n förslår vidare att vite även ska kunna ges 

till myndigheter och staten vilket skulle förstärka enhetligheten och tydligheten av sank-

tionssystemet ytterligare.134   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 SOU 2011:57 en bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner, s 73 & 75. 

133 SOU 2011:57 en bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner, s 16. 

134 SOU 2011:57 en bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner, s 158. 
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4 Diskussion och slutsatser 

4.1 Inledning 

Syftet med denna uppsats är att utreda varför ingen arbetsgivare fällts i domstol sedan AFS 

1993:17 trädde i kraft samt att göra en mindre jämförelse av svensk arbetsmiljöreglering av 

mobbning i arbetslivet med belgisk arbetsmiljöreglering av mobbning i arbetslivet. Jämfö-

relsen mellan den svenska och den belgiska rätten görs för att kunna ge förslag till föränd-

ringar i den svenska rätten som kan leda till ett effektivare skydd för mobbade i arbetslivet. 

Vidare har SOU 2011:57 en bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner berörts för att 

utreda om förslagen i SOU:n kan förbättra skyddet för mobbade i arbetslivet. Som det 

föregående i uppsatsen har visat har arbetsgivaren en skyldighet att motverka mobbning 

enligt AML och de tillhörande föreskrifterna. AMV som är ansvarig för tillsynen av att 

lagar och förskrifter följs på området går inte in i enskilda fall. De arbetar främst med de 

förebyggande frågorna och lämnar det resterande åt marknadens aktörer. Att facket avvisar 

beror på att facket ofta har en jävig roll då de företräder båda parter. Mobbning kan vara 

svår att fastställa då vi alla kan ha olika uppfattning om mobbning, den subjektiva sidan, 

och är därmed också svår att bevisa. Det är vidare svårt att bevisa att det är mobbningen 

som är det som är anledningen till att den enskilda mår dåligt. Enligt lagstiftningens mening 

är mobbning upprepande kränkande särbehandlingar. En fördel med lagstiftningen är att 

det ger ett skydd för arbetstagarna på arbetsplatser då arbetsgivaren har en skyldighet att 

arbeta för att mobbning ska förebyggas och åtgärdas. En nackdel är som nämnt, att ingen 

arbetsgivare fällts i domstol sedan AFS 1993:17 infördes i Sverige. 

4.2 Varför ingen arbetsgivare fällts i domstol sedan AFS 

1993:17 trädde i kraft? 

 Avsaknaden av praxis som detta medför utgör ett problem och torde göra det svårt för ju-

risten att lägga upp ett mål anser Leymann.135 Det nyss nämnda är något jag instämmer med 

då praxis skapar prejudikat som kan användas till att lägga upp samt styrka framtida liknan-

de mål. En anmälan från en arbetstagare till AMV är anonym utåt sätt. Vilket i praktiken 

betyder att AMV vare sig kan intyga eller säga emot vid fråga om en anmälan har gjorts.136 

Detta torde skydda mot repressalier i ett stort bolag men inte i ett litet bolag där alla känner 

                                                 
135 Se s 2 i uppsatsen. 

136 Se s 12 i uppsatsen. 
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alla och det genom en uteslutningsmetod görs förhållandevis enkelt att komma fram till 

vem det är som gjort en anmälan. AMV gör inspektioner efter en anmälan, vilket hör till 

deras tillsynsansvar, och det torde inte gå någon oberörd att AMV har genomfört en in-

spektion. Vilket gör det tydligt att någon har gjort en anmälan. I teorin skulle BRB kunna 

tillämpas vid mobbning på arbetsplatser då det handlar om grova fall av mobbning. Dock 

finns en hög bevisbörda att leva upp till. 137 Att det inte finns en direkt straffsanktionering i 

föreskrifterna och att det är så pass höga beviskrav för att gå via BRB anser jag i kombina-

tion ge en bidragande effekt till att ingen arbetsgivare har fällts i domstol. Att lagstiftningen 

i BRB inte har vidareutvecklats har dels berott på rädslan att domstolarna kommer få en för 

hög arbetsbörda som följs av en hög kostnadsbörda.138  

För att AMV ska utdöma förbud eller föreläggande tillsammans med vite krävs det att den 

mobbade anmäler sin situation. Fall där arbetstagare känt sig tvingad till att inte föra ett 

ärende om mobbning vidare, kommer inte till AMV:s kännedom vilket gör att det inte hel-

ler blir fråga om någon inspektion och inte heller någon sanktion för arbetsgivaren. Detta 

är ett problem som är svårt att komma åt och det mest effektiva torde vara förebyggande 

åtgärder. Att införa sanktioner mot arbetsgivaren vad gäller det berörda skulle medföra en 

ytterligare bevisbördesituation för arbetstagaren. 

Att arbetstagare blir hotade av sina arbetsgivare så som i ”Lenas” fall torde vara en bidra-

gande effekt till att en arbetstagare inte vågar eller känner att de kan ta steget att gå emot 

strömmen genom att gå vidare med ett mobbningsfall. I och med att facket och AMV inte 

är mer än ett stöd blir arbetstagaren relativt ensam. En provocerad uppsägning som mobb-

ning i vissa fall kan leda till är inte i enlighet med LAS. En provocerad uppsägning likställs 

med en vanlig uppsägning, vilket kräver saklig grund för uppsägning. I och med att männi-

skor blir provocerade till uppsägning kommer det i de fallen inte att ske någon användning 

av arbetsmiljörättens lagar. I och med att det prövas om det är fråga om en provocerad 

uppsägning.  

Rättssäkerheten för de som mobbas utanför diskrimineringsgrundernas räckvidd torde i 

dagens arbetsliv äventyras då de utsatta blir utelämnade och inte erhåller ett effektivt skydd 

på grund av hög bevisbörda, arbetsbörda och kostnadsbörda. Förslagsvis skulle mobb-

ningsmål i arbetslivet kunna göras om till att tillhöra civilmål såsom diskrimineringsmål gör 

                                                 
137 5 kap 1-3 §§, 3 kap 10 § BRB. 

138 Se s 23 i uppsatsen. 
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idag. På så sätt skulle den bevisbörda som gäller i civilmål även gälla mobbningsfall och den 

bevisbördan som finns i BRB skulle undgås. En befarad hög arbetsbörda då det finns 

många mobbningsmål tror jag inte kommer att besannas till fullo då jag tror att arbetstagare 

inte går vidare med ett mål om det inte verkligen krävs för att få bukt på mobbningen. Det-

ta på grund av att arbetstagaren värnas om sitt jobb och inte vill vara till besvär för arbets-

givaren på det sättet att de ses som en börda. 

4.3 Svensk gentemot belgisk arbetsmiljöreglering av mobb-

ning 

I Sverige är AML den centrala lagen i arbetsmiljörätten. AML kompletteras av AMF och de 

föreskrifter som AMV ger ut genom bemyndigande i AMF. Huvudansvaret för arbetsmil-

jön är arbetsgivarens. Arbetsgivaren ska så långt det vara möjligt arbeta för att förebygga att 

ohälsa och olycksfall förekommer i verksamheten. Mobbning torde därmed innefattas då 

mobbning kan leda till ohälsa. 

I Belgien är den grundläggande lagen välfärdlagen, kapitel Vbis i denna lag är den mest vä-

sentliga vad gäller reglering om mobbning. Välfärdlagen kompletteras av 2007 år förord-

ning. Arbetsgivaren har ansvaret att vidta nödvändiga åtgärder för att främja arbetstagarens 

välfärd. I detta arbete ska risker förebyggas och bekämpas. Arbetsgivaren har vidare ett an-

svar att förebygga psykosocial stress i arbetet. 

Enligt belgisk rätt är mobbning ett brott mot den personliga integriteten och arbetsgivaren 

är ansvarig för att förebygga och åtgärda mobbning på arbetsplatsen. I svensk rätt är 

mobbning inte ett brott mot den personliga integriteten men arbetsgivaren är ansvarig för 

att förebygga och åtgärda fall av mobbning på arbetsplatsen och att inte uppfylla de skyl-

digheterna anses vara ett brott mot AML. 

I svensk rätt har ingen arbetsgivare blivit fälld i domstol. I uppsatsen finns ett rättsfall som 

visar att så inte är fallet i Belgien. BAD:s uppgift är inte att fastställa om mobbningen är 

kriminell utan dess uppgift ligger i att fastställa om mobbning föreligger och om BAD 

kommer fram till att det gör det ska BAD utdöma skyldighet för arbetsgivaren att få 

mobbningen att sluta. I Belgien kan en arbetstagare ta upp ett fall om mobbning till BAD 

om arbetstagaren kan visa fakta och göra det antagligt att mobbning föreligger. Sedan är det 

upp till svarande att bevisa motsatsen. Dels är det i Sverige inte möjligt för en arbetstagare 

att ta ett fall direkt till AD, utan måste gå via tingsrätten, dels torde det i svensk rätt krävas 

att åklagaren går på arbetsmiljöbrott för att komma vidare med ett fall om mobbning.  
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Enligt belgisk rätt har den som känner sig utsatt för mobbning ett tydligt skydd i lagen mot 

uppsägning och mot en omotiverad ensidig förändring av arbetsvillkoren. Syftet med detta 

är att arbetstagaren ska kunna föra en sådan process, att våga avslöja sin situation genom 

ett motiverat klagomål eller vittnesmål utan rädsla för repressalier. Det andra skyddet är en 

delad bevisbörda. Om den mobbade kan visa att det kan antas att det finns fakta om 

mobbning på arbetsplatsen, så skiftar bördan på den svarande att visa annat. I svensk rätt 

finns det ett skydd i form av att det krävs saklig grund för uppsägning. Det finns dock ing-

en egen lagparagraf som säger att den mobbade har ett skydd mot uppsägning och omoti-

verad förändring av arbetsvillkor. En sådan lagparagraf torde kunna medföra att en arbets-

tagare känner sig trygg i att anmäla sin situation till AMV samt att föra process. En sådan 

lagparagraf skulle dock inte automatiskt medföra en lättnad av bevisbördan för den mob-

bade. Problemet med bevisningen skulle fortfarande finnas kvar. 

I svensk rätt finns skyddsombud i den belgiska rätten finns liknande förebyggande rådgiva-

re. Uttalanden från arbetstagare om mobbning ska bevaras i ett register i fem års tid. Ett 

sådant dokumentationskrav finns inte i svensk rätt. Ett sådant krav torde innebära att det 

blir lättare att framföra bevisning för att ta ett mobbningsfall till domstol.  

Genom att en enskild arbetstagare alltid har möjligheten att ta upp ett mål i AD, liksom en 

enskild har i BAD, torde bidra till att fler mål kommer till domstol. Detta torde därmed 

vara en förändring som skulle främja att fler mål kommer till domstol. Dock kan det inte ge 

full säkerhet för att arbetsgivare fälls, det är upp till domstolen att pröva. Risken för att det 

kommer att bli hög arbetsbörda för domstolarna, då det finns många mobbningsfall, torde 

minskas genom att en arbetstagare inte i första hand väljer att gå vidare med ett mål då ar-

betstagaren inte vill komma på kant med arbetsgivaren. Detta torde bidra till att arbetstaga-

ren väljer sina ”strider”, på så sätt att arbetstagaren inte tar ett obetydligt mobbningsfall till 

domstol. Bevisbördan i den svenska regleringen och den svårighet bevisbördan i sig medför 

samt den subjektiva bedömningen anser jag vara faktorer som påverkar den enskilda till att 

inte alltid anmäla mobbning. Det nyss nämnda torde därmed vara en förklaring till varför 

inte åtal väcks och sålunda att arbetsgivare inte fälls. Förutsägbarheten vad gäller om 

arbetsgivare fälls i domstol är därmed klar, det händer inte. Jag anser att den svenska rätten 

kan lära sig av den belgiska rättens genom att göra det lättare att ta upp ett mål i domstol. 

Detta genom att införa  liknande reglering som finns i Belgien, nämligen rätten att en 

enskild får ta upp ett mål då det finns anledning att anta att den arbetstagaren blivit 

mobbad. På så sätt tror jag att fler arbetsgivare skulle ställas införs svars vad gäller 
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arbetsgivarens skyldigheter vad gäller mobbning på arbetsplatsen. Rättssäkerheten för de 

som mobbas utanför diskriminerigslagens grunder skulle därmed stärkas. 

4.4 En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner 

För att effektivisera den lagreglering som redan finns samt öka fastställda sanktionsavgifter 

föreslås i SOU:n 2011:57 en bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner att avkrimina-

lisera vissa överträdelser och istället införa sanktionsavgifter eller andra liknande avgifter. 

Denna föreslagna utvidgning av sanktionsavgifter som innebär att AMV skulle för utvidga-

de möjligheter till att föreskriva sanktionsavgifter berör dock inte föreskrifter som bemyn-

digats genom 4 kap 10 § AML, som har en koppling till 18 § AMF vilket meddelandet av 

AFS 1993:17 stöds på. Om det ändå skulle vara så att den omfattats ser jag fördelar med en 

sådan ändring då jag anser att den torde avskräcka en arbetsgivare att bete sig så som Lenas 

arbetsgivare gjorde mot henne, förenkla medvetenheten, förutsebarheten men även till-

gängligheten för alla parter då det inte behöver uppsökas andra lagar för att se påföljder 

ifall av överträdelse. Detta torde även öka antalet ansvariga arbetsgivare då de enligt lagens 

mening inte krävs uppsåt eller oaktsamhet för överträdelsen ska medföra skyldighet att be-

tala. Den som invänder betalningsskyldighet får sanktionsavgiften prövad av domstol, så i 

det fallet infinner sig en eventuell betalningsskyldighet efter domstolsprövning vilket ökar 

rättssäkerheten. Domstolsprövningar, torde öka eftersom ändringen(för de bemyndigande 

som är berörda) inte torde innebära att arbetsgivare direkt erkänner sig vara ansvarig för 

brott mot arbetsmiljölagen och att arbetsgivare som invänder mot att bli påförd sanktions-

avgift har rätt till prövning. I en sådan domstolsprövning torde det fortfarande stå ord mot 

ord och bevisningssvårigheten för den enskilda arbetstagaren torde fortfarande vara ett fak-

tum. Ökat antal domstolsprövningar torde öka kostnad och arbetsbörda vilket är ett argu-

ment som har gjort att BRB:s lagreglering på området inte utvecklats. Argumentet kan även 

utgöra ett argument emot sanktionsavgifter som det handlar om i detta fall. Ännu en nack-

del med sanktionsavgifter för mobbningsfall är att det blir svårt att reglera då det i arbetsli-

vet finns så många skilda arbetsmiljöer att det är svårt att detaljreglera, vilket behövs för att 

undvika att lägga ner för mycket tid på att utreda om det är en överträdelse samt på dom-

stolsförfarande som annars torde bli fallet. Detta får vägas emot att det i dagens läge inte 

blir någon domstolsprövning utav mobbningsfall. Argumentet att det krävs kunna presu

meras att uppsåt eller oaktsamhet alltid ska föreligga från företagets sida för att en sank-

tionsavgift ska vara lämplig, anser jag vara hårt. Detta då det inte alltid krävs uppsåt eller 

oaktsamhet för att rutiner om mobbning inte ska fungera eller att organiseringen eller pla-
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neringen inte är tillräcklig för att förebygga mobbning. (Däremot är det uppsåt alternativt 

oaktsamhet, beroende på omständigheterna, om det inte finns ett planerat och organiserat 

förebyggande arbetet mot mobbning eller då det inte finns rutiner på området.)  Alltid är 

ett tungt ord. Att det alltid ska föreligga uppsåt eller oaktsamhet gör att de gånger då fall av 

uppsåt eller oaktsamhet föreligger också exkluderas bort. Detta eftersom det inte alltid är 

så. Fall som för ”Lena” exkluderas bort. Presumtionen skulle behöva vika för att sank-

tionsavgifter skulle bli tillämpligt på mobbningsfall.  

Det föreslås vidare att det vid förbud eller föreläggande alltid ska utgå vite. Detta för att 

öka förutsebarheten och tydligheten med sanktionssystemet. Jag anser att en förändring 

som innebär att förbud eller föreläggande alltid utgår med vite ökar förutsebarheten och 

därmed också tydligheten och enhetligheten. Vilket medför att marknadens aktörer i för-

hand är medvetna om den sanktion som tillämpas då det bryts mot förbud eller föreläg-

gande. Detta anser jag torde medföra en medvetenhet som inte finns idag. En förändring 

torde även kunna bli ett incitament för arbetsgivaren att anstränga sig extra i fråga om 

mobbning och inte negligera sitt ansvar. Det är fortfarande så att arbetsgivare som överträtt 

3 kap 2 § och 3 kap 2 a § AML riskerar föreläggande eller förbud enligt 7 kap 7 § AML 

men förslaget innebär att det alltid blir i samband med vite. Även för dessa lagrum torde en 

ändring medföra enhetlighet, tydlighet och förutsägbarhet.  

Som det ser ut idag så råder det en rättsosäkerhet för den mobbade då den inte har ett till-

räckligt effektivt skydd förändring har föreslagit vad gäller sanktioner på arbetsmiljörättens 

område. Det krävs en förändring för att detta ska åtgärdas, frågan är om den föreslagna 

förändringen är tillräcklig.  
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Bilaga 1 

Hej! 
Chefsåklagare Mats Palm uppger att det är mycket få fall som kommer in till oss och att det 
finns i princip inga lagföringar. 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Mona Sjåstad 
Chefsadministratör 
Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål 
Box 6202, 200 11 MALMÖ 
Tfn 010-561 81 75, 0708-30 00 38, 
fax 010-561 81 80 
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Bilaga 2 

Intervju med ”Lena”. 

”Lena” hade visstidsanställning som sedan övergick till en tillsvidaranställning på ett energi-
företag i Småland. En manlig kollega utsatte henne för skämt och gliringar om henne som 
person, för hennes kläder och utseende samt nypningar.  

Innan sommarsemestern framförde ”Lena” till sin arbetsgivare att hon inte ville jobba med 
den manliga kollegan då de andra hade semester på avdelningen. Arbetsgivaren hörsamma-
de inte önskemålet. På sommaren tog den manliga kollegan tag i ”Lena” samt utsatte henne 
för verbala hot.  

Hon gick till sin arbetsgivare som tyckte att hon var löjlig och att hon överdrev. Hon fick 
då en tillsägelse om att om hon skulle vara så, som han uttryckte det, ”besvärlig” eller ta det 
vidare så skulle hon kanske inte få behålla sitt jobb. 

En underordnad chef som försökte lösa problemet fick även hon en tillsägelse om att inte 
lägga sig i, då skulle hennes tjänst inte behövas längre. 

 


