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1 Kränkande särbehandling i arbetslivet ur ett ersättningsrättsligt 

perspektiv 

1.1 Inledning 
I våras blev en arbetsgivare stämd för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Under 

uppsatsens framskridande inleddes rättegången i Östersunds tingsrätt. Två chefer står nu åta-

lade för att ha orsakat en före detta arbetstagares arbetsskada som föranlett självmord.1 Grun-

den till arbetsskadan påstås vara arbetsmiljöproblem: i detta fall förekomsten av kränkande 

särbehandling på arbetsplatsen vidtaget mot den avlidne arbetstagaren. Cheferna påstås ha 

förhållit sig passiva till att ha vidtagit förebyggande åtgärder mot det arbetsmiljöproblem som 

sannolikt belastat arbetsplatsen. Arbetstagaren och andra i omgivningen hade försökt att påta-

la de arbetsmiljöproblem som förelåg för i vart fall en av cheferna. Med andra ord, arbetstaga-

ren hade använt de hjälpmedel som stod till buds för att försöka få den kränkande särbehand-

lingen att upphöra. Men påtalandet om arbetsmiljöproblemet resulterade inte i någon föränd-

ring på arbetsplatsen.  

 
Oavsett om de två cheferna i ovanstående mål kommer att frias eller fällas, går det ändå att 

dra följande slutsats. Fallet visar på att det inte har funnits ett effektivt hjälpmedel för varken 

den utsatte eller övriga inblandade parter att tillgå för att komma tillrätta med kränkande sär-

behandling på arbetsplatsen. När följden av kränkande särbehandling kan få sådana allvarliga 

konsekvenser, sänder det signaler att någonting kanske bör förändras.  

 
I arbetslivet hör det till att arbetstagare har tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter eller 

liknande oenigheter, dvs. diskussioner i sakfrågor som inte har karaktären av att vara krän-

kande mot den personliga sfären. Gränsdragningen för vad som utgör ett accepterat beteende 

till vad som istället blir en öppen förödmjukelse mot en enskild arbetstagare är där handling-

arna övergår till att vara medvetna handlingar i syfte att skada en annan arbetstagare.  

 
Men hur skulle det bli om kränkande särbehandling i sig kunde föranleda ett ersättningsan-

svar? Vad ett ersättningsansvar skulle innebära är framförallt att ge kompensation och upprät-

telse till den utsatte arbetstagaren för att ha drabbats av ett angrepp mot den personliga integ-

riteten. Det handlar helt enkelt om att erhålla ersättning för en typ av ideell skada, då den in-

träffade skadan inte kan mätas i pengar. För att skadestånd enligt svensk rätt ska kunna utges 

                                                 
1 Östersunds TR mål nr B 2863-11. 
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för ideell skada krävs som regel lagstöd.2 Av den anledningen kan ersättning för kränkande 

särbehandling såsom egen ersättningsgrund inte idag erhållas då det är ersättning av icke-

ekonomisk natur och särskilt lagstöd saknas. Avsaknaden av lagstöd för ideell ersättning av 

detta slag visar på att rättsordningen inte anser att kränkande särbehandling är ett tillräckligt 

oacceptabelt beteende. Detta trots att kränkande särbehandling kan ha så allvarlig utgång att 

det i värsta fall kan leda till fysisk skada eller arbetsoförmåga genom posttraumatiskt stress-

syndrom för den som dagligen utsätts för denna typ av angrepp.  

 
Kränkande särbehandling är inget nyuppfunnet fenomen. Arbetslivet har sedan länge varit 

omgärdat av arbetsmiljöregler där arbetsgivaren har förhållandevis stränga krav att motverka 

kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen.3 Denna reglering visar att rättsord-

ningen, trots avsaknad av rättsmedel för den enskilde individen, erkänner kränkande särbe-

handling som ett arbetsmiljöproblem. Reglerna riktar sig inte till arbetstagaren som enskild 

individ, utan är ett regelverk som arbetsgivaren har att leva upp till gentemot staten. Åsidosät-

ter arbetsgivaren AML kan Arbetsmiljöverket [cit. AV] förelägga arbetsgivaren sanktioner. 

Vid svårare överträdelser kan även ett straffrättslig ansvar bli aktuellt.4 Det innebär att AML 

inte ger någon upprättelse direkt till den enskilde individen när omständigheterna är sådana att 

kränkande särbehandling föreligger. Detta trots att det är fråga om ett beteende som inte nå-

gon person ska behöva tåla i något som helst avseende.  

 
Frågan är dock om rättssystemet är moget för att gå vidare till nästa nivå, nämligen att införa 

ett särskilt ersättningsansvar för kränkande särbehandling. Med anledning av den frågan så 

måste kränkande särbehandling belysas utifrån ett ersättningsrättsligt perspektiv för att se vil-

ka konsekvenser en sådan ersättningsregel skulle tänkas medföra.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett ersättningsrättsligt perspektiv utröna vilka möjlig-

heter den enskilde individen har idag att erhålla ersättning för det psykiska besvär som upp-

stått genom kränkande särbehandling i arbetslivet. Utifrån den systematiska analysen är se-
                                                 
2 Prop. 2000/01:68 s. 17. Jfr även kränkning enligt Europakonventionen. För en utförligare diskussion om förhål-
landet mellan Europakonventionen och skadeståndsrätten se bl.a. Tove Lindgren, Kan skadeståndsfordringar på 
grund av kränkningar av rättigheter i Europakonventionen preskriberas?, JP 2012 s. 43 och Iain Cameron, Ska-
destånd och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, SvJT 2006 s. 553. 
3 Se exempelvis arbetsmiljölagen (1977:1160) [cit. AML] och Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 
1993:17 − Kränkande särbehandling i arbetslivet [cit. AFS 1993:17].  
4 Se 8 kap. AML för påföljder som kan komma i fråga vid arbetsmiljöbrott, arbetsmiljöförordningen (1977:1166) 
[cit. AMF] och 3 kap. 10 § Brottsbalken (1962:700). 
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dermera syftet att fastställa vilka generella kriterier som en enskild individ behöver uppfylla 

för att beviljas viss ersättning. Av det följer en konsekvensanalys där syftet är att analysera 

vilka tänkbara följder nuvarande kriterier för ersättning skulle kunna medföra om de applice-

rades på ett ersättningsansvar för kränkande särbehandling. 

  
Utifrån syftet med uppsatsen är således de första frågeställningarna: 

- Vilka rättsmedel står till buds för den som har utsatts för kränkande särbehandling i 

arbetslivet? 

- Vilka kriterier ur ett ersättningsrättsligt perspektiv ligger enligt dagens regelverk till 

grund för möjligheten till ersättning för kränkande särbehandling i arbetslivet? 

 
Med anledning av de kriterier som följer av dagens rättsregler är sedermera syftet att applicera 

kriterierna på förhållandet om ersättning för kränkande särbehandling skulle utgöra en egen 

ersättningsordning, vilket leder till frågeställningen: 

- Vad skulle konsekvensen bli och vilka rättstillämpningsfrågor skulle man kunna stöta 

på genom att införa en egen ersättningsordning för kränkande särbehandling i arbetsli-

vet med beaktande av de ersättningskriterier som föreligger idag? 

 

1.3 Metod och material 
Uppsatsen utgår ifrån en traditionell juridisk metod. Metoden innebär att frågeställningarna 

har analyserats utifrån rättsvetenskapliga källor såsom förarbeten, lagstiftning, doktrin och 

rättspraxis. 

 
Tillvägagångssättet för studien har varit att analysera olika ersättningsmöjligheter som kan bli 

tillämpliga när kränkande särbehandling varit inblandat i ett händelseförlopp som föranlett 

skada. De ersättningsmöjligheter som studerats har sedan varit vägledande i den fortsatta stu-

dien för att kunna analysera rättsligt relevanta konsekvenser av att införa en ersättningsregel 

för kränkande särbehandling. För att få en djup analys över ersättningsfrågor avseende krän-

kande särbehandling har jag studerat skadestånd för kränkande behandling enligt skollagen 

(2010:800) [cit. SkolL], som är motsvarigheten till kränkande särbehandling i arbetslivet. Jag 

har analyserat dess förarbeten och till viss del även praxis för att jämföra hur en liknande re-

glering i arbetslivet skulle kunna se ut.  

 
Utöver den traditionella juridiska metoden har jag även studerat föreskrifter från AV. Rätts-

praxis på området är liten, varför hovrättsavgöranden har varit nödvändiga för studien. Tings-
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rättsavgöranden har studerats, men har inte haft någon avgörande betydelse för de slutsatser 

som dragits. Uppsatsen omfattar även till viss del en analys över försäkringsvillkor i TFA – 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada [cit. TFA].  

 

1.4 Disposition och avgränsning 
Studien börjar med en systematisk analys över vilka ersättningsrättsliga möjligheter som idag 

står till buds för en arbetstagare som drabbas eller har drabbats av kränkande särbehandling på 

arbetsplatsen. Av det följer en analys över vilka allmänna kriterier som den utsatte har att 

uppfylla för att ersättning ska komma ifråga. Kriterierna ligger till grund för det tredje kapit-

let, att där analysera hur kriterierna skulle kunna tillämpas på förhållandet kränkande särbe-

handling som en egen ersättningsordning. Vidare kommer analysen i tredje kapitlet att omfat-

ta jämförelser med anknytande rättsområden och hur lagstiftaren resonerat i där motsvarande 

frågor. Därtill kommer studien att ta upp några utvalda, ej uttömmande, konsekvenser med att 

införa en ersättningsregel för kränkande särbehandling, utifrån den modell som analyserats. 

 
Uppsatsen är förhållandevis lång. Ämnet är dock omfattande och en kortare analytisk rättsut-

redning hade endast resulterat i en innehållsmässigt tunn uppsats. Med anledning av ämnets 

omfattande karaktär kommer studien inte att innehålla en bakgrundsanalys till kränkande sär-

behandling. Inte heller kommer studien att definiera begreppet kränkande särbehandling i 

vidare bemärkelse, dels då det inte är uppsatsens syfte, dels då begreppet som sådant är tolk-

ningsbart och svårdefinierat i sig.  

 
Avgränsning kommer även göras mot vilka ekonomiska konsekvenser en ny ersättningsregel 

skulle medföra för samhället som sådant. 

 

1.5 Terminologi  
Begreppet kränkande särbehandling kommer i denna uppsats ha delvis samma innebörd som 

AFS 1993:17, nämligen att det omfattar bl.a. vuxenmobbning, psykiskt våld och social utstöt-

ning. Enligt AFS 1993:17 så omfattar begreppet även trakasserier. Enligt mig ska inte begrep-

pet trakasserier användas i detta sammanhang då trakasserier redan har en rättslig betydelse 

genom diskrimineringslagen (2008:567) [cit. DiskL].5 Av den anledningen bör trakasseribe-

greppet undvikas för att det inte ska leda till begreppsförvirring. Vad som sedermera generellt 

                                                 
5 Se även förarbetena till SkolL och prop. 2005/06:38 s. 100 f. för liknande resonemang avseende begreppet 
kränkande handling. 
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kan sägas utgöra kränkande särbehandling är handlingar som regelbundet utsätter någon eller 

några personer för klandervärda handlingar som är av medveten natur. Det innebär att tillfäl-

liga meningsmotsättningar, konflikter och sedvanlig arbetskritik i allmänhet ska ses som nor-

mala företeelser och dessa hamnar således utanför kränkningsbegreppet.  

 
Vidare är det svårt att klart definiera vilken typ av skada som kränkande särbehandling ska 

anses ha orsakat. Kränkningsskada är i lagstiftningen redan upptagen som en ersättningsgill 

skada.6 Det krånglar därför till det att i teorin påstå att det är en kränkningsskada som upp-

kommer vid kränkande särbehandling då skadebegreppet för kränkande särbehandling ännu 

inte är utrett. Det behöver dock inte vara fel att benämna det som kränkningsskada, men det 

känns heller inte definitionsmässigt korrekt. I uppsatsen kommer jag ändock att benämna ska-

dan som en kränkningsskada alternativt skada, då jag anser att det ligger nära till hands att just 

kalla det som så. Det med anledning av att det är ett kränkande beteende mot den personliga 

integriteten. 

 
Vad gäller benämningen på den person som är eller har varit utsatt för enbart kränkande sär-

behandling, så är det rättsligt sett inte korrekt att kalla den utsatte personen för skadelidande. 

Motivet till det är att det idag inte finns någon ersättningsgrund för att ha blivit utsatt för 

kränkande särbehandling och därmed så finns heller ingen skadelidande i juridisk mening. I 

uppsatsen kommer jag därför att kalla detta subjekt för den utsatte och den drabbade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Se avsnitt 2.2. 
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2 Systematisk analys över aktuella rättsmedel 

2.1 Inledning 
Kränkande särbehandling i arbetslivet förekommer, trots förhållandevis stränga krav på ar-

betsgivaren genom AML att förebygga dessa företeelser och problem. Någon gottgörelse för 

att ha blivit utsatt för kränkande särbehandling är inte aktuellt, såvida den utsatte inte kan på-

visa andra faktorer som ligger till grund för rätten till upprättelse. Nedan följer en systematisk 

analys över vilka rättsmedel den utsatte har att tillgå idag för att kunna åtnjuta någon form av 

upprättelse för att ha drabbats av ett direkt oacceptabelt beteende. Ett beteende som föranlett 

fysisk eller psykisk lidande genom bl.a. kränkande särbehandling. 

 

2.2 Kränkningsersättning vid brottslig gärning 

2.2.1 Inledning 

I 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) [cit. SkL] regleras rätten till kränkningsersättning 

för det fall den skadelidande har blivit allvarligt kränkt genom en brottslig gärning mot den 

personliga integriteten. Av lagrummet framgår att: 

 
”Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp 

mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen in-

nebär.” 

 

2.2.2 Kriterier för kränkningsersättning vid brottslig gärning 

Den som blivit kränkt genom brottsligt angrepp kan erhålla gottgörelse genom kränkningser-

sättning för den skada som uppstått, för att på så sätt få känna en viss upprättelse för det som 

inträffat.7  

 
Begreppet kränkning och därtill skadebegreppet enligt SkL:s kontext innebär att det brottsliga 

angreppet mot den personliga integriteten ska ha framkallat känslor av förnedring, skam, räds-

la eller liknande, dvs. orsakat psykisk lidande som inte utgör personskada i medicinska ter-

mer.8 Vilka psykiska besvär som uppkommit genom angreppet bedöms objektivt sett. Det 

innebär att bedömningen inte i huvudsak grundas på hur den kränkte själv upplevde situatio-

                                                 
7 Prop. 2000/01:68 s. 48. 
8 Jan Hellner & Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, 8 u. Nordstedts Juridik AB, Vällingby, 2012, s. 79 [cit. Hell-
ner & Radetzki]. Jfr även prop. 2000/01:68 s. 48. 
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nen utan bedömningen tar sikte på kränkningen som sådan.9 När ansvarsregeln infördes i SkL 

var det just den objektiva synen som var i fokus genom att det skulle vara skadan som ersattes 

och inte lidandet, då lidande ansetts stå för en subjektiv värdering.10 Genom att tillämpa en 

objektiv bedömning träder en viss rättspolitisk syn in i rättstillämpningen. Det genom att etis-

ka och sociala hänsyn får en viss avgörande roll för vad som typiskt sett utgör en allvarlig 

kränkning.11 Utgångspunkten för de objektiva bedömningskriterierna regleras i 5 kap. 6 § SkL 

och är vägledande i de fall där det inte förelegat en uppenbar allvarlig kränkning.12 Objektivi-

tetsbedömningen gör att det går att tillämpa mer eller mindre ett schabloniserat ersättningssy-

stem genom att kränkningen värderas efter en allvarlighetsskala.13 

 
För att kriterierna för kränkningsersättning enligt SkL ska vara uppfyllda krävs även att den 

brottsliga gärningen varit allvarlig och att den skadelidande blivit särskilt påverkad av händel-

sen.14 Vad som är att se som allvarlig kränkning bedöms i det enskilda fallet och är i huvud-

sak uppsåtliga brott.15 Ett fåtal fall har medfört kränkningsersättning där det förelegat oakt-

samhet, i de fallen har det varit fråga om grov vårdslöshet som har legat nära ett uppsåtligt 

handlande.16 Rekvisitet allvarlig innebär vidare att bestämmelsen inte ger utrymme åt exem-

pelvis fall av ringa ofredande, vilket är ett av de angreppssätt som kan utgöra kränkande sär-

behandling.  

 
I övrigt behöver den allvarliga kränkningen enligt SkL inte ha medfört någon fysisk skada.17 

Här uppenbaras den klara skillnaden mellan kränkningsersättning och ersättning för sveda och 

värk, då den senare ersättningen endast utges om det föreligger personskada.18 Angreppet ska 

dock framstå som klandervärt ur lagstiftarens ögon, dvs. det krävs att handlingen är otillåten 

samt att skadevållaren är personligen ansvarig.19 Skadevållaren behöver vidare inte ha dömts 

för det brottsliga angreppet för att kränkningsersättning ska utges, enär skadevållaren kan vara 

                                                 
9 Prop. 2000/01:68 s. 49 och s. 66, Brottsoffermyndighetens referatsamling 2012, s. 7. Jfr även NJA 2007 s. 540 
där kränkningsersättning utgick till en flicka trots att hon sovit och inte varit medveten om att hon utsatts för 
allvarlig kränkning mot den personliga integriteten genom brottslig gärning. 
10 Prop. 2000/01:68 s. 49. 
11 Prop. 2000/01:68 s. 51 ff. och NJA 2007 s. 540. 
12 Sandra Friberg, Kränkningsersättning – Skadestånd för kränkning genom brott, Iustus Förlag, Uppsala, 2010, 
s. 659 [cit. Friberg]. 
13 Jfr Mårten Schultz, Kränkning och ”särskilda yrkesgrupper”, SvJT 2013 s. 314 [cit. Schultz ”särskilda yrkes-
grupper”], s. 317 och s. 319. Se dock Friberg, s. 728  
14 Prop. 2000/01:68 s. 64 och Friberg, s. 657. 
15 Prop. 2000/01:68 s. 50 och Friberg, s. 659 f. 
16 NJA 1997 s. 315 och NJA 1997 s. 572. Se även prop. 2000/01:68 s. 49. 
17 Jfr NJA 1994 s. 637. 
18 Brottsoffermyndighetens referatsamling 2012, s. 7 och Schultz, ”särskilda yrkesgrupper”, s. 317. 
19 Prop. 2000/01:68 s. 48. 
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exempelvis okänd.20 Många gånger betalas kränkningsersättningen ur skadelidandes över-

fallsskydd i sin hemförsäkring. Skadelidande kan även ansöka om ersättning hos Brottsoffer-

myndigheten för det fall denne inte erhåller kränkningsersättning av skadevållaren eller ur 

försäkring.21 

 
Vid prövningen av kränkningsersättning måste det framgå att skadelidande på något sätt vär-

nat om sin integritet.22 Skadelidandes eget uppträdande får således betydelse vid den objektiva 

bedömningen. Lagstiftaren har därför ansett det rimligt att ställa högre krav på vad som utgör 

allvarlig kränkning när det gäller vissa yrkesgrupper.23 Kränkande handlingar är mer före-

kommande i exempelvis polisyrket varför det ansetts skäligt att prövningen av kränkningser-

sättning blir beroende av vem som utsatts för angreppet.24 Argumentet därtill är att arbetstaga-

re inom sådana tjänster är mentalt förberedda på angrepp mot sin personliga integritet och 

utsätts dagligen för olika typer av kränkande handlingar mot sin person. Detta torde dock en-

dast begränsas till att omfatta angrepp från utomstående personer och borde heller inte gälla 

angrepp direkt mot den personliga sfären från arbetskollegor.25  

 
Principen för kränkningsersättning innebär sammanfattningsvis att utifrån ett objektivt betrak-

telsesätt bedöma huruvida det brottsliga angreppet förorsakat en allvarlig kränkningsskada 

som ska kompenseras.26  

 

2.2.3 Ansvarssubjektet vid brottsliga handlingar i tjänsten 

Att kränkande särbehandlingar trappas upp och övergår till brottsliga angrepp torde vara yt-

terst ovanligt. Trots det aktualiseras ändå frågan huruvida arbetsgivaren enligt reglerna om 

principalansvar i SkL skulle kunna komma att ansvara för den brottsliga handlingen som ar-

betstagaren begått när denne befunnit sig i tjänsten.  

 
                                                 
20 Prop. 2000/01:68 s. 57 f. och 62 f. Se brottsskadelagen (1978:413) som anger förutsättningarna för skadeli-
dande att erhålla kränkningsersättning ur statliga medel. 
21 Prop. 2000/01:68 s. 62. Se även Jessica van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, Jure Förlag AB, 
Stockholm, 2008, [van der Sluijs], s. 29. 
22 Prop. 2000/01:68 s. 65. 
23 Se Schultz, ”särskilda yrkesgrupper”, s. 327 ff. där han kritiserar den snäva tolkningen av en för generell till-
lämpning av att ställa ett högre krav på alla inom de utpekade yrkesgrupperna och Friberg, s. 709 ff. 
24 Schultz, ”särskilda yrkesgrupper”, s. 321. 
25 Prop. 2000/01:68 s. 50. För exemplifiering av det högre ställda krav på kränkningsersättning för vissa yrkes-
roller se NJA 1990 s. 186 där polisman tillerkändes kränkningsersättning när denne blivit biten av en gripen som 
bar på HIV–smitta samt mål nr T 5408-11 där en ordningsvakt blivit slagen, riven och hotad till döds av en beru-
sad person men där kränkningsersättning inte utgick. 
26 Se Mårten Schultz, Kränkning – studier i skadeståndsrättslig argumentation, Jure Förlag AB, Stockholm, 
2008, [cit Schultz, Kränkning] s. 33 f. för en kritisk analys över kränkningsbegreppet.  
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Handlingar som faller utanför principalansvaret är omständigheter som faller in under synner-

liga skäl i 4 kap. 1 § SkL och som inte kunnat kontrolleras eller ens förutses av arbetsgiva-

ren.27 Den som gör sig skyldig till kränkning enligt 2 kap. 3 § SkL har dock begått en straffbar 

gärning. I huvudsak uppstår således inget problem om vem som ska ansvara, då ett brottsligt 

beteende för arbetsgivaren oftast är svårförutsebart. Även av den anledning att de brottsliga 

gärningar som är aktuella enligt 2 kap. 3 § SkL förutsätter personligt ansvar.28 Arbetsgivarens 

del av ansvaret får istället bedömas utifrån de arbetsmiljörättsliga reglerna huruvida arbetsgi-

varen ska anses ha brustit i sina åligganden som följer därav.29 

 

2.3 Diskriminering på arbetsplatsen 

2.3.1 Inledning 

Kränkande särbehandling kan vara en typ av diskriminering när någon utsätts för negativ sär-

behandling genom missgynnande eller oönskade beteenden från omgivningen på arbetsplat-

sen.30 För att det ska vara fråga om ersättningsgill diskriminering ska den kränkande hand-

lingen inrymmas under någon av de fem typsituationer av diskriminering som finns reglerade 

i 1 kap. 4 § DiskL. Det ska vara fråga om direkt- eller indirekt diskriminering, trakasserier 

eller sexuella trakasserier eller order att diskriminera. Vidare ska missgynnandet eller det 

oönskade beteendet vara hänförligt till någon av de sju uttömmande diskrimineringsgrunderna 

som skyddas enligt lagen. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell lägg-

ning eller ålder.31 

 
Utifrån uppsatsens perspektiv är det direkt diskriminering samt trakasserier som är av intresse, 

varför utredningen endast kommer beröra dessa typsituationer. 

 

2.3.2 Förbud för arbetsgivare att diskriminera 

En självklarhet, men nog så viktig att poängtera, är att en arbetsgivare inte får diskriminera 

den som hos arbetsgivaren är arbetstagare, gör en förfrågan om eller söker arbete, söker eller 

fullgör praktik eller står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad 

                                                 
27 Hellner & Radetzki, s. 162. 
28 Friberg, s. 414. 
29 Se not 3. 
30 Prop. 2007/08:95 s. 141. 
31 1 kap. 1 § DiskL och prop. 2007/08:95 s. 111. 
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arbetskraft, vilket framgår av 2 kap. 1 § DiskL. Bestämmelsen bygger på EU-rättsliga direk-

tiv, men förbudet för arbetsgivaren att diskriminera har sedan länge varit en del av den svens-

ka lagstiftningen. Syftet med regleringen är att få ett långtgående diskrimineringsförbud på 

arbetsmarknaden, så att ingen skyddsvärd situation ska falla utanför lagens tillämpningsområ-

de.32  

 

2.3.3 Kriterier för diskrimineringsersättning 

2.3.3.1 Diskriminerande handling 

Den som anser sig ha blivit diskriminerad har först att visa att denne blivit utsatt för ett förfa-

rande som faller in under definitionen för något av diskrimineringsbegreppen i 1 kap. 4 § 

DiskL. Det innebär att den som uppfattar sig som diskriminerad har att visa att det exempelvis 

förekommit ett missgynnande eller ett uppträdande som kränkt hans eller hennes värdighet. 

Det handlar om att visa ett faktiskt händelseförlopp. 

 
När det gäller direkt diskriminering genom missgynnande har käranden att visa att denne har 

drabbats av en negativ effekt. Effekten därav kan ta sig uttryck i en faktisk förlust, obehag 

eller liknande omständigheter. Exempel på det kan vara förlorad löneförhöjning eller mistan-

de av vidareutbildning.33 För att kunna konstatera att ett missgynnande förelegat måste situa-

tionen sättas i förhållande till en jämförbar situation med en annan arbetstagare. Denna indi-

vid ska ha befunnit sig i samma eller en jämförbar situation som den som anser sig ha blivit 

diskriminerad och personen ska också ha behandlats annorlunda. I de fall där det inte går att 

direkt jämföra med en annan person för att konstatera ett missgynnande, får en hypotetisk 

jämförelsesituation tillämpas.34 Att tillämpa en hypotetisk jämförbar situation kan ibland vara 

direkt nödvändigt för att konstatera ett missgynnande. Den negativa särbehandlingen behöver 

nämligen inte i realiteten betyda att arbetstagaren faktiskt behandlats sämre än någon annan 

på arbetsplatsen utan diskriminering kan ändå föreligga.35 Andersson betraktar denna del av 

diskrimineringsledet som den objektiva sidan av diskrimineringsprövningen.36 

 

                                                 
32 Prop. 2007/08:95 s. 134. 
33 Prop. 2007/08:95 s. 487. 
34 Prop. 2007/08:95 s. 487 och Susanne Fransson & Eberhard Stüber, Diskrimineringslagen − en kommentar, 
Nordstedts Juridik AB, Mölnlycke, 2010, [cit. Fransson & Stüber] s. 73 f. 
35 AD 2013 nr 29. 
36 Håkan Andersson, Diskrimineringsjuridikens ersättningsrättsliga diskurs − en argumentativ inventering, SvJT 
2013 s. 779, [cit. Andersson, Diskrimineringsjuridikens ersättningsrättsliga diskurs], s. 785 f. 
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Vad som utgör trakasserier enligt DiskL är uppträdanden som kränker den utsattes värdighet, 

vilket omfattar både fysiska och verbala uppträdanden.37 Exempel på uppträdanden enligt 

trakasseriregeln är rasistiska skällsord eller gester som är avsedda att vara kränkande.38 Vad 

som däremot inte utgör trakasserier är när arbetsgivaren i egenskap av sin arbetsledningsrätt 

dirigerar arbetsuppgifter som i sig kan föranleda obehag för arbetstagaren men som pga. arbe-

tets beskaffenhet är sakligt motiverade.39 Detsamma gäller när arbetsgivaren i övrigt har sak-

liga motiv till att särbehandla arbetstagare.40 Trakasseribegreppet kan sägas stå väl i linje med 

vad som kan utgöra kränkande särbehandling, genom att båda begreppen handlar om beteen-

den som syftar till att kränka en annan persons värdighet och respekt. Begreppen ska dock, 

enligt mig och som redan framgått, särskiljas från varandra för att tydligt påvisa att kränkande 

särbehandling utgör en egen ersättningsgrund som inte ska sammanblandas med diskrimine-

ring.   

 
I trakasseriprövningen måste den som påstår sig ha blivit diskriminerad även ha flaggat för att 

beteendet mot denne varit oönskat.41 DiskL innehåller således ett insiktsrekvisit om att den 

som trakasserar ska ha insett att denne vidtagit en diskriminerande handling som varit oöns-

kad. Det innebär att den som upplever sig trakasserad måste uppvisa tecken på att trakasseri-

erna är oönskade och kränkande. Den trakasserade har därmed en upplysningsplikt gentemot 

trakasseraren, så länge som trakasserierna inte är av uppenbar natur.42  

 
Trakasserier bedöms primärt utifrån en subjektiv bedömning, dvs. bedömningen grundas hu-

vudsakligen på hur den kränkte upplevde situationen och inte på vad som typiskt sett varit en 

kränkande upplevelse.43  

 
När missgynnandet eller det oönskade beteendet i form av trakasserier sedermera anses vara 

visat kommer nästa steg i beviskedjan för käranden. Händelseförloppet som käranden visat 

                                                 
37 Prop. 2007/08:95 s. 492. 
38 Prop. 2007/08:95 s. 493. 
39 Jfr AD 2013 nr 29 där arbetsgivarens arbetsledningsrätt ansågs utgöra trakasserier. Se även Kent Källström & 
Jonas Malmberg, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten, Iustus Förlag AB, Upp-
sala, 2006, [cit. Källström & Malmberg], s. 186 ff. 
40 Jfr AD 2013 nr 63. 
41 Jfr AD 2009 nr 4 där en arbetstagare blev kallad för ”blackey” men där det inte var fråga om trakasserier då 
arbetstagaren inte visat att denne tog illa vid sig av tillmälen samt själv var aktiv i denna jargong på arbetsplat-
sen. 
42 Prop. 2007/08:95 s. 493. 
43 Jfr AD 2009 nr 4. Jfr även avsnitt 2.2.2 där en objektiv bedömning tillämpas. Se dock Andersson, Diskrimine-
ringsjuridikens ersättningsrättsliga diskurs, s. 784 ff. som analyserar diskrimineringsbegreppets subjektiva och 
objektiva sida. 
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ska ge anledning att anta att det förekommit en diskriminering, se 6 kap. 3 § DiskL.44  Det 

innebär att missgynnandet eller trakasserierna ska ha sin orsak i en diskrimineringsgrund. 

 

2.3.3.2 Sambandet mellan diskriminering och diskrimineringsgrund 

6 kap. 3 § DiskL innehåller lagens bevisregel. Beviskravet är lågt, ”anledning att anta”, vilket 

innebär att orsakssambandet kan vara relativt svagt.45 Regeln innebär att käranden ska visa 

omständigheter som ger anledning att anta diskriminering. När käranden lyckats visa sådana 

omständigheter har denne fullgjort sin bevisskyldighet. Bevisregeln anses vara en bevislättnad 

för käranden genom att regleringen innebär en delad bevisbörda, då bevisbördan går över på 

svaranden i detta skede.46 Svaranden har att visa att de av käranden åberopade omständighe-

terna saknar grund, för att diskrimineringsersättning inte ska utges.  

 
Högsta domstolen [cit. HD] har i mål NJA 2006 s. 170 ansett att regleringen i 6 kap. 3 § 

DiskL utgör en presumtionsregel. Regeln innebär att när käranden förmått visa vissa omstän-

digheter så uppstår en presumtion (omständigheterna ger anledning att anta) att ett orsaks-

samband finns mellan missgynnande alternativt trakasserier och en diskrimineringsgrund.47  

 
Svårigheten för den drabbade arbetstagaren är att visa att det förelegat missgynnande alterna-

tivt trakasserier som har sin grund i någon av de olika diskrimineringsgrunderna. Innebäran-

des att trakasserierna ska vara orsakade av att den utsatte exempelvis har ett visst kön eller är 

av en viss ålder. Om den som påstås ha vidtagit en diskriminerande handling inte kände till 

den diskrimineringsgrund som görs gällande, föreligger ingen diskriminering med anledning 

av att det förutsätts ett insiktsrekvisit.48 Bevissvårigheter uppkommer genom att trakasserierna 

måste te sig i form av mer eller mindre uppenbar särbehandling, vilken dessutom ska vara 

hänförlig till en diskrimineringsgrund.49  

 
Sammanfattningsvis gäller vid diskrimineringsprövningen att den som påstår sig vara diskri-

minerad, avseende direkt diskriminering, ska visa att missgynnande förekommit i jämförelse 

med annan person som befunnit sig i liknande eller samma situation. Omständigheterna ska 

                                                 
44 Se vidare avsnitt 2.3.3.2.  
45 Se vidare prop. 2007/08:95 s. 488 för skillnaden mellan svagt och starkt orsakssamband. Jfr även prop. 
2005/06:38 s. 96. 
46 Prop. 2007/08:95 s. 445 och 561. 
47 Se även prop. 2007/08:95 s. 561 och Andersson, Diskrimineringsjuridikens ersättningsrättsliga diskurs, 788 f. 
48 Fransson & Stüber, s. 78 f, 106 f. och 169. Se även prop. 2007/08:95 s. 492 f. Jfr även prop. 2005/06:38 s. 142 
f.  
49 AD 2012 nr 27. 
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vidare ha orsakssamband med en diskrimineringsgrund.50 Först om käranden lyckas visa dis-

kriminerande handling som ger anledning att anta ha sin orsak i en diskrimineringsgrund, kan 

situationen bedömas som diskriminering och leda till diskrimineringsersättning. Svaranden 

har då att visa omständigheter som talar mot diskriminering.51 Vad gäller prövningen vid tra-

kasserier så har den som påstår sig vara trakasserad att visa på att denne utsatts för ett uppträ-

dande som kränkt hans eller hennes värdighet. Beteendet ska ha varit oönskat från den trakas-

serades sida och den som trakasserat ska ha insett att handlandet varit oönskat. Den utsatte ska 

slutligen visa att det föreligger ett orsakssamband mellan handlandet och en diskriminerings-

grund.52 Är detta uppfyllt och trakasserierna inte är bagatellartade, kan domstolen utdöma 

diskrimineringsersättning, om svaranden inte anför skäl som visar det motsatta.53 

 

2.3.3.3 Vem ansvarar för den diskriminerande handlingen? 

Trakasserier eller missgynnande i arbetslivet behöver inte vara orsakade av arbetsgivaren då 

diskriminerande handlingar kan ske arbetstagarna emellan. Ansvaret har dock ansetts lämpli-

gast att lägga på arbetsgivaren, enär denne redan har ett åliggande att motverka trakasserier 

och missgynnanden på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har även lättast att vidta åtgärder när 

diskriminering väl antas föreligga, dels genom att det är arbetsgivaren som leder och fördelar 

arbetet i verksamheten, dels genom att arbetsgivaren utifrån arbetsmiljöaspekter i bl.a. 3 kap. 

2 § AML har krav på sig att upprätthålla en god arbetsmiljö. Ett annat skäl till att arbetsgiva-

ren anses vara det rätta subjektet att bära ansvaret är att det inte anses tillfredsställande att 

arbetskollegor ska kunna väcka talan mot varandra pga. diskriminering på arbetsplatsen.54 

Arbetsgivaransvaret motsvarar den ansvarsreglering som gäller enligt principalansvaret i 

SkL.55 

 

2.3.3.4 Diskrimineringsersättningens storlek 

När väl diskriminering anses föreligga prövar domstolen storleken på diskrimineringsersätt-

ningen, vilket sker genom en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Det 

som beaktas är hur allvarlig överträdelsen av lagen har varit, vilket bl.a. omfattar intresset av 

att upprätthålla diskrimineringsreglerna. Uppsåtliga handlingar att kränka eller trakassera ett 

                                                 
50 Prop. 2007/08:95 s. 487. 
51 Jfr AD 2013 nr 64. 
52 Prop. 2007/08:95 s. 492. 
53 AD 2013 nr 29. 
54 Prop. 2007/08:95 s. 141. 
55 Prop. 2007/08:95 s. 407. 
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enligt lagen skyddat intresse anses vara försvårande omständigheter. Detsamma gäller hand-

lingar som fått direkt negativ effekt genom att den diskriminerade gått miste om exempelvis 

ett arbete.56 En viktig del av prövningen är att tillgodose den preventiva funktionen som åsyf-

tas med DiskL. Preventionssyftet får därför betydelse vid prövningen av ersättningens storlek. 

Ersättningen kan pga. det till viss del grundas på arbetsgivarens förmåga att utge diskrimine-

ringsersättning för att det ska bli kännbart för arbetsgivaren att åsidosätta DiskL.57 Diskrimi-

neringsersättning prövas därför genom en skälighetsbedömning utifrån ansvarssubjektets eko-

nomiska förhållanden, den diskriminerades intresse av upprättelse samt hur allvarlig överträ-

delsen av DiskL varit. 

 

2.4 Försäkring i arbetslivet – krav på arbetsskada 

2.4.1 Inledning 

Arbetstagare som kontinuerligt utsätts för kränkande särbehandling på arbetsplatsen kan 

komma att utveckla en personskada i form av posttraumatiskt stressyndrom, som under vissa 

förutsättningar kan bedömas som en arbetsskada.58 Den som drabbas av arbetsskada har ett 

ekonomiskt trygghetsnät genom försäkringar som i viss mån ersätter den ekonomiska förlust 

som uppkommer. Regelverket vid arbetsskada bygger på Socialförsäkringsbalken (2010:110) 

(SFB) och kollektivavtal.59 När det uppstår en arbetsskada träder dels socialförsäkringssyste-

met dels trygghetsförsäkringar som TFA in och prövar rätten till ersättning för personskada i 

arbetet. Arbetsskadebegreppet enligt SFB och TFA är densamma och har jämförbara rekvisit 

för vad som anses vara en arbetsskada.  

 

2.4.2 Skadebegreppet  

2.4.2.1 Inledning 

Begreppet arbetsskada inom SFB och anknytande trygghetsförsäkringar på arbetsrättens om-

råde omfattar två skadetyper, personskada till följd av olycksfall och personskada till följd av 

annan skadlig inverkan i arbetet. Begreppet annan skadlig inverkan i arbetet omfattar både 

                                                 
56 Prop. 2007/08:95 s. 398 f. 
57 Prop. 2007/08:95 s. 399 och Fransson & Stüber, 495 f. Se vidare avsnitt 3.3.3 för ett utförligare resonemang 
kring den preventiva funktionen. 
58 Se exempelvis FÖD 1982:12. 
59 TFA, TFA-KL − Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och PSA − Avtal om ersättning för personskada för 
anställda inom det statliga avtalsområdet. 
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fysiska och psykiska faktorer som inverkar menligt på arbetstagaren.60 Begreppet omfattar 

arbetssjukdomar och det är här som skador pga. kränkande särbehandling passar in. 

 
Genom förarbetsuttalanden till SFB och genom praxis har det utformats frågeställningar som 

det bör fästas särskild vikt vid huruvida arbetsskada ska anses föreligga eller inte. Arbetsska-

deprövningen bedöms genom en helhetsbedömning utifrån dessa frågeställningar.61 

 

2.4.2.2 Personskada 

Innan prövning om en skada har uppstått till följd av arbetet behöver skadelidande först få 

fastställt att denne drabbats av en personskada. En personskada utgör en medicinsk påvisbar 

effekt, där det medicinska tillståndet ska komma från en yttre faktor.62 Det innebär att det 

krävs att det psykiska hälsotillståndet uppnår en viss tröskel för att bli klassad som en person-

skada. Tröskelnivån uppnås när skadan kan påvisas genom en medicinsk utredning samt att 

skadan bedöms vara orsakad av omständigheter utifrån som rent allmänt inte anses vara en del 

av den ”normala livsprocessen”.63 Enligt socialförsäkringsrätten föreligger även principen 

”försäkrad i befintligt skick”.64 Principen innebär att individer är olika mottagliga för skadliga 

faktorer och personskada kan därför utvecklas i olika skeden i ett händelseförlopp. Skadebe-

dömningen tar därför även sikte på omständigheter hos den enskilde individen huruvida denne 

varit särkilt mottaglig eller inte för olika slags påfrestningar.65  

 
Vid skada till följd av kränkande särbehandling kan bevissvårigheter uppstå redan vid första 

momentet av arbetsskadeprövningen då det är en psykisk skada som ska påvisas. En fysisk 

personskada är direkt lättare att konstatera och värdera. Dock har detta bevisläge inte föranlett 

att det bör vara ställt ett lägre beviskrav för påvisande av ett psykisk lidande, trots det defini-

                                                 
60 Prop. 1975/76:197 s. 70 f., Mia Carlsson, Arbetsskada − samspelet mellan skadestånd och andra ersättnings-
ordningar, Jure Förlag AB, Stockholm, 2008, [cit. Carlsson] s. 224 och FÖD 1982:12 där psykisk skada ansetts 
utgöra arbetsskada. 
61 Prop. 2001/02:81 s. 40 och 43 f., HFD 2011 ref. 26 och RÅ 2010 ref. 101. Se dock Carlsson s. 239 ff. för en 
viss kritisk syn av helhetsbedömningens utformning. 
62 Carlsson, s. 167. 
63 Carlsson, s. 183 och 184. Jfr även RÅ 1998 ref. 8 där den enskilde individen ej genomgått läkarundersökning 
för att konstatera sina psykiska besvär, men då denne begått självmord ansågs psykiska besvär med styrka ha 
förelegat. 
64 Se Bertil Bengtsson & Erland Strömbäck, Skadeståndslagen – En kommentar, 1:2 u., Nordstedts Juridik AB, 
Stockholm, 2002, [cit. Bengtsson & Strömbäck] s. 136 för den skadeståndsrättsliga motsvarigheten till försäkrad 
i befintligt skick, nämligen att skadevållaren får ta skadelidande ”som hon/han är”. 
65 Se mål nr 1473-12 dom meddelad i Stockholm 16 juli 2012 där kammarrätten med principen som huvudargu-
ment förklarade kärandens procentuella arbetsoförmåga högre än den arbetsoförmåga som underinstanserna 
ansetts föreligga.  
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tivt svårare utgångsläge det många gånger är att konstatera psykisk skada föranledd i arbe-

tet.66  

 

2.4.2.3 Orsakssamband −  skadans koppling till arbetet 

Påvisar den medicinska utredningen att det föreligger psykiska besvär som uppnår personska-

debegreppet följer nästa steg i prövningen. Den påstådda, i detta sammanhang, kränkande 

särbehandlingen ska rent typiskt sett kunnat ge upphov till en skada av aktuellt slag. Det går 

här att tala om att det ska föreligga ett adekvat orsakssamband och sambandet prövas genom 

helhetsbedömningen som nämndes ovan.67 Den påstådda skadeorsaken i arbetet ska anses som 

sannolikt ha kunnat utlösa en personskada.68 Skadelidande har här att förmå visa att det före-

ligger övervägande skäl att skadan har orsakats genom exempelvis kränkande särbehandling 

för att det ska anses föreligga en arbetsskada.  

 
Bevisregeln innebär en överviktsprincip där fråga är om orsakssambandet mellan skadlighets-

faktorn och skadeffekten i det enskilda fallet ska utfalla till den skadelidandes förmån.69 Be-

vissvårigheter kan uppstå då det idag är svårt att nå framgång med ett påstående om skada 

föranledd av kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Beviskraven är i praktiken att betrakta 

som höga genom att det är få fall där arbetstagarens psykiska besvär har ansetts till största del 

vara orsakade genom kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Skadelidandes egen version 

anses inte vara tillräcklig som bevismaterial för att uppnå beviskravet och det torde oftast 

saknas arbetstagare som vill vittna till skadelidandes förmån. Inte ens anses det tillräckligt för 

sambandskravet alla gånger när det finns utredning som klart visar att det förekommit trakas-

serier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Inte heller läkarjournaler som talar för 

att den psykiska åkomman uppstått till följd av skadlig inverkan i arbetet anses som tillräckli-

ga i vissa fall.70 Detta trots det förhållande att kränkande särbehandling faktiskt har godtagits 

såsom skadlig inverkan i arbetet som kan föranleda arbetsskada.71  

 

                                                 
66 Jfr Mårten Schultz, Om skadestånd vid mobbning, JT 2001/02 s. 912, [cit. Schultz, Om skadestånd vid mobb-
ning], s. 917 f. och mål nr 266-12 dom meddelad i Jönköping 6 juli 2012 där en arbetstagare inte lyckats överträ-
da det då ställda beviskravet ”med hög grad av sannolikhet”. 
67 Carlsson, s. 273 f. och Hellner & Radetzki, s. 195 f. 
68 Carlsson, s. 216. 
69 Carlsson, s. 169 f. och 188. 
70 Se mål nr 7325-12 dom meddelad i Göteborg den 22 maj 2013 där det genom utredning kunde konstateras att 
mobbning och kränkande särbehandling förekommit men sjukdomstillståndet erkändes ändock inte som en följd 
av skadlig inverkan i arbetet och mål nr 266-12 där läkarjournaler ej godtagits som tillräcklig bevisning.   
71 Mål nr 2468-10 dom meddelad i Jönköping 5 maj 2011. 
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Skillnaden med arbetsskadeprövningen gentemot exempelvis diskrimineringsärenden är att 

arbetsskadeprövningen inte tar sikte på att finna en syndabock som ska ansvara, utan det är 

själva arbetsskadan som ligger i fokus. Konstateras sedermera att arbetsskada föreligger er-

sätts skadan genom försäkring där försäkringskollektivet, dvs. skattekollektivet, ansvarar för 

skadan, inte skadevållaren eller dess principal. 

 
Sammantaget kan således arbetsskada föreligga om skadlighetsfaktorn och sambandskravet 

vid en helhetsbedömning anses vara uppfyllda genom beviskravet övervägande skäl. 

 

2.4.3 Undantag från arbetsskadebegreppet 

Vad som kan orsaka arbetstagare psykiska besvär är inte alltid en skada som, trots att det har 

sin följd av skadlig inverkan i arbetet, omfattas av arbetsskadeförsäkringen. I 39 kap. 5 § SFB 

inskränks möjligheten till ersättning för arbetsskada om skadan av psykisk eller psykosoma-

tisk natur är en följd av en företagsnedläggning, bristande uppskattning av den försäkrades 

arbetsinsatser, vantrivsel med arbetsuppgifter eller arbetskamrater eller därmed jämförliga 

förhållanden.72 Således föreligger ingen arbetsskada enligt försäkringsbegreppet trots att skad-

lighetsfaktorn otvivelaktigt kan ge en viss form av psykiska reaktioner hos arbetstagaren.73  

 
Undantagsregeln innebär inte att exempelvis alla meningsmotsättningar faller inom regeln och 

således inte skulle kunna utgöra grund för arbetsskada. Meningsmotsättningar som inte är 

sakligt motiverade och är att bedöma som trakasserier eller kränkningar omfattas inte av un-

dantagsbestämmelsen.74 Handlingarna kan då komma att omfattas av arbetsskadeförsäkring 

om det föranleder psykiska besvär som uppfyller kriterierna för personskada. 

 

2.4.4 Kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring 

2.4.4.1 TFA −  trygghetsförsäkring vid arbetsskada 

TFA är en trygghetsförsäkring vid arbetsskada som omfattar, inte bara det som SFB reglerar, 

utan även en möjlighet till full ersättning för den skada som uppstått. Skadelidande kan exem-

pelvis genom TFA erhålla ersättning för sveda och värk när arbetsskada konstaterats, något 

                                                 
72 Motsvarande bestämmelse finns reglerad i 3 § TFA. 
73 FÖD 1983:9. 
74 Prop. 2001/02:81 s. 104, jfr FÖD 1987:40 och RÅ 1996 not. 27 där meningsmotsättningar på arbetsplatsen 
inte utgjorde skadlig inverkan i arbetet. Se även mål nr 2468-10 och mål nr 5827-12, dom meddelad av Kammar-
rätten i Göteborg den 16 april 2013 där psykiska skadefaktorer i arbetsmiljön inte omfattades av undantagsbe-
stämmelsen. 
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som inte utges enligt SFB.75 Kollektivavtalet TFA är således ett komplement till den redan 

lagstadgade arbetsskadeförsäkringen genom SFB.  

 
Arbetsgivare som tecknat kollektivavtal är skyldiga att teckna trygghetsförsäkringen TFA. För 

det fall arbetsgivaren försummar att teckna försäkringen kan ändå försäkringsersättning tiller-

kännas arbetstagare som drabbats av arbetsskada trots avsaknad av försäkring på arbetsplat-

sen. Anledningen därtill är att arbetstagaren inte ska påverkas negativt av arbetsgivarens för-

summelse.76  

 
För att TFA ska bli tillämplig krävs att arbetsskadan erkänns av antingen AFA-Försäkring77, 

som är det bolag som tillhandahåller försäkringen, alternativt att Försäkringskassan [cit. FK] 

godkänner arbetsoförmågan såsom arbetsskada.78 Det som sedermera kan komma att ersättas 

genom TFA är utgifter i samband med arbetsskadan, förlorade inkomster och ideell ersättning 

såsom ersättning för sveda och värk, för lyte och men samt för särskilda olägenheter.79 Ersätt-

ning för sveda och värk utges sällan vid annan skadlig inverkan eftersom den i princip förut-

sätter att en rätt till livränta inträtt.80 Syftet med de olika ideella ersättningsposterna i TFA är 

således inte att ge kompensation för den kränkning skadelidande utsatts för genom den skade-

faktor som bidragit till arbetsskadan.  

 
TFA reglerar ersättning för sjukdomsfall genom två rekvisit, att skadan ska kvarstå efter 180 

dagar från visandedagen81 samt att FK erkänner skadan som en arbetsskada. Det finns dock 

undantag från rekvisiten om sjukdomsfallet finns upptaget i ILO-konventionen (nr 121), en 

tabell över vissa typiska yrkesskador. Upptagna sjukdomsfall berättigar till ersättning direkt 

då sjukdomen varat i 180 dagar, utan godkännande av FK. På listan finns inte psykiska besvär 

orsakade genom kränkande särbehandling upptagen, varför detta undantag inte blir tillämpligt 

i detta sammanhang.  

 

                                                 
75 Se TFA:s fullständiga försäkringsvillkor för att se vilka ersättningar som omfattas av TFA. Se även Carlsson, 
s. 583 ff. 
76 Hellner & Radetzki, s. 297. 
77 AFA-Försäkring godkänner på egen hand olycksfallsskador och även arbetssjukdomar som finns upptagna i 
ILO-konventionen (nr 121). 
78 Carlsson, s. 520. 
79 Se TFA:s försäkringsvillkor för 2013. 
80 Se avsnitt 2.4.5. 
81 Carlsson, s. 186. 
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2.4.4.2 35 § TFA −  friskrivningsklausul 

TFA innehåller en form av frisskrivningsklausul där skadelidande inte kan väcka talan mot 

arbetsgivaren avseende skadestånd för personskada i arbetet.82 Av 35 § TFA framgår: 
 
”Anställd får inte föra skadeståndstalan – med anledning av personskada som utgör arbets-

skada – mot juridisk person som tecknat försäkringsavtal om TFA eller TFA-KL eller omfat-

tas av PSA. Anställd får inte heller föra sådan skadeståndstalan mot arbetsgivare, anställd el-

ler annan som omfattas av TFA, TFA-KL eller PSA.” 

 
Friskrivningsklausulens huvudsakliga syfte är att undvika skadeståndsprocesser mellan ar-

betsgivare och arbetstagare. Friskrivningsklausulen har även till syfte att utgöra ett skydd för 

arbetsgivaren att undgå ekonomiskt ansvar vid uppkommen arbetsskada, varför arbetstagaren 

med anledning av det inte ska kunna rikta skadeståndskrav mot arbetsgivaren.83 Utifrån den 

aspekten är friskrivningsklausulen att betrakta som en friskrivning till arbetsgivarens förmån.  

 
Vad som omfattas av taleförbudet är ersättning som täcks enligt TFA, ersättningsanspråk där-

utöver omfattas inte av friskrivningsklausulen.84 Någon komplikation i förhållande till TFA 

och dess taleförbud torde därför inte uppstå om en ersättning för kränkande särbehandling 

skulle införas.  

 

2.4.5 Problematiken kring att erhålla arbetsskadeersättning för arbetssjukdom 

Vid arbetssjukdom utges ersättning i form av livränta enligt SFB, se 41 kap. SFB. För att er-

hålla livränta, i detta sammanhang för psykiska besvär, krävs att skadan antas bestå i minst ett 

år alternativt att skadan är bestående, 41 kap. 2 § SFB.  

 
Vid en jämförelse med TFA:s bestämmelser så inser vi ganska snart att ersättning för arbets-

sjukdomar som inte utgör livräntefall är relativt begränsade. Finns inte sjukdomen upptagen 

på ILO-konventionens lista över vissa utvalda yrkesskador så måste den utsatte kunna visa 

skadans varaktiga karaktär för att vara ersättningsberättigad. Problematiken är till att börja 

med att skadan som uppstår vid exempelvis kränkande särbehandling är svårdiagnostiserad. 

Skadan är även svårbevisad när det kommer till att visa den rätta eller mest sannolika orsaken 

till de psykiska besvären. För att få arbetsskadan godkänd som arbetssjukdom krävs ett läkar-

utlåtande att arbetstagaren har en varaktig nedsättning av arbetsförmågan alternativt en ned-

                                                 
82 Carlsson, s. 591 och 714 ff. 
83 AD 1988 nr 137. Se dock Carlsson, s. 718 som höjer en varningens finger till målets prejudikatvärde idag. 
84 AD 2013 nr 43. Jfr även Carlsson, s. 741 f. och 745 ff. 
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sättning som antas vara minst ett år. Det krävs också att läkaren intygar att arbetsnedsättning-

en är arbetsrelaterad. Sådana läkarutlåtanden, innebärandes att ge intyg på två osäkra kriterier, 

torde vara ovanliga. Följden av det är att FK godkänner skadan som arbetsskada först ett år 

efter visandedagen i det fall läkarutlåtande saknas. Skadan har vid denna tidpunkt uppfyllt ett 

av kriterierna för livränta, nämligen att den bestått minst ett år. En person som således blir 

sjukskriven till och från pga. kränkande särbehandling på arbetsplatsen har svårt att uppnå 

försäkringsvillkoret varaktig.85 

 
FK:s betydande roll vid prövningen av arbetssjukdomar är att AFA-Försäkring endast god-

känner sjukdomar som finns upptagna på ILO-konventionens lista över vissa särskilda yrkes-

skador. Ersättningsfrågan blir således inte aktuell förrän FK godkänt hälsotillståndet som en 

arbetsskada, vilket framgår av 4 § 2 st. TFA. Försäkringsvillkoret hänvisar till 42 kap. 12 § 

SFB som innebär att FK därtill endast prövar arbetsskada när det föreligger ett ersättningsan-

språk. Innebörden av det är att ersättningsfrågan prövas först då skadan har uppfyllt kriterier-

na för en arbetsskada då arbetstagaren kan vara berättigad till ersättning. Föreligger inget er-

sättningsanspråk så behöver heller ingen prövning avseende arbetsskada vidtas.86 Det ger slut-

satsen att skador orsakade genom kränkande särbehandling därför i princip endast rör livrän-

tefall, då det krävs en bestående skada eller skada som varat minst ett år för att ersättning ge-

nom TFA ska bli aktuell. Till skillnad mot 41 kap. 2 § SFB så ställer TFA dock inte upp något 

kriterium avseende invaliditetsgrad, utan försäkringen är tillämplig även på mindre fall av 

varaktig arbetsoförmåga.87 De ideella ersättningarna enligt TFA blir således först aktuellt då 

arbetstagaren kan anses vara berättigad till livränta. 

 

2.4.6 Arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring 

För den arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal och därmed inte heller omfattas av 

TFA, har att tillämpa vanliga skadeståndsrättsliga regler för vållande till personskada. Ska-

deståndsreglerna blir aktuella när skadan inte ersätts alternativt inte ersätts fullt ut genom so-

cialförsäkringen.88 Arbetstagaren har vid en tillämpning av de skadeståndsrättsliga reglerna att 

visa att arbetsgivaren varit vållande till den personskada som uppstått grundat på 2 kap. 1 § 

                                                 
85 Se även Carlsson, s. 508 och 513. 
86 Se HFD 2013 ref. 2 att förutsättningarna för arbetsskada respektive arbetsskadeersättning inte måste prövas i 
en viss ordning. 
87 Se TFA försäkringsvillkor och Carlsson, s. 588. Jfr 41 kap. 2 § SFB där det krävs att arbetsoförmågan är ned-
satt till minst en femtondel. 
88 Hellner & Radetzki, s. 373. 
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SkL alternativt 3 kap. 1 § SkL. Vållandeprövningen och principalansvaret får således mindre 

betydelse där arbetsplatsen omfattas av TFA.89   

 

2.5 Avslutande kommentar över aktuella rättsmedel 
Arbetstagare som utsätts för kränkande särbehandling i arbetslivet har inte någon rätt till er-

sättning för kränkningen som sådan enbart på denna grund. Rättsläget idag innebär dock att 

det finns möjlighet till ersättning för vissa skador som har orsakats genom kränkande särbe-

handling i arbetslivet. Visserligen i form av ytterligheter för att nå framgång med vad som i 

grunden kan vara kränkande särbehandling. De övergripande grunderna för att erhålla ersätt-

ning följer av antingen brottsligt angrepp mot den personliga integriteten, kränkning orsakad 

genom diskriminering eller om det föreligger personskada till följd av skadlig inverkan i arbe-

tet. Både kränkningsersättning för brottslig gärning och diskrimineringsersättningen ger ut-

tryck för att ett visst beteende är direkt otillåtet och som därigenom kan leda till ideell ersätt-

ning för den skadelidande.  

 
För att kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § SkL ska utges krävs att det förelegat ett angrepp 

mot den personliga integriteten som varit av allvarlig karaktär. En arbetstagare som exempel-

vis blivit utsatt för förtal, ofredande eller misshandel på arbetsplatsen har således rätt till 

kränkningsersättning i enlighet med SkL om kränkningen anses vara av sådan allvarlig art. 

Anmärkas bör dock att om arbetstagaren varit utsatt för systematisk kränkande särbehandling 

så är denna ersättningsgrund ett tämligen olämpligt tillvägagångssätt för att nå upprättelse. 

Kränkningarna på arbetsplatsen har i sådana fall blivit så pass allvarliga och långtgående att 

de borde ha stoppats för länge sedan. Olämpligheten ligger även i att kränkande särbehandling 

får ett mått av att vara ”tillåtet” fram till dess skadevållaren trampar över linjen och gör sig 

skyldig till ett brottsligt angrepp. Skadeförloppet blir därmed bedömt efter straffrättsliga reg-

ler, vilket gör att kränkande särbehandling, som inte utgör ett brottsligt angrepp, inte heller 

blir rättvist bedömt. Kränkande särbehandling framstår i sammanhanget som acceptabelt då 

det inte leder till någon påföljd så länge handlingarna inte uppnår en viss allvarlighetsgrad. 

 
Sannolikt bör denna ersättningsform i det interna arbetslivet vara ovanlig med anledning av 

att handlingen ska vara av så pass allvarligt slag att det bygger på ett straffrättsligt ansvar för 

att ersättning ska aktualiseras. Dock är det inte sällan som kränkande särbehandling faktiskt 

bygger på brottsliga handlingar såsom ofredande, förtal etc. men uppnår inte graden av allvar-

                                                 
89 Hellner & Radetzki, s. 294 och 296 f. 
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lighet varför det inte kan åläggas ansvar.90 Genom att arbetsgivaren har ett långtgående ansvar 

att förebygga kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen borde ett så pass all-

varligt beteende uppmärksammas tidigare före det eskalerat till en straffrättsligt handlande.  

 
Vad gäller diskriminerande handlingar så är de i sig inte straffbelagda. Däremot är diskrimi-

neringsersättning lagstadgad i syfte att bl.a. ha en preventiv funktion, dvs. för att motverka 

oacceptabla beteenden i arbetslivet. Diskrimineringsersättning är den typ av ersättning som 

ligger närmast att faktiskt erhålla gottgörelse för att ha blivit utsatt för kränkande särbehand-

ling i arbetslivet. Det svåra är dock att hänföra kränkningen eller trakasserierna till en diskri-

mineringsgrund, vilket inte behöver vara grunden när du utsatts för kränkande särbehandling. 

Den kränkande särbehandlingen hamnar därför idag mellan stolarna vid tillämpning av denna 

reglering.  

 
Omfattas vidare skadelidande av arbetsskadereglerna utges ersättning för den inkomstförlust 

som denne drabbas av pga. arbetsskadan. Skadelidande kan även erhålla bl.a. viss ersättning 

för bestående men.91 Att ens bli berättigad till arbetsskadeersättning för arbetssjukdom krävs 

dock i princip att den utsatte ska ha en varaktig personskada, i vart fall en långvarig sådan. 

Den som därmed utsätts för kränkande särbehandling och är sjukskriven från och till från ar-

betet drabbas således av en inkomstförlust som oftast aldrig blir ersatt. Klart är även att ingen 

ersättning ur försäkringen utges för den faktiska kränkningen som den drabbade utsatts för 

som föranlett arbetsskadan. Ersättningsformen ersätter således till största del den skada som 

uppstått i form av inkomstförlust. Det handlar helt enkelt om, vad den också kallas för, en 

arbetsskadeförsäkring när skadan väl uppstått. Försäkringsersättningen fungerar därför inte 

typiskt sett som en preventiv funktion för att förhindra ett otillåtet beteende, utan tillämpas när 

skadan väl är ett faktum. 

 
Det kan konstateras att ingen av de tre ersättningstyperna ersätter den faktiska kränkande sär-

behandlingen som sådan och någon ersättning för att ha blivit utsatt för detta föreligger såle-

des inte idag. Det krävs ytterligheter för att kompenseras och erhålla någon form av upprättel-

se för att ha blivit utsatt för kränkande särbehandling i arbetslivet. Trots det ger kompensatio-

nen som sagt inte gottgörelse för den kränkande särbehandlingen, utan den utsatte måste upp-

visa annan ersättningsgrund som skäl för att denne har särbehandlats på ett klandervärt sätt.  

                                                 
90 Prop. 2005/06:38 s. 104. 
91 För fullständiga ersättningsmöjligheter se TFA:s försäkringsvillkor för 2013. 
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3 Konsekvensanalys av att införa en ny ersättningsregel 

3.1 Inledning 
Inledningsvis till detta kapitel kan sägas att det föreligger ett lagförslag från arbetstagarorga-

nisationen Vision, om en särskild ersättning för att ha blivit utsatt för trakasserier på arbets-

platsen. Lagförslaget liknar vad som gäller enligt DiskL, men med den skillnaden att trakasse-

rier inte behöver hänföras till någon diskrimineringsgrund. Lagförslaget har till syfte att 

komma åt den ”lucka” i lagstiftningen, som Vision menar finns där, för att trakasserier och 

mobbning på arbetsplatsen ska kunna vara skadeståndsgrundande. I lagförslaget ska arbetsgi-

varen ansvara för överträdelser av lagen där prövning av ersättningen grundas på hur allvarli-

ga överträdelsen har varit. Vision menar således att det finns ett arbetsgivaransvar som ska 

vara den huvudsakliga ansvarskällan.92  Vision benämner lagen för ”lag om förbud mot tra-

kasserier i arbetslivet”.  

 
Jag är dock något tvekande till om trakasserier är rätt benämning på själva handlingen som 

vidtas, då trakasserier redan har en specifik rättslig betydelse enligt DiskL. Vision har enligt 

mig endast lyft ut trakasseribegreppet från DiskL för att istället utgöra ett självständigt be-

grepp utan koppling till diskrimineringsgrunderna. Regleringen innebär att diskriminerande 

handlingar i form av trakasserier kommer att ses som en överreglering, då Visions lagförslag 

skulle vara fördelaktigare att tillämpa då det inte krävs samband med en diskriminerings-

grund.  

 
Jag ställer mig förvisso positiv till Visions lagförslag som sådant, men skulle inte benämna 

det för trakasserier. Begreppet kränkande särbehandling framstår naturligare, då det redan är 

ett välkänt begrepp på arbetsmarknaden. Begreppet kränkande särbehandling skulle också 

tydliggöra att AFS 1993:17 hänger samman med den lagregel som skulle komma att införas 

med anledning av skada pga. kränkande särbehandling. Det blir således ett samlat begrepp 

vilket skulle underlätta tillämpningen av frågor som skulle kunna uppkomma vid ersättnings-

ansvar för kränkande särbehandling. 

 
Fråga är vad en utvidgning av ersättningsrätten i arbetslivet skulle få för rättsliga konsekven-

ser, dvs. vad innebär det om kränkande särbehandling de facto skulle utgöra en egen ersätt-

ningsregel. För att utröna det krävs att ersättningstypen kan placeras som en egen ersättnings-

                                                 
92 Lagförslaget stöds av centralorganisationerna LO, TCO och SACO som menar att regeringen bör tillsätta en 
arbetsgrupp som utreder Visions lagförslag. 
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grund och att den som påstår sig ha blivit kränkt har att uppfylla kriterier för att ersättningsty-

pen ska bli tillämplig. Av allmänna rättsprinciper går det att utifrån de ersättningstyperna som 

analyserats dra slutsatsen att oavsett ersättningstyp har skadelidande att uppfylla särskilda 

kriterier för att ersättning för den påstådda skadan ska aktualiseras. Kriterierna utgör inga sak-

liga nyheter, men kommer att ligga till grund för frågeställningen i detta kapitel.  

 
Ett första kriterium är att det ska föreligga en skada eller ett lidande i objektiv mening. Det 

innebär att först konstatera en personskada genom en medicinsk utredning, vilken kan vara 

både fysisk eller psykisk skada. Ett alternativ till att fastställa skada är att bedöma vilken ska-

da som typiskt sett har uppstått i förhållande till den påstådda skadeorsaken. Av det följer en 

subjektiv bedömning, dvs. viss bedömning avser hur den drabbade själv upplevt situationen. 

Nästa steg är att identifiera en ansvarsgrund tillika ett ansvarssubjekt, dvs. en omständighet 

som orsakat skada och som kan föranleda ersättningsskyldighet för en fysisk eller juridisk 

person. Ansvarsgrunden i det här sammanhanget utgör enligt rättsordningen ett otillåtet bete-

ende som av ansvarssubjektet sker uppsåtligt eller vårdlöst med insikt i att beteendet är eller 

torde vara oönskat.93 Vidare ska den som påstår sig ha blivit utsatt för ett otillåtet beteende 

kunna visa att det föreligger ett orsakssamband mellan ansvarsgrunden och skadeeffekten. 

Sista kriterium för att utröna ersättningsfrågan är om det föreligger någon ansvarsbefriande 

omständighet som hindrar att ersättning ska utges. 

 

3.2 Applicering av de allmänna ersättningskriterierna på kränkande särbe-

handling i arbetslivet 

3.2.1 Inledning 

Avsnitt 3.2 kommer omfatta en analys av rättstillämpningsfrågor som kan tänkas uppkomma 

vid införandet av en ersättningsregel för kränkande särbehandling i arbetslivet. Analysen 

kommer att ha sin grund i allmänna ersättningskriterier. Syftet är att applicera ersättningskri-

terierna på förhållandet kränkande särbehandling och analysera hur kriterierna torde tillämpas 

vid denna ersättningsgrund. Detta för att inte åsidosätta ändamålet med vare sig kriteriernas 

bakomliggande syften, men heller inte att syftet med ersättningsregeln ska få oönskad effekt 

vid en tillämpning av dessa kriterier. 

 

                                                 
93 Strikt ansvar är en annan ansvarsgrund där någon vållandeprövning inte tillämpas, utan skadeståndsskyldighet 
följer oavsett vållande, se Hellner & Radetzki, s. 171 ff. 
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Argumentationen kommer till stor del att bygga på jämförelser med hur 6 kap. SkolL är ut-

formad. Anledning därtill är att lagstiftaren har infört ett uttrycklig skadeståndsregel för krän-

kande behandling i skolverksamheten, med skadeståndsskyldighet som följd för huvudman-

nen för skolan om skyldigheterna som följer av bestämmelsen åsidosätts. Begreppet kränkan-

de behandling omfattar enligt SkolL kränkning genom bl.a. mobbning utan att anknyta till 

diskriminering enligt DiskL. Enligt SkolL definieras mobbning såsom avsiktliga handlingar 

som en person vidtar vid upprepade tillfällen mot ett annat barn eller elev för att tillfoga eller 

försöka tillfoga obehag eller skada. Sådana handlingar kan te sig både fysiskt eller muntligt 

eller på annat kränkande sätt såsom genom uteslutning ur gemenskap, kroppsliga gester som 

har effekten av att vara sårande etc.94 Andersson menar att man skulle kunna dela in de krän-

kande handlingarna i strukturell respektive individuell art. Där den senare skulle ha formen av 

att vara en slasktratt för att fånga upp alla typer av kränkande handlingar. Handlingar av indi-

viduell art skulle därmed vara definitionslös.95 Kommunen är såsom huvudman för skolan 

ytterst ansvarig att tillse så att kränkande behandling inte förekommer i skolans verksamhet.96 

SkolL är således ett regelverk som skulle kunna utgöra en förebild för hur en kommande re-

glering inom arbetslivet skulle kunna se ut.  

 
Vidare kommer argumentationen att baseras på tidigare anförda ersättningstyper enligt 2 kap. 

såsom kränkningsersättning vid brottslig gärning och diskrimineringsersättning. Arbetsskade-

försäkring kommer att beröras i viss mån.  

 
Avsnitt 3.2 kommer att följa en kronologisk ordning för ersättningsprocessen. Diskussionen 

startar med en analys över vilken skada som ska anses ha uppkommit i sammanhanget, utifrån 

den reglering och det tankesätt som föreligger idag när ersättningsanspråk görs gällande. Ana-

lysen går därefter vidare till att identifiera ett lämpligt ansvarssubjekt och därtill hur ansvars-

bedömningen för detta ansvarssubjekt i så fall förväntas se ut. Det med beaktande av de er-

sättningsprinciper som diskuterats i den tidigare bakgrundsanalysen och här med anknytande 

rättsområden. Därefter diskuteras den allmänna rättsprincipen om orsakssamband och hur 

orsakssambandet har betydelse i detta sammanhang. Slutligen analyseras frågan om det finns 

ansvarsbegränsade omständigheter som skulle kunna vara tillämpliga vid en eventuell re-

glering av ersättning för kränkande särbehandling i arbetslivet. När en modell för ersättnings-

                                                 
94 Prop. 2005/06:38 s. 102 och Håkan Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, Iustus Förlag, Västerås, 
2013 [cit. Andersson, Ansvarsproblem], s. 388 f. 
95 Andersson, Ansvarsproblem, s. 388. Se även prop. 2005/06:38 s. 112 f. att lagstiftarens syfte var att definitio-
nen av ”annan kränkande handling” skulle vara mycket vid.  
96 Prop. 2005/06:38 s. 101 f. och s. 108. 
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ordningen analyserats, kommer jag att presentera en lämplig lagtext utifrån vad som diskute-

rats. 

 

3.2.2 Skadebegreppet  

3.2.2.1 Inledning 

Skadebegreppet vid kränkande särbehandling är svårt att definiera, vilket får till följd att fråga 

uppstår vilken typ av skada som uppkommit och hur den som farit illa kan påvisa den skadli-

ga effekten därav. Ska skadeeffekten ens bedömas som en skada, eller är det rimligare att be-

trakta skadeeffekten som ett lidande till följd av kränkande särbehandling på arbetsplatsen?97 

Vidare är det utifrån skadevållarens perspektiv svårt att senare motbevisa att skada inte har 

uppkommit eller är av sådan allvarlig karaktär att en eventuell ersättning inte ska utges om 

skadebegreppet är diffust. Problemställningarna leder in på frågan hur bedömning av psykiska 

skadetyper ska bestämmas och även begränsas för att kravet på bl.a. rättssäkerhet ska anses 

vara uppfyllt.  

 

3.2.2.2 Skadebegreppet vid kränkande särbehandling 

Det har tidigare i uppsatsen konstaterats att skadeeffekten idag bestäms både genom ett sub-

jektivt och också ett objektivt synsätt. Den subjektiva upplevelsen används för att i det enskil-

da fallet kunna beskriva vad som utlöst att händelsen har föranlett en känsla av kränkande 

karaktär, vilket även betraktas mer som ett lidande än en skada.98 Den objektiva delen an-

vänds för att konstatera vad som faktiskt är att se som kränkande och vilken skada som typiskt 

sett har uppkommit.  

 
Den skadeeffekt som uppstår vid kränkande särbehandling, som också är den skada som er-

sättningsregeln torde vara tänkt att gottgöra, är en psykisk skada som inte ryms inom person-

skadebegreppet.99 Jag anser att det vore lämpligt att betrakta skadan som en kränkningsskada. 

Om lagstiftaren skulle klassificera skadan som en personskada så skulle det sannolikt medföra 

att bevissvårigheter uppstod för att få skadan ersatt. Skadan skulle bl.a. behöva vara medi-

cinsk påvisbar.100 Att det kan vara svårt att värdera en personskada som uppstått genom krän-

kande behandling framgår av Karlstads tingsrätts dom T 1722-97 från den 5 november 
                                                 
97 Jfr prop. 2000/01:68 s. 49. Fortsättningsvis används dock beteckningen ”skada” i uppsatsen utan att lägga 
värdering över skadebegreppet som sådan. 
98 Jfr prop. 2000/01:68 s. 49. 
99 Jfr prop. 2000/01:68 s. 17 f. 
100 Jfr prop. 2000/01:68 s. 17 f. 
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1999.101 Domstolen tog hjälp av 35 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740) för att göra en skä-

lighetsbedömning, då bevisningen avseende den uppkomna skadan ansågs vara bristfällig.102  

 
Med anledning av att det är en kränkningsskada som ersättningsregeln torde vara tänkt att 

omfatta, så behövs hjälpmedel för att bedöma omfattningen och gränserna för vad som kan 

inrymmas under den skada som uppstår vid kränkande särbehandling.  

 
Om ett objektivt synsätt skulle utgöra det primära verktyget vid bedömningen av vilken skada 

som ska anses ha uppkommit genom kränkande särbehandling i arbetslivet, skulle bedöm-

ningen inte utgå ifrån den individuella upplevelsen vid kränkningstillfället.103 Konsekvensen 

därav skulle kunna bli att ersättningstypen framstår som ett schabloniserat system. Den krän-

kande särbehandlingen sätts då in i en allvarlighetsskala för att mäta vilken skada som upp-

stått och hur denna lämpligen ska värderas.104 Ett sådant betraktelsesätt skulle få formen av att 

verka skönsmässig då bedömningen inte skulle ta sikte på den faktiska skadan. Jämförelser 

kan göras med skadebedömningen enligt 2 kap. 3 § SkL. Rekvisitet för att det ska anses ha 

uppstått en skada är att det ska ha förekommit en allvarlig kränkning. Faktorer som påverkar 

allvarlighetsbedömningen kan enligt Friberg delas in i gärningsrelaterade, skadevållarrelate-

rade och skadelidanderelaterande omständigheter.105 Bedömningen av skadan sker sedermera 

nästan uteslutande på objektiva grunder, där objektiva kriterier i 5 kap. 6 § SkL tillämpas i 

vägledande syfte.106 Kriterierna tar sikte på den skadegörande handlingen, även fast det inte är 

kränkningen som handling som ska ersättas, utan skadan därav.107 Schultz menar dock att 

detta är en tolkningsfråga genom att lagstiftarens formulering av lagregeln och domstolarnas 

tillämpning därav kan reflektera olika sätt att se på vad som ska ersättas. Antingen är det 

kränkningen genom brottet som ska ersättas, dvs. själva gärningen, eller så är det kränkningen 

                                                 
101 Notera att 6 kap. SkolL inte hade införts vid denna tidpunkt. 
102 Tingsrättsavgörandet blev överklagat och Hovrätten ogillade talan som sedermera fastställdes av HD (NJA 
2001 s. 755). Se dock Håkan Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, Iustus Förlag, Västerås, 2013 [cit. 
Andersson, Ansvarsproblem], s. 399 som anser att den psykiska skadan som uppstått för käranden i NJA 2001 s. 
755 sannolikt hade uppfyllt kriterierna för en personskada. 
103 Jfr Friberg, s. 656. 
104 Jfr Schultz, ”särskilda yrkesgrupper”, s. 319, där Schultz kommenterar schabloner vid bedömningen av 
kränkningsersättning vid brottslig gärning. 
105 Friberg, s. 657. 
106 Friberg, s. 656 ff. 
107 Friberg, s. 352.  
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såsom skada.108 Schultz menar att utifrån lagens ordalydelse kan kränkning förklaras utifrån 

ett treledsförfarande, där en handling kan leda till kränkning, som kan leda till följdskador.109 

 
Friberg anser att trots denna begreppsförvirring kan man tala om ersättning för kränkning som 

handling, då det i lagtexten uttryckligen anges att det är ”skadan som kränkningen innebär” 

som ska ersättas.110  

 
Trots att det inte är handlingen som ska ersättas, utan skadan som kränkningen innebär, så kan 

konstateras att handlingens karaktär får betydelse för skadans omfattning. För att skadebe-

greppet därför inte ska bli för allomfattande och rättsosäkert behövs det ett objektivt synsätt 

för att avgöra gränsen för vad som kan anses inrymmas under skadebegreppet vid kränkande 

särbehandling. Den objektiva bedömningen får betydelse genom att ersättningsregeln inte ska 

kunna utnyttjas för mindre händelser, något som skulle stå i linje med SkolL:s reglering av 

kränkande behandling.  

 
Enligt SkolL måste handlingen uppnå en viss typ av allvarlighet för att skada ska anses ha 

uppkommit. Det innebär dock inte lika hög grad av allvarlighet som enligt 2 kap. 3 § SkL.111 

Vid införandet av kränkande behandling i SkolL resonerade lagstiftaren utifrån att ett för högt 

ställt krav på kränkande ageranden skulle leda till att skolklimatet kunde komma att påverkas 

negativt. Detta genom att toleransen för vad som utgjorde tillåtna handlingar i så fall skulle 

närma sig gränsen för brottsliga handlingar. Det skulle direkt leda till en ohälsosam skolmiljö 

och en ineffektiv skadeståndsreglering.112 Att det måste föreligga en viss form av allvarlighet 

för att skadeståndsregeln ska bli tillämplig ansågs dock nödvändig för att regeln inte skulle 

sättas ur spel och utnyttjas för handlingar som varit harmlösa eller obetänksamma.113 Liknan-

de allvarlighetsrekvisit kan appliceras på kränkande särbehandling där ett objektivt synsätt 

skulle fylla sin funktion genom att markera att alla typer av utanförskap på en arbetsplats eller 

känslor inte kan komma att omfattas av skadebegreppet.114 Objektiviteten skulle således utgö-

ra en tröskelfunktion eller yttre ram där skadelidande har att ta sig över denna gränslinje för 

att skada genom kränkande särbehandling ska anses ha uppkommit. 

 
                                                 
108 Schultz, Kränkning, s. 33 not. 36. 
109 Schultz, Kränkning, s. 33 f. och s. 33 not 36. Schultz vill genom sin argumentation försöka utröna lagstifta-
rens terminologi och vilken skada som är tänkt att bli ersatt.  
110 Friberg, s. 352. 
111 Prop. 2005/06:38 s. 112 f. 
112 Prop. 2005/06:38 s. 113. 
113 Prop. 2005/06:38 s. 113. 
114 Jfr prop. 2005/06:38 s. 113. 
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Vad skulle då den subjektiva delen få för betydelse? Den subjektiva värderingen får istället 

betydelse för att värdera den faktiska skada som uppstått. Genom en subjektiv värdering går 

det att frångå en allt för schabloniserad och skönsmässig bedömning. Att ha möjlighet att av-

vika från eventuella schabloner är av särskild vikt i detta sammanhang då vissa angrepp ge-

nom kränkande särbehandling kan vara mer eller mindre intensiva och påverkbara för den 

utsatte.115 Att framhäva en subjektiv bedömning skulle ligga i linje med hur lagstiftaren reso-

nerade vid utformningen av DiskL. Prövningen avseende trakasserier tar där sikte på att indi-

viden har uppfattat handlingen som kränkande, inte vad som typiskt sett varit ägnat att kränka 

någons värdighet.116 Trakasserier utgör liknande angrepp mot den personliga sfären som om-

fattas av begreppet kränkande särbehandling. Det handlar om att bli utsatt för kränkande ges-

ter, kränkande blickar eller ageranden från omgivningen som har effekten av att vara krän-

kande.117 Handlingarna är individuella varför det blir svårt att inte tillämpa en subjektiv pröv-

ning för att bedöma skadans eller lidandets omfattning. Det finns dock en risk med att tilläm-

pa en subjektiv värdering i högre grad. En för vid tillämpning av den subjektiva värderingen 

skulle kunna göra det möjligt för skadelidande att överdriva den känsla som angreppet orsa-

kat. Det skulle därtill kunna leda till att skadelidande ges möjlighet till att bli överkompense-

rad i de fall där sådan överdramatisering inte uppenbarligen kan genomskådas.118  

 

3.2.2.3 Slutsats över skadebegreppet  

Skadebegreppet vid kränkande särbehandling i arbetslivet som föranlett en skada, kan likna 

den skadetypen som anses uppstå vid diskriminerande handlingar och kränkande behandling i 

skolan. Känslan av att ha blivit utsatt för kränkande särbehandling är av individuell natur sam-

tidigt som det faktum att vardagliga meningsmotsättningar är vanligt förekommande på ar-

betsplatser. Det leder till att varken en subjektiv eller objektiv bedömning kan utesluta var-

andra. En gräns för vad som är att se som skador orsakade genom kränkande särbehandling 

kan endast göras genom ett objektivt synsätt. Objektiviteten karaktäriserar vilka handlingar 

som inte någon ska behöva tåla i arbetslivet och som kan ge en direkt skadeföljd. Den subjek-

tiva delen å sin sida måste tillämpas för att beskriva den personliga skada som uppstått genom 

handlingen.119 Det är alltså inte den kränkande handlingen som ska ersättas utan den skada 

                                                 
115 Jfr prop. 2000/01:68 s. 51 f. 
116 Prop. 2007/08:95 s. 493. 
117 Jfr prop. 2007/08:95 s. 493 och AFS 1993:17. 
118 Prop. 2000/01:68 s. 51. 
119 AD 1993 nr 185. Jfr AD 2009 nr 4. 
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som uppstår vid en viss kränkande handling, därav kan skadan betecknas som en kränknings-

skada. 

 

3.2.3 Ansvarssubjekt  

3.2.3.1 Inledning 

Arbetsgivaren har ett betydande ansvar för sina arbetstagare och arbetsgivaren ansvarar som 

regel för arbetstagares vållande av skada.120 Fråga är om ansvaret för kränkande särbehand-

ling ska åvila arbetsgivaren likt principalansvaret i SkL, eller som vid arbetsmiljöbrott och 

diskriminering − arbetsgivaransvar121, eller om det lämpligen ska bäras av den som faktiskt 

vidtar den kränkande särbehandlingen. Nedan följer först huvudprinciperna för arbetsgivarens 

ansvar, följt av arbetstagarens eget ansvar. Därefter görs en utblick i jämförbara rättsområden, 

för att sedan applicera ansvarsreglerna på kränkande särbehandling som en egen ansvars-

grund.  

 

3.2.3.2 Principalansvar för handlingar begångna i tjänsten 

De kriterier som följer av arbetsgivarens principalansvar är till att börja med att skadan ska ha 

vållats av arbetstagaren i tjänsten. Starka indikationer på vad som ska anses vara handlingar ”i 

tjänsten” är att dessa företagits på arbetstid, på arbetsplatsen samt när arbetstagaren utfört 

normala arbetsuppgifter.122 Handlingar av rent privat karaktär faller dock utanför principalan-

svaret, vilket innebär att skadan ska ha sin orsak i ett tjänsteförhållande.123 Principalansvaret 

omfattar skador på såväl utomstående personer, som skador vilka drabbar egna anställda.124 

Att en arbetstagare begår uppsåtliga handlingar är inget som nödvändigtvis hindrar att princi-

palansvaret blir tillämpligt, även brottsliga handlingar anses kunna omfattas av principalan-

svaret.125  

 
Den som utsatts för skada behöver inte nödvändigtvis peka ut en särskild skadevållare på ar-

betsplatsen, eftersom det kan ha varit ett kollektiv eller en okänd som utfört handlandet. Det 

föreligger då ”anonym culpa”. Ett annat scenario som försvårar möjligheten av att peka ut en 

                                                 
120 För definition av begreppet ”arbetstagare” se Carlsson, s. 153 f. och Hellner & Radetzki, s. 155 ff.  
121 Hans Gullberg & Karl-Ingvar Rundqvist, Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 januari 2010, 15 u., Nordstedts 
Juridik AB, Vällingby, 2011, [cit. Gullberg & Rundqvist] s. 100 f. Se även avsnitt 3.2.3.4. 
122 Bengtsson & Strömbäck, s. 80 f. 
123 Prop. 1972:5 s. 481 och Hellner & Radetzki, s. 161. 
124 Prop. 1972:5 s. 467. 
125 Prop. 1972:5 s. 480 och Hellner & Radetzki, s. 162. 
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direkt skadevållare, är om det föreligger kumulerade fel. I en sådan situation är det olika per-

soner som begår ringa oaktsamhetshandlingar. Handlingarna kan tillsammans resultera i att 

tillräcklig grad av försumlighet uppstår, så att skadeståndsanspråk aktualiseras för arbetsgiva-

ren genom principalansvaret.126  

 
Motiven till att arbetsgivare ska ansvara för sina arbetstagare har ekonomiska och organisato-

riska skäl.127 Arbetsgivaren är den som bedriver verksamheten där skadan uppkommer, varför 

denne bäst kan skydda sig mot de skaderisker som är en följd av verksamheten. Vidare är det 

inte skäligt att placera den ekonomiska bördan på arbetstagare, då denne bl.a. inte har möjlig-

het att teckna ansvarsförsäkring. Ytterligare anledning därtill är att arbetstagaren är skyldig att 

utföra de arbetsuppgifter som arbetsgivaren ålägger denne genom sin rätt att leda och fördela 

arbetet på arbetsplatsen.128 Inte heller är det den skadelidande som ska behöva stå för den 

skada som denne drabbats av, vilket följer av de allmänna skadeståndsrättsliga motiven för 

skadeståndsansvar och därtill principalansvar.129 Att arbetsgivare kan teckna ansvarsförsäk-

ring är ett annat starkt argument för att ansvaret för skador som arbetstagare vållar i tjänsten 

ska falla på arbetsgivaren. Försäkringen täcker skadelidandes skada, samtidigt som arbetsgi-

varen kan få sina egna premiekostnader för försäkringen täckta genom att ta ut dessa på de 

varor eller tjänster som arbetsgivaren tillhandahåller i sin verksamhet. På så vis pulveriseras 

arbetsgivarens ersättningsansvar genom att förlägga kostnaderna på de som nyttjar arbetsgiva-

rens varor eller tjänster.130 

 

3.2.3.3 Arbetstagares ansvar 

Med anledning av arbetsgivarens principalansvar, så ansvarar arbetstagaren i huvudsak inte 

för skador som vållats i tjänsten pga. organisatoriska och ekonomiska skäl. Det vore dock 

oskäligt om arbetsgivaren skulle tvingas stå för alla former av skador orsakade av arbetstaga-

ren. Av den anledningen har arbetstagarens skydd för skadeståndsansvar inskränkts genom 4 

kap. 1 § SkL. Föreligger synnerliga skäl ska arbetstagaren ansvara för den skada som denne 

vållar genom fel eller försummelse i tjänsten.131 Vad som utgör synnerliga skäl har sin ut-

gångspunkt i skadelidandes intresse av att bli kompenserad för den skada som uppstått samt i 
                                                 
126 Prop. 1972:5 s. 469 och Hellner & Radetzki, s. 160. Jfr även prop. 2005/06:38 s. 138. 
127 Hellner & Radetzki, s. 273. 
128 Hellner & Radetzki, s. 273. Erland Strömbäck, Ansvar och försäkring i skola, hem och på fritiden, 2 u., Frit-
zes Förlag AB, Stockholm, 1995, [cit. Strömbäck] s. 35 och Källström & Malmberg, s. 186 ff.  
129 Hellner & Radetzki, s. 25 och 154. 
130 Hellner & Radetzki, s. 154 och 189 f. 
131 ”Fel eller försummelse” hindrar inte att arbetsgivaren kan komma att få ansvara för uppsåtliga handlingar, se 
Bengtsson & Strömbäck, s. 81 f. 
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syfte att verka preventivt mot arbetstagare när så behövs.132 Således är omständigheter i varje 

enskilt fall av betydelse när ansvarsfrågan för arbetstagaren prövas. Faktorer som kan leda till 

arbetstagarens skyldighet att utge skadestånd till skadelidande är bl.a. om arbetsgivaren inte 

har en ansvarsförsäkring som kan täcka skadan och heller inte har ekonomisk möjlighet att stå 

för skadeståndet. I undantagsfall kan då arbetstagaren få bära skadeståndsansvaret för att prin-

cipen om full ersättning inte ska gå förlorad. Skadelidande är i fokus och arbetstagaren bör i 

det fallet träda in som skadeståndsskyldig under förutsättning att arbetstagaren är solvent.133 

Även i det fall arbetstagaren uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet orsakar skada mot an-

nan person är det inte skäligt att låta ansvaret stanna på arbetsgivaren. I de fallen har arbetsgi-

varen, alternativt försäkringsbolaget genom ansvarsförsäkringen, regressrätt mot arbetstaga-

ren.134 Enligt förarbetena förutsätts dock alltid för det fall fråga uppkommer huruvida arbets-

tagaren bör ansvara eller inte, att omständigheter i betydande styrka talar för att arbetstagaren 

ska ansvara för hela eller viss del av den skada som denne vållat.135 

 

3.2.3.4 Ansvarssubjektet på jämförbara rättsområden 

Att arbetsgivaren torde ansvara för kränkande särbehandling i arbetslivet följer redan av bl.a. 

motiven till DiskL:s uppbyggnad. Diskrimineringsersättning åläggs arbetsgivaren när överträ-

delse av lagen sker. Genom att diskrimineringsersättning inte har formen av ett skadestånd 

utan betecknas som ersättning, appliceras heller inte principalansvaret automatiskt på arbets-

givaren. Enligt DiskL föreligger således ett arbetsgivaransvar vilket motsvarar det som enligt 

SkL benämns principalansvar.136 I realiteten har de olika ansvarsformerna samma betydelse.  

 
Vid införandet av DiskL var det pga. ovanstående viktigt att omfattningen av arbetsgivaran-

svaret kom till uttryck i lagtexten. En reglering över hur arbetsgivaren kunde undgå ansvar för 

diskriminering behövde således införas för att kravet på rättssäkerhet skulle vara uppfyllt.137 

Av den anledningen kom regleringen i lagens 3 kap. till för att ålägga arbetsgivaren en skyl-

dighet att arbeta i förebyggande syfte mot diskriminering och trakasserier. I 2 kap. DiskL 

framgår att arbetsgivaren omfattas av en aktivitetsplikt genom ett krav på att vid behov utreda 

och vidta åtgärder när arbetsgivaren får kännedom om att det antas förekomma bl.a. trakasse-

                                                 
132 Bengtsson & Strömbäck, s. 119. 
133 Hellner & Radetzki, s. 273 och 423 f. och prop. 1972:5 s. 558 ff. 
134 Hellner & Radetzki, s. 273 f. och NJA 1985 s. 75 I. 
135 Prop. 1972:5 s, 556. 
136 Prop. 2007/08:95 s. 407. 
137 Prop. 2007/08:95 s. 294 f. 320 f. och 406.  
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rier på arbetsplatsen. Bryter arbetsgivaren mot någon av bestämmelserna i lagen så kan denne 

komma att bli ersättningsskyldig mot arbetstagaren enligt lagens 5 kap.   

 
Ansvaret enligt SkolL är uppbyggt på liknande princip som principalansvaret, dvs. det är 

kommunen som huvudman för skolan som ansvarar för skada som drabbar elever under skol-

tid.138 Vid införandet av denna reglering ansågs det inte lämpligt att elever emellan skulle 

kunna rikta skadeståndsanspråk gentemot varandra. Detta är anledningen till att de direkta 

skadevållarna inte åläggs ansvar för kränkande handlingar under skoltid. Inte heller ansågs 

ansvaret kunna förläggas på föräldrarna som en brist i deras tillsynsansvar enligt 6 kap. 2 § 

Föräldrabalken (1949:381), enär det inte stadgas ett krav på en ständig tillsyn över sina 

barn.139 Ansvaret för huvudmannen innebär dock inte primärt ett tillsynsansvar, utan snarare 

ett förebyggande- och åtgärdsansvar.140 Ansvarsbedömningen sker sedermera genom en tradi-

tionell culpabedömning.141 

 
En viktig skillnad inom skolverksamheten gentemot arbetslivet är möjligheten till att kunna 

teckna en ansvarsförsäkring.  En arbetstagare har ingen sådan möjlighet, medan en elev i de 

flesta fall faktiskt omfattas av en ansvarsförsäkring via sin hemförsäkring. Försäkringen täck-

er skador eleven gör mot annan.142 Ansvarsförsäkringen inskränker dock rätt till ansvarsskydd 

i de fall eleven är över tolv år och gjort sig skyldig till uppsåtligt beteende som föranlett en 

skada.143 Det innebär att kommunen såsom huvudman ändå har det slutliga ansvaret för upp-

komna skador, dels då kränkande behandling utgör uppsåtligt handlande, dels då skolan om-

fattas av skyldigheter att verka för ett gott skolklimat.144 För att uppnå kravet på en skolmiljö 

utan förekomsten av kränkande behandlingar behöver huvudmannen för skolan genomföra 

aktiva och förebyggande åtgärder för att alla elevers människovärde ska respekteras. Åsido-

sätter huvudmannen denna skyldighet, kan det medföra skadeståndsansvar om kränkande 

handlingar ägt rum.145  

 

                                                 
138 Prop. 2005/06:38 s. 137 f. och prop. 2007/08:95 s. 409. 
139 Andersson, Ansvarsproblem, s. 390. 
140 Jfr 6 kap. SkolL. Se även Andersson, Ansvarsproblem, s. 391. 
141 Andersson, Ansvarsproblemet, s. 403. 
142 Strömbäck, s. 56 ff. 
143 Strömbäck, s. 56 ff. Se 4 kap. 9 § försäkringsavtalslagen (2005:104) [cit. FAL]. 
144 Jfr 6 kap. SkolL för vilka skyldigheter som åligger huvudmannen för skolan med anledning av kränkande 
behandling. 
145 1 kap. 2 § tredje stycket SkolL, läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94, förordningen (1997:702) om kvalitetsredo-
visning inom skolväsendet, prop. 2005/06:38 s. 87 ff. och Bertil Bengtsson, Några frågor om skolansvar, SvJT 
s. 820 f.  
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3.2.3.5 Slutsatser avseende ansvarssubjekt vid kränkande särbehandling  

Ett ansvar för kränkande särbehandling är inte helt oproblematiskt genom att det är fråga om 

medvetna handlingar i syfte att skada annan. Uppsåtliga handlingar kan som framgått tidigare 

utgöra skäl för att arbetstagaren ska svara för den skada som uppkommit. Problematiken lig-

ger dock i att handlingarna kan ske genom grupptryck, där arbetstagare vidtar handlingar för 

att inte själva vara den som riskerar att bli utsatt. Det kan också ske genom kollektiv culpa, 

dvs. att flera personers ringa missaktning genom en sammantagen bedömning kan utgöra till-

räcklig allvarlig grad av kränkande särbehandling att skada ska anses ha uppkommit. Ytterli-

gare en problematisk situation är vid s.k. anonym culpa, där kränkande särbehandling vidtas 

av en okänd person eller okända personer, något som torde vara relativt ovanligt. Vägledning 

bör med anledning av det bl.a. kunna hämtas från skollivet och hur lagstiftaren resonerade 

kring frågan huruvida ansvaret bör ligga på huvudmannen eller på den vållande eleven. Detta 

eftersom rättssubjekten påminner om arbetsgivar- och arbetstagarförhållandet.  

 
Vidare finns det redan idag en tydlig reglering och motivering av hur förhållandet avseende 

ansvar i arbetslivet ska ut. Jag tänker på att arbetsgivare ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv i 

stort sett har ett oinskränkt ansvar över sin verksamhet. Arbetsgivaren har den bästa förmågan 

att ha överblick över sin organisation, förhindra och förebygga skador, men även bäst möjlig-

het att försäkra sig mot skada och skadeståndsanspråk. Kan det då anses rimligt att arbetsgiva-

ren ska ansvara genom ett principal- alternativt arbetsgivaransvar för uppsåtliga kränkningar 

som arbetstagare vidtar under arbetstid? Trots denna viktiga poäng så finns påtagliga risker 

med att förlägga ansvaret på den enskilde arbetstagaren.  

 
Vid en första anblick över hur rättsläget skulle se ut om arbetstagare enskilt skulle ansvara för 

kränkande särbehandling, skulle det sannolikt resultera i en misslyckad arbetsmiljö mellan 

arbetstagarna.146 Lagstiftaren öppnar således upp en väg för arbetstagare att föra skadestånds-

anspråk gentemot varandra på arbetsplatsen. Beteendet skulle kunna missbrukas till att yrka 

skadestånd för mindre oaktsamma handlingar. Missförhållandena på arbetsplatsen skulle tro-

ligtvis även bli värre när den kränkande särbehandlingen har genomgått en rättslig prövning 

mellan arbetstagare och där arbetstagarna sedan ska återgå till en normal arbetsmiljö. Vidare 

vore det inte en lämplig lösning att arbetsgivaren hamnar helt åt sidan när det är denne som 

organiserar verksamheten och har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. 

Om ansvaret för kränkande särbehandling inte skulle drabba arbetsgivaren skulle regleringen 

                                                 
146 Jfr prop. 1997/98:180 s. 44. 
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inte träffa alla inblandade rättssubjekt. Det skulle leda till att ersättningsregeln skulle få oöns-

kad effekt. Av dessa anledningar bör det inte vara arbetstagaren som, i vart fall inte ensamt, 

ansvarar för ersättning för kränkande särbehandling i arbetslivet.  

 
Upprättelse för skadelidande mot arbetstagaren som vidtagit den kränkande särbehandlingen 

får istället regleras genom andra metoder. En skadevållare som inte är anonym bör kunna 

drabbas av någon form av sanktion för att ersättningsregeln ska få full effekt även för den 

direkta skadevållaren. Det skulle leda till ett förtydligande över allvaret i att utsätta andra per-

soner för kränkande särbehandling. Sanktion kan då regleras mellan arbetsgivare och skade-

vållare genom arbetsrättsliga regler och inte genom ersättningsordningen för kränkande sär-

behandling.147  

 
Mindre arbetsgivare borde heller inte drabbas särskilt hårt av en reglering där arbetsgivarens 

ansvar omfattar kränkande särbehandling, genom att ansvaret även kan ta sikte på arbetsgiva-

rens förmåga att stå för skadeståndet. Vid synnerliga skäl enligt SkL kan således arbetstagaren 

komma att svara för ersättningsanspråket, om det skulle vara särskilt betungande för arbetsgi-

varen.148 

 
Som framgått kan principalansvaret även omfatta arbetstagares uppsåtliga handlingar vållade i 

tjänsten. Kränkande särbehandling är i grunden uppsåtliga handlingar och som kan vidtas ar-

betstagare emellan, varför det krävs att kränkande särbehandling klassificeras som en sådan 

uppsåtlig handling som arbetsgivaren ska anses vara skyldig att ansvara för. Något som skulle 

tala för ett arbetsgivaransvaransvar är i de situationer när arbetsgivare har kunnat övervaka 

personalstyrkan, dvs. när arbetstagare befunnit sig inom arbetsgivarens stationära utrymmen. 

Handlingarna är då inte lika opåräkneliga eller svårkontrollerbara, varför arbetsgivaren har 

lättare att uppmärksamma risken för och motverka att skada uppstår.149 Att arbetsgivaren är 

att se som ansvarig för missförhållanden av detta slag på arbetsplatsen följer även av AML 

och AV:s föreskrifter om att arbetsgivaren har att förebygga en ohälsosam arbetsmiljö. Det 

innebär ett krav om att försöka förhindra att kränkande särbehandling på arbetsplatsen före-

kommer.150  

 

                                                 
147 Jfr AD 2010 nr 62. Jfr även prop. 1997/98:180 s. 69. 
148 Prop. 1972:5 s. 561. 
149 Prop. 1972:5 s. 481 f. 
150 AFS 1993:17 och Gullberg & Rundqvist, s. 100 f. 
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3.2.4 Ansvarsbedömning 

3.2.4.1 Inledning 

Ett rättsområde där kränkande särbehandling faktiskt har tagits in i lagstiftning är som tidigare 

nämnts 6 kap. SkolL, där begreppet kränkande behandling utgör själva skadehandlingen, som 

huvudmannen för skolan har att förhindra.  

 
Enligt skadeståndsrättsliga principer krävs som regel att det föreligger culpa för att kunna 

ålägga en person skadeståndsskyldighet, dvs. handlandet ska ha företagits med uppsåt eller 

oaktsamhet.151 Intressant i denna del är att analysera inom vilka ramar ansvarssubjektets skyl-

digheter kan tänkas komma att sträcka sig för att culpabedömningen ska utfalla i ansvar eller 

inte. Till stöd för analysen kommer befintlig reglering inom kränkande särbehandling att be-

aktas. Därtill kommer lagstiftning i anknytande rättsområden att fungera som vägledning för 

att vidare analysera ansvarsbedömningen för ansvarssubjektet. 

 

3.2.4.2 Förebyggande åtgärder 

Den avgörande faktorn vid vållandeprövningen är huruvida den som står som ansvarig för 

skadan borde ha handlat på ett annat sätt för att således ha undvikit eller försökt undvika den 

uppkomna skadan.152 Som utgångspunkt har arbetsgivaren ett ansvar för att det föreligger en 

god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska följa AML, AMF och de föreskrifter till-

synsmyndigheten, AV, ger ut på området.153 Arbetsgivaren omfattas av en skyldighet att arbe-

ta förebyggande för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen, vilket framgår av 3 kap. 2 § AML att 

”arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts 

för ohälsa”. Vidare har AV meddelat bl.a. föreskrift AFS 1993:17 om åtgärder mot kränkande 

särbehandling i arbetslivet. Arbetsgivaren är enligt 2 § i föreskriften skyldig att planera och 

organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs. Arbetsgiva-

ren är även skyldig att i sin verksamhet klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras, 

3 § AFS 1993:17. 

 
Första frågan att pröva vid ansvarsbedömningen blir således om arbetsgivaren kan visa att 

denne har vidtagit relevanta åtgärder i förebyggande syfte för att förhindra kränkande särbe-

handling på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har här att påvisa omständigheter som styrker att 

                                                 
151 Hellner & Radetzki, s. 127. Jfr ansvarsgrunden strikt ansvar. 
152 Hellner & Radetzki, s. 128. 
153 Se exempelvis AFS 2001:01 Systematisk arbetsmiljöarbete. 
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arbetsgivaren verkat aktivt för att den psykosociala arbetsmiljön rättsligt sett är godtagbar. 

Sådan omständighet kan vara att arbetsgivaren har kontinuerliga samtal med arbetstagarna för 

att lättare kunna uppmärksamma brister eller missförhållanden på arbetsplatsen.154 Den före-

byggande organiseringen lyser även igenom i 3 kap. DiskL där arbetsgivaren inom ramen för 

sin verksamhet har en skyldighet att aktivt främja efterlevnaden av vad lagen statuerar. Lik-

nande arbetsmiljökrav och förebyggande åtgärder finner vi även i SkolL där huvudmannen 

har en skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever, 6 kap. 7 § 

SkolL. Huvudmannen är enligt SkolL skyldig att upprätta en handlingsplan för hur man i 

verksamheten lever upp till kravet att verka förebyggande, 6 kap. 8 § SkolL. 

 

3.2.4.3 Skyldighet att utreda och vidta åtgärder vid kännedom om kränkande särbe-

handling 

Får arbetsgivaren kännedom om att kränkande särbehandling förekommer i verksamheten ska 

arbetsgivaren omedelbart utreda förhållandena kring detta, 5 § AFS 1993:17. Arbetsgivaren 

omfattas således av en aktivitetsplikt. Ansvarsprövningen vid denna typ av arbetsmiljöbrott 

grundas därför på om arbetsgivaren underlåtit att vidta någon relevant åtgärd när arbetsgiva-

ren fått kännedom om missförhållanden på arbetsplatsen.  

 
Vid en jämförelse med SkolL och hur domstolarna prövar huvudmannens ansvar avseende 

fråga om några väsentliga åtgärder har vidtagits, kan konstateras att denna skyldighet ofta är 

den avgörande faktorn huruvida ansvar ska åläggas ansvarssubjektet eller inte. Aktivitetsplik-

ten kom tydligt till uttryck i ett nyligen avgjort rättsfall från hovrätten, där ansvarssubjektet 

inte ansetts vidtagit tillräckliga åtgärder för att få den kränkande handlingen att upphöra.155 

Här hade en elev under tre terminer utsatts för mobbning av andra elever. Personalen hade fått 

kännedom om förhållandet varvid aktivitetsplikten hade aktualiserats. Av rättsfallet går det att 

dra slutsatsen att ansvarssubjektet omfattas av en långtgående aktivitets- och åtgärdsskyldig-

het. Åtgärder som inte resulterar i att kränkande behandling upphör och där ytterligare åtgär-

der kan vidtas som är adekvata i sammanhanget, är inte att se som tillräckliga enligt lagen. 

Aktivitetsplikten för ansvarssubjektet kan således inte anses vara uppfyllt när det funnits yt-

terligare rimliga åtgärder att ta till. Detta trots att ansvarssubjektet i detta fall hade haft samtal 

med den utsatte där denne uppgett att missförhållandena hade upphört. Det förelåg dock om-

                                                 
154 AFS 1993:17, s. 8. 
155 Se RH 2013:6. Jfr även NJA 2001 s. 755 där huvudmannen gjort vad som rimligen kunnat begäras av denne. 
Se även Ulf Lindqvist, Kommunala befogenheter - en redogörelse för kommuners och landstings allmänna befo-
genheter enligt lag och praxis, 7 u. Nordstedts Juridik AB, Vällingby, 2011, s. 33 f. 
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ständigheter som tydde på det motsatta. Ansvarssubjektet hade då inte haft att nöja sig med 

skadelidandes egna sakuppgift. Vidare sträcker sig huvudmannens aktivitetsansvar vid krän-

kande behandling till att vidta tillräckliga hjälpinsatser både mot den utsatte, men även att 

vidta någon form av ingripande mot förövarna.156 

 
Enligt 6 kap. 10 § SkolL är huvudmannen skyldig att utreda omständigheterna skyndsamt och 

i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatt krän-

kande behandling. En fullgod utredning ska ha klarlagt och även bearbetat orsakerna till den 

kränkande behandlingen samt ha uppfyllt kravet på skyndsamhet.157 Behovet av utrednings-

skyldighet kom till av den anledningen att kränkande behandling ansågs vara ett beteende som 

i huvudsak inte upphör av sig självt, varför någon form av åtgärd är befogad.158 Huvudman-

nens utredningsskyldighet sträcker sig dock endast till vad som kan rymmas inom verksamhe-

tens ramar.159  

 
Rekvisitet kännedom enligt SkolL är inget uttömmande begrepp utan får prövas i varje enskilt 

fall. Detta då det är ovanligt att den utsatte självmant agerar för att försöka stoppa den krän-

kande behandlingen, varför omständigheter som talar för att kränkande behandling pågår blir 

särskilt viktiga. Sådana omständigheter kan vara familjemedlemmar som gör ansvarssubjektet 

uppmärksam på vad som försiggår, men det kan också vara skolpersonal som bevittnar krän-

kande behandling.160 Med anledning av att kännedom kan uppstå på olika vis beroende på det 

enskilda fallet är aktualiseringen av skyndsamhetskravet avhängigt faktorer härifrån. Det leder 

till att skyndsamhetskravet kan te sig något flexibelt när det ska anses ha inträtt.161 

 
Vad gäller utrednings- och åtgärdsskyldigheten enligt DiskL så omfattar även den lagen en 

aktivitetsplikt när det gäller trakasserier. Förutom de skyldigheter som beskrivits åligga hu-

vudmannen vid kännedom om att kränkande behandling anses förekomma enligt SkolL, så 

åligger det även arbetsgivaren enligt DiskL att föra en dialog med den arbetstagare som påstås 

vara utsatt för trakasserier. För att arbetsgivaren ska vara skyldig att vidta ytterligare åtgärder 

efter detta samtal, måste den utsatte bekräfta missförhållandet på arbetsplatsen för att åtgärds-

skyldigheten ska aktualiseras.162 Arbetsgivaren har sedan att utan dröjsmål vidta de åtgärder 

                                                 
156 Se mål nr T 339-08 dom meddelad i Visby den 7 april 2009. 
157 Jfr NJA 2001 s. 755 och mål nr T 339-08. 
158 Prop. 2005/06:38 s. 90 och 140 f. 
159 Prop. 2005/06:38 s. 90 f. 
160 Se exempelvis RH 2013:6.  
161 Prop. 2005/06:38 s. 140 f. 
162 Prop. 2007:08:95 s. 296 f. 
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som i det enskilda fallet anses behövliga, för att de diskriminerande handlingarna ska komma 

att upphöra.163  

 
Vad som är att betrakta som en allvarlig överträdelse av DiskL tar sikte på den aktivitetsplikt 

som arbetsgivaren åläggs genom lagen, att vidta åtgärder och utreda när denne får kännedom 

om att det förekommer trakasserier på arbetsplatsen, 5 kap. 1 § DiskL. 

 

3.2.4.4 Slutsatser av ansvarsbedömningen 

Med anledning av att det under avsnitt 3.2.3 ansetts vara arbetsgivaren som torde vara det 

lämpligaste ansvarssubjekt för kränkande särbehandling, behövs det kriterier som arbetsgiva-

ren har att beakta för att kunna undvika ansvar. Det innebär att ansvarsbedömningen kommer 

ta sikte på vilka skyldigheter och åtgärder som ålegat arbetsgivaren. Prövningen bör omfatta 

en tidsaspekt som innefattar tid före det att kränkande särbehandling uppstått till det att krän-

kande särbehandling upphört. Alternativt att ansvarsprövningen sträcker sig till den gräns då 

arbetsgivaren vidtagit alla relevanta åtgärder i det enskilda fallet, men där missförhållandena 

på arbetsplatsen inte har upphört trots arbetsgivarens insatser. Vad som särskilt ska beaktas 

vid ansvarsbedömningen är arbetsgivarens förebyggande arbete och hur arbetsgivaren agerat 

under själva tiden då kränkande särbehandling förekommit.  

 
AML ligger som grund för hur arbetsgivare har att verka för en trivsam arbetsmiljö på arbets-

platsen. Arbetsgivare har som framgått redan idag en utrednings- och åtgärdsskyldighet inom 

ramen för sin verksamhet och ska med vägdelning av AFS 1993:17 verka mot att kränkande 

särbehandling förekommer på arbetsplatsen. Införande av en ersättningsordning för kränkande 

särbehandling skulle få särskild verkan hos arbetsgivare som idag inte i tillräcklig mån lever 

upp till AV:s föreskrift. Tillämpningen av föreskriften skulle således bli effektivare om ar-

betsgivare riskerade att drabbas av skadeståndsskyldighet om utrednings- och åtgärdsskyldig-

heten åsidosattes.  

 
Ett skyndsamhetskrav bör föreligga av den anledningen att det visar på att det otillåtna bete-

endet på arbetsplatsen ska motverkas omgående och inte är något som ska behöva tålas i nå-

got som helst avseende. Tillåts arbetsgivaren att avvakta utredning när denne fått kännedom 

om missförhållanden på arbetsplatsen, blir det svårare att påvisa arbetsgivarens försumlighet i 

ansvarsbedömningen om det inte föreligger någon direkt tidsfrist för ansvarets inträdande. 

                                                 
163 Fransson & Stüber, s. 243 f. Se även AFS 1993:17. 
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Vidare behövs skyndsamhetskravet av den anledningen att kränkande särbehandling oftast är i 

behov av någon form av åtgärd, varför en tidsutdräkt sannolikt skulle föranleda sämre arbets-

förhållanden på arbetsplatsen ju längre tiden går. 

 

3.2.5 Orsakssamband  

3.2.5.1 Inledning 

Skadeståndsrättens funktion är i första hand att verka preventivt, reparativt och att riskförde-

la.164 För att skadeståndsskyldighet ska vara befogad förutsätts det enligt skadeståndsrättsliga 

principer att det föreligger adekvat kausalitet mellan skadeorsaken och skadeeffekten.165 Be-

greppet är något vilseledande genom att det kan tolkas som om det är ett krav som ska uppfyl-

las, men det är fel. Begreppet omfattar två skilda kriterier, nämligen att det ska föreligga kau-

salitet (orsakssamband) mellan den skadeståndsgrundande händelsen och skadan. Därefter 

föreligger ett krav på att sambandet däremellan ska vara av en viss beskaffenhet, dvs. sam-

bandet ska vara adekvat.166 Enligt Carlsson kan inte begreppet adekvat kausalitet appliceras 

på hela ersättningssystemet konsekvent. Carlssons betraktelsesätt, utöver den skadestånds-

rättsliga beteckningen för orsakssamband, är att se orsakssambandet genom det faktiska or-

sakssambandet och den juridiska värderingen av detta.167 En sådan sambandsbedömning le-

der enligt mig till liknande resultat som den skadeståndsrättsliga principen om adekvat kausa-

litet. Det handlar om att göra en juridisk värdering av det faktiska orsakssambandet för att 

avgränsa kausalitetskedjan till skador som varit påräkneliga i sammanhanget.168  

 
Utgångspunkten är att orsakssamband som är att anse som föga sannolika inte ska kunna 

grunda skadeståndsskyldighet.169 Den som har bevisbördan har att visa att orsakssamband 

föreligger mellan ansvarssubjektets handlande eller underlåtenhet att handla och den kränk-

ningsskada som uppstått. I kommande avsnitt ska därför frågor så som bevisbörda, beviskrav 

och orsakssamband att diskuteras. Bevisfrågor kommer endast att diskuteras i förbigående då 

dessa frågor hör till bevisvärderingen och inte huruvida det föreligger ett kausalsamband. 

                                                 
164 Bengtsson & Strömbäck, s. 19 f. 
165 Prop. 1972:5 s. 448. 
166Att sambandsbedömningen sker i två led är en uppfattning som delas av flertalet rättsvetenskapsmän och prak-
tiker, men är ändock till viss del omdiskuterad. Se Hellner & Radetzki, s. 195 ff. som framhåller den tvådelade 
teorin, likaså Bengtsson & Strömbäck, s. 38 och Mårten Schultz, Kausalitet – studier i skadeståndsrättslig ar-
gumentation, [cit. Schultz, Kausalitet], s. 382. För en något annan uppfattning avseende orsakssambandet se bl.a. 
Aleksander Peczenik, Causes and damages, Lund, 1979, som delar upp sambandsbegreppets prövning i fyra led. 
167 Carlsson, s. 272. 
168 Carlsson, s. 272 f. 
169 Schultz, om skadestånd vid mobbning, s. 923, Hellner & Radetzki, s. 203 och Bengtsson & Strömbäck, s. 37. 
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3.2.5.2 Bevisbörda och beviskrav 

Orsakssambandet är ett led av ansvarsbedömningen genom att det är en förutsättning för att 

ansvar ska kunna åläggas det ifrågavarande ansvarssubjektet. En första fråga att ställa sig är 

vem som har bevisbördan för den påstådda händelsen. Ersättningsordningen för kränkande 

särbehandling utgör ett dispositivt tvistemål, varför bevisbördan torde förläggas på den som 

påstår att något har inträffat och som innebär ersättningsskyldig för någon annan. Det leder till 

att det är den utsatte arbetstagaren som ska visa att ett faktiskt samband föreligger mellan ar-

betsgivarens handlande eller underlåtna handlande och kränkningsskadan.  

 
Till bevisbördan hör beviskrav. Beviskravet anger hur mycket bevisning som den som har 

bevisbördan behöver föra fram för att anses ha uppfyllt det beviskrav som ställs.170 Inom tvis-

temålsprocesser är oftast beviskravet att käranden ska ”styrka” eller ”visa” att en viss rättsfrå-

ga är uppfylld.171 Bevistemat för den tilltänkta ersättningsordningen i detta sammanhang är 

”har det förelegat ett kausalsamband?”. Den utsatte har i denna del av processen att visa om-

ständigheter som förelegat i det enskilda fallet som når upp till beviskravet styrkt alternativt 

visat. Värderingen om den utsatte sedermera har framlagt tillräckliga bevismedel för att visa 

ett visst förhållande är en värderingsfråga som ska särskiljas från fråga om det föreligger ett 

samband.  

 
Ersättningsregeln för kränkande särbehandling torde omfattas av en bevisbörderegel likt 6 

kap. 14 § SkolL och 6 kap. 3 § DiskL. Ersättningsregeln skulle då omfatta en bevisbörda som 

innebär att när käranden visat faktiska omständigheter i det enskilda fallet som ger anledning 

att anta att kränkande särbehandling förekommit, så går bevisbördan över på svaranden som 

då har att visa omständigheter som gör att ansvar inte kan åläggas denne. Anledningen till en 

sådan reglering skulle vara att ge den utsatte en bevislättnad och att arbetsgivaren inte ska 

kunna förhålla sig mer eller mindre passiv i en ersättningsprocess.172 Detta då arbetsgivaren 

har ett ansvar att förhindra kränkande särbehandling, så ska arbetsgivaren även behöva visa 

vilka åtgärder som har vidtagits i det enskilda fallet för att ersättning inte ska behöva utges. 

                                                 
170 Bengt Lindell, Civilprocessen − rättegång samt skiljeförfarande och medling, 3 u., Iustus Förlag AB, Uppsa-
la, 2012, [cit. Lindell] s. 535. 
171 Lindell, s. 538. 
172 Jfr prop.2007/08:95 s. 445 f. 
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En bevislättnad för käranden är motiverad av den anledning att det är ett orsakssamband som 

ska bevisas, vilket ofta innebär bevissvårigheter.173 

 

3.2.5.3 Ansvarssubjektets underlåtna handlande och orsakssambandet 

Vad som är av betydelse för sambandsbedömningen i detta sammanhang är faktorer som kan 

anses ha varit nödvändiga för ansvarssubjektet att uppfylla för att inte ådra sig ersättnings-

skyldighet. Sambandsbedömningen blir särskilt aktuell vid kränkande särbehandling då ska-

delidande inte alla gånger kommer att yrka ersättning av den direkta skadevållaren, dvs. de 

kränkande handlingarna kan ha vidtagits av arbetskamraterna på arbetsplatsen och inte av 

arbetsgivaren.174 Det är därför fråga om ansvarssubjektets underlåtenhet till att agera, i viss 

mån orsakat skadan och om skadeeffekten hade orsakats även för det fall att underlåtenhet 

inte hade varit för handen.175 Riskfaktorer som arbetsgivaren inte torde ha att kalkylera med är 

faktorer som förekommer på alla typer av arbetsplatser och som för envar kan leda till psykisk 

nedstämdhet. Sådana faktorer kan vara allmän vantrivsel och bristande uppskattning för sina 

arbetsinsatser.176 Att det skulle bli fråga om ett underlåtenhetsansvar för ansvarssubjektet vid 

kränkande särbehandling har sin grund i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar enligt bl.a. 3 kap. 2 

§ AML och AFS 1993:17. Arbetsgivaren har en plikt att verka för att kränkande särbehand-

ling inte ska vara ett problem som belastar arbetsplatsen samt en skyldighet att agera när teck-

en tyder på att arbetsmiljön är hotad. Det handlar därför om hur arbetsgivaren har organiserat 

sin verksamhet utifrån de arbetsmiljörättsliga reglerna. 

 
Till att börja med bör det utrönas om handlingen ens har haft ett samband med det skyddsin-

tresse som den tilltänka ersättningsregeln för kränkande särbehandling avser att ta sikte på. 

För att kränkande särbehandling i arbetslivet ska anses ha uppkommit krävs att kränkningen 

vidtagits under arbetstid mot en arbetstagare som stått i tjänsteförhållande till ansvarssubjek-

tet. Handlingen måste även ha vidtagits inom ansvarssubjektets verksamhetsram.177 Sam-

bandsbedömningen i denna del torde inte vara det mest kritiska momentet. Det handlar här om 

att identifiera ett arbetsgivar- och arbetstagarförhållande och att det är en arbetstagare till an-

svarssubjektet som ska påstå sig ha blivit utsatt för kränkande särbehandling. Vidare ska 
                                                 
173 Lindell, s. 538. 
174 Jfr Schultz, Om skadestånd vid mobbning, s. 921 f. om vad Schultz framför om orsakssambandsproblemati-
ken vid mobbning i skolan. 
175 Schultz, Om skadestånd vid mobbning, s. 922. Se även Mårten Schultz, Kausalitetspraktikan, SvJT 2011 s. 
465, s. 481 som diskuterar att kausalitetsbedömningen inte handlar om att identifiera en orsak till skada, då det 
aldrig finns endast en orsak. 
176 FÖD 1983:9. Jfr 39 kap. 5 § SFB. 
177 Jfr avsnitt 3.2.3.  
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kränkningen ha vidtagits under arbetstid, så att ansvarssubjektet haft skyldighet att ha uppsikt 

över sina anställda. Här skulle eventuellt en gränsdragningsproblematik kunna uppstå för vad 

som anses vara under arbetstid samt vad som kan anses rymmas under definitionen för upp-

sikt. 

 
När arbetsgivar- och arbetstagarförhållandet är klarlagt har den som påstår sig ha blivit utsatt 

för kränkande särbehandling att visa faktorer som varit en bidragande orsak till att kränkande 

särbehandling uppstått på arbetsplatsen (vilka faktorer som sedermera varit relevanta i det 

rättsliga sammanhanget prövas genom den juridiska värderingen).178  

 
Faktorer som den utsatte kan föra fram som kan vara av betydelse för sambandsbedömningen, 

är hur arbetsgivaren har organiserat och arbetat med rutiner för att motverka kränkande särbe-

handling i sin verksamhet, jfr 2-6 §§ AFS 1993:17. Om arbetstagarna som varit i arbetsledan-

de ställning på arbetsplatsen exempelvis varit oerfarna om hur de ska hantera kränkande sär-

behandling, är detta en omständighet som den utsatte kan framhäva som bidragande orsak till 

kränkningsskadan.179 Den utsatte kan även visa faktorer som visar på om det funnits brister i 

det förebyggande arbetet eller om arbetsgivaren inte har agerat när denne fått kännedom om 

att kränkande särbehandling förekommit i verksamheten. Omständigheterna kan således ha 

varit bidragande till de missförhållanden som uppstått alternativt fortsatt efter det att arbetsgi-

varen fått kännedom.  

 
En arbetsmiljö där långvariga organisatoriska problem har förelegat är en omständighet av 

betydelse, genom att stressnivån hos arbetstagare ofta minskar i en sådan miljö. Det kan få till 

följd att missförhållanden på arbetsplatsen lättare uppstår.180 Föregående är en omständighet 

som kan öka trovärdigheten av att kränkande särbehandling förekommit och att arbetsgivaren 

försummat att ta itu med det faktiska problemet. Ansvarssubjektet skulle här behöva uppvisa 

dokumentation på företagen åtgärd för att inte anses ha handlat försumligt i detta avseende.181 

Arbetsgivaren är det subjekt som i grunden har den bästa möjlighet att vidta de åtgärder som i 

det enskilda fallet varit adekvata att vidta för att hindra eller motverka fortsatt kränkande sär-

                                                 
178 Schultz, Om skadestånd vid mobbning, s. 923. 
179 AFS 1993:17 s. 7. Jfr Schultz, Om skadestånd vid mobbning, s. 924. 
180 AFS 1993:17 s. 4. 
181 Jfr mål nr 266-12 där arbetsgivaren fört anteckningar över stora arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen som 
hänförde sig till undantagsbestämmelserna från vad vara riskfaktorer i arbetsmiljön. Med anledning av det lyck-
ades inte skadelidande uppnå beviskravet för orsakssamband mellan skadlig inverkan i arbetet och hennes ar-
betsoförmåga (i detta fall gällde det erhållande av livränta för arbetsoförmåga). 
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behandling på arbetsplatsen. Därför är det naturligt att omständigheter kring rutiner för den 

psykosociala arbetsmiljön beaktas inom orsakssambandet.   

 
Den utsatte har, förutom att bl.a. visa på brister i arbetet mot kränkande särbehandling, att 

också visa mer konkreta omständigheter som specifikt rör honom eller henne och varför det 

har inträffat en kränkningsskada i det enskilda fallet. Vägledande för vad som kan vara krän-

kande särbehandling beskrivs i AFS 1993:17, vilket är faktorer som den utsatte kan lägga 

fram för att kunna visa att det föreligger ett samband. Exempel på sådana omständigheter kan 

vara att det förekommit medvetna förolämpningar eller ”administrativa straffsanktioner” så-

som att ha blivit omotiverat fråntagen sitt arbetsrum eller arbetsuppgifter. Administrativa 

straffsanktioner förklaras vidare vara åtgärder på arbetsplatsen som kan upplevas som person-

ligt förolämpande eller att man är utsatt för maktmissbruk.182  

 
När den som påstår att kränkande särbehandling förekommit på arbetsplatsen lagt fram om-

ständigheter i det enskilda fallet, ska dessa omständigheter tillsammans uppnå det beviskrav 

som ställs för att han eller hon ska anses ha uppfyllt sin bevisbörda. Om bevisningen sederme-

ra ska anses vara tillräcklig, är däremot en fråga för bevisvärderingen.183 

 
Om sambandsprövningen resulterar i att någon av de omständigheter som den utsatte anfört 

visar sig ha varit bidragande till kränkningsskadan, följer därefter en rättslig bedömning ut-

ifrån dessa omständigheter.184 Fråga är om de bidragande faktorerna till skadan ska anses ha 

varit adekvata i sammanhanget. Den rättsliga värderingen avser att utreda om sambandet mel-

lan en viss faktor och orsaken till skadan är adekvat.185 För att kravet på adekvans ska anses 

vara uppfyllt i detta sammanhang krävs att kränkande särbehandling har uppstått på arbets-

platsen som en adekvat följd av att arbetsgivaren exempelvis försummat att organisera en 

godtaglig arbetsmiljö för sina arbetstagare. Den negativa följden av försummelsen ska ha varit 

förutsebar för arbetsgivaren.186 Det kan alltså inte vara fråga om en skadeföljd som inte har 

legat i farans riktning och där arbetsgivaren inte haft att ta med denna skadeföljd i sin an-

svarskalkyl över sitt agerande. Med anledning av det ska heller inte arbetsgivaren behöva stå 

såsom ansvarig för en inadekvat skada.187  

                                                 
182 AFS 1993:17, s. 6. 
183 Lindell, s. 530. 
184 Jfr Schultz, Om skadestånd vid mobbning, s. 922. 
185 Carlsson, s. 311. 
186 Hellner & Radetzki, s. 205 f. 
187 Hellner & Radetzki, s. 203. Jfr mål nr 266-12 där domstolen ansåg att den dåliga arbetsmiljön var hänförlig 
till omständigheter som inrymdes under de undantagssituationer där arbetsgivaren inte har att ansvara. 
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Adekvansfrågan kan bli problematisk i de fall där arbetsgivarens visserligen har haft rutiner 

för den psykosociala arbetsmiljön, men rutinerna bedöms vara bristfälliga. Ska följden av att 

rutinerna innehåller brister anses vara förutsebar för arbetsgivaren, att det pga. det kan uppstå 

kränkande särbehandling på arbetsplatsen? Adekvansfrågan torde dock bli mindre oproblema-

tisk i de fall där arbetsgivaren fått kännedom om att kränkande särbehandling förekommer, 

men där arbetsgivaren trots det underlåtit att agera för att försöka få beteendet på arbetsplat-

sen att upphöra. Följden av att låta kränkande särbehandling fortlöpa torde för arbetsgivaren 

vara relativt förutsebar och någorlunda typisk att det kan leda till skada.188 

 
Leder prövningen till att orsakssamband föreligger mellan ansvarssubjektets underlåtenhet till 

handling och den skada som uppstått till följd av den kränkande särbehandlingen, då är ännu 

ett kriterium för ersättningsanspråk uppfyllt. 

 

3.2.5.4 Orsakssamband enligt jämförbara rättsområden 

Kravet på orsakssamband föreligger för varje ersättningsanspråk som görs gällande, då ansva-

ret måste hängas upp på ett konkret förhållande till varför ersättningsskyldighet ska komma på 

fråga. Vad gäller diskrimineringsärenden ska det föreligga orsakssamband mellan en diskri-

minerande handling och en diskrimineringsgrund. Som anfördes i avsnitt 2.3 ska den som 

påstår sig ha blivit diskriminerad först visa på att detta förhållande har förekommit och däref-

ter att omständigheten har samband med en diskrimineringsgrund.189 Käranden i diskrimine-

ringsmål har därför att först styrka att arbetsgivaren har orsakat exempelvis ett missgynnande 

mot honom eller henne. Därefter ska missgynnandet ha orsakssamband till en diskrimine-

ringsgrund. Käranden har endast att göra det antagligt att det föreligger ett orsakssamband 

mellan den diskriminerande handlingen och en diskrimineringsgrund.190  

 
Bevisbörderegeln i 6 kap. 3 § DiskL innebär att när käranden lyckas styrka att han eller hon 

varit utsatt för en diskriminerande handling presumeras ett orsakssamband föreligga mellan 

handlingen och en diskrimineringsgrund. Anledningen till bevisbörderegelns särskilda upp-

byggnad kan, enligt Andersson, förklaras på så sätt att käranden har att visa faktiska omstän-

digheter (objektiva faktorer) och därefter motivet till svarandens handlingssätt (subjektiv fak-

                                                 
188 Jfr FÖD 1982:12 att en kontinuerligt ohälsosam arbetsmiljö kan leda till arbetsskada. 
189 Prop. 2007/08:95 s. 489. 
190 Jfr AD 2005 nr 32 där orsakssambandet ansågs föreligga mellan det att arbetstagaren meddelade arbetsgiva-
ren om ett funktionshinder denne led av och det förhållandet att arbetstagaren fyra månader därefter blev upp-
sagd. 
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tor).191 De objektiva faktorerna ska av käranden styrkas, medan den subjektiva faktorn är svå-

rare för käranden att påvisa, varför käranden endast har att göra denna omständighet antaglig. 

Motivet till svarandens handling spelar in huruvida diskrimineringsgrunden varit ett av skälen 

till åtgärden eller inte. Andersson menar därför att orsakssambandet är att betrakta som den 

subjektiva delen av diskrimineringskedjan, vad som varit ett faktiskt motiv till en viss hand-

ling.192 Svaranden har därför att visa att hans eller hennes handlingar vidtagits oberoende av 

någon diskrimineringsgrund, efter det att käranden gjort det antagligt att diskriminering före-

kommit. 

 
Övergår vi till att titta på orsakssambandet enligt SkolL, så tar det sikte på huvudmannens 

skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att skada uppkommer, 6 kap. 7 § 

SkolL. Huvudmannen för skolan ha även en skyldighet enligt 6 kap. 10 § att utreda och för-

hindra att kränkande handlingar fortsätter eller uppkommer i framtiden. Den elev som utsatts 

för kränkande handling har att uppvisa omständigheter där huvudmannen har brustit i sina 

åligganden och som kan anses ha haft samband med den skada som uppstått. Eleven, alterna-

tivt BEO, har att anföra omständigheter där huvudmannen för skolan eller dess personal har 

åsidosatt sina skyldigheter enligt 6 kap. SkolL. Exempel på omständigheter som kan ha bidra-

git till skadan är om huvudmannen eller någon som huvudmannen ansvarar för har åsidosatt 

att förhindra och förebygga kränkande behandling eller underlåtit att utreda exempelvis miss-

tänkt mobbning.193 AFS 1993:17 är tillämplig även på arbetsmiljön i skolan varför denna fö-

reskrift får betydelse för vilka faktorer som kan ha betydelse för sambandsbedömningen.194  

 
En uttrycklig bevisbörderegel framgår av 6 kap. 14 § SkolL, som reglerar situationen om hu-

vudmannen, eller någon som huvudmannen ansvarar för, har utsatt en elev för kränkande be-

handling. Eleven som utsatts har att göra det antagligt att han eller hon utsatts för kränkning 

av detta slag. Regeln innebär vidare att när käranden uppfyllt beviskravet, så har huvudman-

nen att visa att kränkande behandling inte har förekommit. 

 
Sammanfattningsvis innebär orsakssamband inom SkolL att om det finns en skyldighet att 

vidta åtgärder och huvudmannen har underlåtit det och uppkommer det skada föranledd av 

underlåtenheten så kan skadeståndsskyldighet föreligga om kravet på adekvans är uppfyllt.195  

                                                 
191 Andersson, Diskrimineringsjuridikens ersättningsrättsliga diskurs, s. 786 f. 
192 Andersson, Diskrimineringsjuridikens ersättningsrättsliga diskurs, s. 786 ff. 
193 Prop. 2005/06:38 s. 146 f. 
194 Prop. 2005/06:38 s. 140. 
195 Prop. 2005/06:38 s. 122. 
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3.2.5.5 Sammanfattande slutsatser  

Orsakssamband för kränkande särbehandling i arbetslivet kommer att vara en del av ersätt-

ningsprövningen som en naturlig följd av att någon gör gällande ersättningsanspråk. Med an-

ledning av att ansvarssubjektet inte behöver vara den som själv utför den direkt utlösande 

ersättningsgrundande händelsen uppstår en problematik enär ansvarssubjektet har att hindra 

ersättningsskyldighet pga. någon annans handlande.  

 
Bevisbördan torde i första hand placeras på den som påstår att den är eller varit utsatt för 

kränkande särbehandling. Men med en särskild bevisbörderegel kan en bevislättnad för den 

utsatte införas, vilket även leder till att arbetsgivaren tvingas till att vara aktiv i ersättnings-

processen, något som jag anser vara motiverat. Den som utsatts för kränkande särbehandling 

kommer utifrån bevisbörderegeln behöva visa på faktiska omständigheter som ger anledning 

att anta att det har orsakat han eller henne en kränkningsskada. Vid orsaksprövningen behöver 

inte käranden visa någon faktor som har haft särskild betydelse för skadan, det räcker med att 

en faktor som ansvarssubjektet haft att ombesörja har varit bidragande till skadan. Ansvars-

subjektet har sedan att motbevisa att någon ersättningsskyldighet har uppkommit, genom att 

exempelvis lägga fram dokumentation att denne vidtagit adekvata och relevanta åtgärder i 

sammanhanget när kränkande särbehandling blivit känt för ansvarssubjektet. Här bör ansvars-

subjektet även visa att det förekommit (om det förekommit) ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

och i så fall på vilket sätt. Ansvarssubjektets agerande får för denne särskild betydelse i de fall 

där det vidtagits åtgärder, men där åtgärderna inte lyckades avhjälpa kränkande särbehand-

ling.196 Med anledning av att det inte behöver vara arbetsgivaren som utfört den kränkande 

särbehandlingen går det inte att uppställa ett absolut krav på att kränkande särbehandling mås-

te upphöra. Med hjälp av en rättslig värdering kommer det att framgå när orsakskedjan i det 

enskilda fallet faller utanför de riskfaktorer som varit en del av ansvarssubjektets skyldighet 

att ombesörja, vilket då kommer att visa ansvarets gräns. 

 

                                                 
196 Jfr NJA 2001 s. 755 där HD uttalar att även verkningslösa insatser kan ha varit tillräckliga om de varit ade-
kvata i sammanhanget. 
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3.2.6 Ansvarsbefriande omständigheter 

3.2.6.1 Inledning 

Inom skadeståndsrätten finns omständigheter som innebär att en viss skadeståndsgrundande 

händelse kan vara direkt ursäktande och som i det enskilda fallet kan befria från skadestånds-

skyldighet.197 Skadeståndsrätten är således inte absolut. I detta avsnitt kommer frågan huruvi-

da ansvarssubjektet kan befria sig från skadeståndsansvar för kränkande särbehandling samt 

hur det i så fall kan se ut, att behandlas. 

 

3.2.6.2 Ansvarssubjektet har vidtagit tillräckliga åtgärder 

Att arbetsgivaren är skyldig enligt arbetsmiljörättsliga regler att vidta åtgärder när denne får 

kännedom om att det förekommer kränkande särbehandling på arbetsplatsen, har redan kon-

staterats. Om en ersättningsordning för kränkande särbehandling skulle införas uppstår fråga 

vad som skulle hända i de fall då arbetsgivaren utrett missförhållandet på arbetsplatsen och 

vidtagit åtgärder i det enskilda fallet som varit relevanta att företa. Att arbetsgivaren torde 

kunna åberopa ansvarsbefriande omständigheter för att undgå ersättningsansvar är av synner-

lig vikt. Det med anledning av att det i realiteten inte nödvändigtvis behöver vara arbetsgiva-

ren som vidtar den kränkande särbehandlingen, utan arbetstagare som arbetsgivaren är ansva-

rig för.  

 
Vad som kommer bli väsentligt att ta ställning om arbetsgivaren ska kunna åberopa ansvars-

befriande åtgärder, är om arbetsgivaren har gjort vad som rimligen har kunnat begäras av 

denne utifrån de arbetsmiljörättsliga reglerna. Det blir sedan en bevisfråga huruvida arbetsgi-

varen vidtagit några åtgärder och om denne gjort det, vilka åtgärder har i så fall vidtagits. Vil-

ken metod som varit lämpligast får avgöras i varje enskilt fall.198 I de fall arbetsgivarens till-

vägagångssätt varit mer eller mindre verkningslösa, torde prövningen för ansvarsbefriande 

omständigheter bli att utreda om åtgärderna ändock kan anses ha varit tillräckliga och adekva-

ta i sammanhanget.199 Arbetsgivarens angreppssätt gentemot kränkande särbehandling ska 

framstå som proportionerligt i förhållande till vad som kunnat förväntas av denne i det enskil-

da fallet. Frågan att pröva är om det funnits andra metoder som torde ha haft mer framgång än 

det förfaringssätt som arbetsgivaren faktiskt valde.  

 

                                                 
197 Bengtsson & Strömbäck, s. 47 och Hellner & Radetzki, s. 119 ff. 
198 Jfr NJA 2001 s. 755. 
199 Se not 196. 
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Vägledande bedömningsgrunder för vad som kan anses vara rättsligt relevanta åtgärder kan 

hämtas från AV:s föreskrifter.200 Där framgår bl.a. att arbetsgivaren har ett ansvar att riskbe-

döma sin verksamhet och ständigt förebygga ohälsa i arbetet. Vidare anges vilka åtgärder som 

kan vidtas när den psykosociala arbetsmiljön hamnat i rubbning. Har arbetsgivaren efterlevt 

dessa riktlinjer talar det för att arbetsgivaren i vart fall har arbetat aktivt för en arbetsmiljö där 

destruktiva beteenden inte ska förekomma. Det föregående torde inverka på bedömningen 

över vilka omständigheter som kan ha betydelse för arbetsgivarens ansvarsskyldighet.  

 
Trots ett förebyggande arbete kommer inte arbetsgivaren kunna förhålla sig passiv vid den 

tidpunkt då denne får kännedom om att det förekommer kränkande särbehandling på arbets-

plasten. Av betydelse i detta skede är vilka insatser arbetsgivaren då har satt in för att bekäm-

pa de missförhållanden som arbetsgivaren blivit uppmärksammad om. Ansvarsbefriande om-

ständigheter i denna del tar då sikte på om arbetsgivaren inte borde ha agerat ytterligare i nå-

gon aspekt och heller inte torde ha agerat på ett annat sätt än vad vederbörande faktiskt gjor-

de. Blir svaret nekande, föreligger omständigheter som torde ligga i befriande riktning för 

ersättningsanspråket. För det fall arbetsgivaren inte skulle kunna åberopa ansvarsbefriande 

omständigheter, att denne har handlat på ett tillräckligt och sakligt sätt, leder det till att an-

svarsgrunden för arbetsgivaren bedöms såsom strikt ansvar i de fall åtgärderna skulle bli re-

sultatlösa.201 Ett sådant resultat är inte tanken med att förlägga arbetsgivaren ett ansvar för 

kränkande särbehandling. 

 
HD har i målet NJA 2001 s. 755 redogjort för ovanstående synsätt, dvs. att ansvarssubjektets 

tillvägagångssätt för att bekämpa och komma till rätta med problemet har avgörande betydel-

se huruvida ansvarssubjektet handlat försumligt eller inte.202 I fallet hade kommunen såsom 

huvudman för skolan tagit problemet på allvar och vidtagit alla de tänkbara åtgärder som an-

setts vara nödvändiga för att försöka få mobbningen att upphöra när det förhållandet väl blivit 

känt för personalen på skolan. Trots kommunens ingripande genom olika metoder var inte 

åtgärderna tillräckliga för att den utsatte eleven skulle må bättre i skolan. Det medförde att 

eleven slutligen avbröt sina studier på skolan. HD kom fram till att utifrån omständigheterna i 

fallet hade skolan gjort vad som rimligen kunnat begäras av denne, varför skadeståndsskyl-

dighet inte uppstod.203 Lagstiftningen har sedan detta rättsfall kom förändrats i en del avseen-

                                                 
200 Se exempelvis AFS 1993:17 och AFS 2001:1. 
201 Schultz, Om skadestånd vid mobbning, s. 920. 
202 Skadeståndsgrunden i målet rörde bl.a. frågan om kommunens fel eller försummelse vid myndighetsutövning 
enligt 3 kap. 2 § SkL. 
203 Jfr dock oeniga experter i målet. 
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den. Dels infördes ett uttryckligt förbud mot kränkande behandling i skolan den 1 april 

2006,204 dels har det genom nya SkolL införts en anmälningsplikt för skolpersonal att anmäla 

när man uppmärksammar kränkande behandling. Det infördes även år 2006 en Barn- och 

elevombudsman [cit. BEO] som har rätt att föra barn eller elevers talan när det kan antas att 

skolan har åsidosatt sina skyldigheter enligt 6 kap. SkolL.205 Det innebär att skadeståndstalan, 

enligt ovan, hade grundat sig på något förändrade förutsättningar idag, vilket har till följd att 

slutsatser från detta rättsfall ska göras med försiktighet.  

 

3.2.7 Sammanfattande slutsatser över appliceringen av de allmänna ersättnings-

rättsliga kriterierna 

Analysen i avsnitt 3.2 presenterar en tänkbar ersättningsmodell över hur kränkande särbe-

handling kan föranleda ersättningsanspråk för den som direkt eller indirekt tillåter att ett så-

dant kränkande beteende förekommer inom den egna verksamheten. Det konstateras att krän-

kande särbehandling i längden kan orsaka psykisk ohälsa och att arbetsgivaren har enligt 

AML ett direkt ansvar att organisera sin verksamhet utan förekomsten av destruktiva beteen-

den. Vidare analyserades arbetsgivarens ansvar för sina arbetstagare i olika avseenden. Det 

resulterade i slutsatsen att ansvaret för att ha orsakat kränkning på arbetsplatsen lämpligast 

placeras på arbetsgivaren. Det med anledning av att arbetstagare som har haft möjlighet att 

företa kränkande handlingar gentemot varandra har haft en arbetsplats som stått i strid med 

arbetsgivarens ansvar enligt bl.a. AV:s föreskrifter om en god arbetsmiljö. De kränkande be-

teenden som arbetstagare vidtagit gentemot varandra har i grunden varit orsakade genom ar-

betsgivarens oförmåga att organisera sin verksamhet på det psykosociala planet.  

 
Vidare har konstaterats att det är en kränkningsskada som ska ersättas, inte vilken handling 

som varit kränkande. Den kränkande handlingen får dock betydelse för att utröna vilken skada 

som ska anses ha uppkommit.  

 
Fråga om orsakssambandets verkan har diskuterats. Sambandsbedömningen visar vad som har 

hänt och för att fastställa att ansvarssubjektet varit en bidragande orsak till de kränkande sär-

behandlingarna som arbetstagaren har blivit utsatt för. Den som påstår sig ha blivit utsatt för 

kränkande särbehandling har att visa omständigheter som visar att kränkande särbehandling 
                                                 
204 Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Förbud 
mot kränkande behandling regleras idag, som tidigare framgått, i 6 kap. SkolL. 
205 Prop. 2005/06:38 s. 117 ff. En ombudsman som har rätt att föra talan vid kränkande särbehandling är något 
som torde utredas, med anledning av den olustiga komplikationen med ersättningsordningen att behöva stämma 
sin egna arbetsgivare.  



	   55	  

har uppstått på arbetsplatsen. När det faktiska orsakssambandet konstaterats följer en rättslig 

värdering av det, för att bedöma om sambandet är så pass adekvat att det ska föranleda ansvar 

för, i detta sammanhang, arbetsgivaren. Orsakssambandet har en väsentlig betydelse för att 

avgöra ansvarssubjektets ansvarsgräns. Utan en ansvarsgräns skulle ersättningsanspråk sanno-

likt utfalla slumpmässigt då juridiska ansvarsgränser i så fall skulle saknas. Följden av det 

skulle bli att prövningen i sin helhet skulle framstå som godtycklig och därmed också rätts-

osäker.  

 
En sammanfattande slutsats ger följande resultat. Kränkande särbehandling kan uppstå på 

arbetsplatsen när arbetsplatsen saknar ett systematiskt arbete för en god arbetsmiljö. Före-

komsten av kränkande handlingar på arbetsplatsen kan påstås bottna i arbetsgivarens bristande 

sätt att leda och fördela arbetet och att arbetsgivaren inte verkar tillräckligt förebyggande mot 

klandervärda beteenden inom verksamheten. I avsaknaden på ett systematiskt arbete för att 

motverka otillfredsställande arbetsförhållanden, har arbetsgivaren sannolikt även en undermå-

lig strategi för att företa adekvata åtgärder när kränkande särbehandling väl förekommer. Vid 

ansvarsbedömningen kan därför orsaken till kränkande särbehandling härledas från arbetsgi-

varens försumliga handlande, att inte organisera sin verksamhet i enlighet med bl.a. AFS 

1993:17. Betraktelsesättet leder till att arbetsgivaren därför är rätt subjekt att se som ansvarig 

för att arbetstagare blivit utsatta för kränkande särbehandling under sin arbetstid. Det under-

låtna handlandet leder till att arbetsgivaren inte har skyddat den utsatte arbetstagaren i enlig-

het med vad som följer av lag och arbetsmiljöföreskrifter. Det innebär att det går att påvisa att 

vållande förekommit hos arbetsgivaren, något som måste vara uppfyllt för att kunna ålägga 

arbetsgivaren ersättningsskyldighet. Skadeeffekten som kunnat uppstå pga. kränkande särbe-

handling har varit förutsebar för arbetsgivaren, vilket gör att sambandet mellan arbetsgivarens 

försumliga handlande och skadan kan komma att bedömas som adekvat.  

 
Av den anledningen finner jag att det är omständigheterna kring arbetsgivarens försumlighet 

som kommer ligga till grund för ansvarsbedömningen huruvida en drabbad arbetstagare ska 

kunna erhålla gottgörelse av arbetsgivaren för att ha blivit utsatt för kränkande särbehandling 

på arbetsplatsen. 

 
När kriterierna för en ersättningsmodell för kränkande särbehandling har analyserats, ger det 

slutsatsen att en lämplig ersättningsregel skulle kunna beskrivas på följande sätt: 
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”En arbetsgivare som får kännedom om att det antas förekomma kränkande särbe-

handling inom sin verksamhet är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 

kring det och i förekommande fall vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att 

förhindra kränkande särbehandling i framtiden.  

 
Om arbetsgivaren åsidosätter sina skyldigheter, att verka för en arbetsmiljö utan fö-

rekomsten av kränkande särbehandling, har arbetsgivaren att betala ersättning för 

den kränkning som överträdelsen innebär.  

 
Bevisbörda 

Den som anser sig ha blivit utsatt för kränkande särbehandling har att visa omstän-

digheter som ger anledning att anta att han eller hon har varit utsatt för kränkande 

särbehandling, det är sedan svaranden som ska visa att kränkande särbehandling 

inte har förekommit.” 

 

3.3 Val av ersättningsform – det bakomliggande syftets betydelse  

3.3.1 Inledning 

Avsikten med att lagstifta är bl.a. att skapa skydd och säkerhet för individer i ett samhälle.206 

Syftet med att ha regler som kan aktualisera ersättningsskyldighet är vidare att kompensera 

för en skada som orsakats genom ett visst handlande eller viss underlåtenhet. Primärt handlar 

en ersättningsregel om att reparera en uppkommen skada.207 Trots att den reparativa funktion 

utgör en grund för alla ersättningsregler är regelns bakomliggande syfte av betydelse för be-

dömningen för vad som faktiskt ska ersättas. Betydelsen av regelns syfte gör sig särskilt gäl-

lande vid skador som inte kan mätas i rena pengar, såsom vid exempelvis kränkningsskador. 

Avgörande för ersättningens storlek är om regeln i första hand ska försöka ersätta den faktiska 

skada som uppstått, eller om den ska ha en avskräckande effekt för att skadevållaren i framti-

den ska avhålla sig från att begå liknande handlingar, dvs. inneha en preventiv effekt. Det 

finns med andra ord olika spår att välja, vilket har direkt betydelse för hur regeln sedan kom-

mer att tillämpas och även ge för resultat. Det handlar om att vidta en intresseavvägning som 

både påverkar den utsatte, den som orsakat skada och samhället i stort. 

 
Prevention och reparation är centrala begrepp inom ersättningsrätten och dessa ska i det föl-

jande analyseras utifrån vad som blir följden av att rikta in ersättningsregeln för kränkande 

                                                 
206 För en utförlig beskrivning om lagstiftningens funktion se Peter Wahlgren, Lagstiftning – problem, teknik, 
möjligheter, u. 1:3, Nordstedts Juridik AB, 2011. 
207 Hellner & Radetzki, s. 39 f. 
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särbehandling på det ena eller andra av dessa två begrepp. Analysen kommer att skildra be-

greppens olikheter och hur de i realiteten tillämpas.  

 

3.3.2 Reparation 

Vid en uppkommen skada är utgångspunkten att ersätta den faktiska skadan, vilket följer av 

principen att full ersättning ska utges för den individuella skadan.208 Vid kränkningsskada går 

det att påstå att den reparativa funktionen inte ger full effekt. En ersättning kan inte göra 

kränkningen ogjord. Ersättningen utgör istället formen av en gottgörelse, snarare än att avse 

en identifikation av den faktiska skadan. Gottgörelsens storlek blir i sig beroende av hur all-

varlig kränkningen i det enskilda fallet har varit. Ett sådant ersättningssystem leder till 

skönsmässiga bedömningar och tillämpning av schabloner blir mer eller mindre ett måste.209 

 
Den ersättning som torde vara närmast att verka reparativt av de ersättningsregler som disku-

terats i studien är kränkningsersättning vid brottslig gärning, trots dess schabloniserade sy-

stem. Handlingens beskaffenhet, omfattning och art är faktorer som är betydelsefulla för hur 

hög kränkningsersättningen ska bli. Därtill har även skadelidandes egen upplevelse verkan för 

hur ersättningen ska värderas. Motivet till kränkningsersättning enligt SkL är att skadelidande 

genom ersättningen dels ska känna en viss upprättelse, dels att i särskilt svåra fall kunna göra 

nödvändiga förändringar i sin livssituation. Förändringar kan vara att gå i terapi eller att flytta 

till en annan stad för att kränkningsskadan ska ”läka”.210 Ersättningstypen visar att den har 

som utgångspunkt att försöka kompensera skadan som uppstått, snarare än att verka preven-

tivt.211 Syftet är att utifrån samtliga omständigheter kring gärningen utröna vilken skada som 

det brottsliga angreppet har förorsakat för att på så sätt kunna ge ersättning för den faktiska 

skada som angreppet medfört.212  

 
Vid diskriminerande handlingar ska dels den som utsatts för diskriminering ersättas för den 

kränkning som den diskriminerande handlingen medfört, dels ska ersättning utges för hur all-

varlig överträdelsen av DiskL varit, se 5 kap. 1 § DiskL. DiskL är således avsedd att fylla 

både en reparativ och en preventiv funktion. Det reparativa syftet enligt DiskL innebär vidare 

att utifrån den skada som diskrimineringen har inneburit kunna utge en rimlig gottgörelse där-

för.  
                                                 
208 Prop. 1972:5 s. 75. 
209 Jfr avsnitt 2.2.2. 
210 Prop. 2000/01:68 s. 48. 
211 Prop. 2000/01:68 s. 19. 
212 Prop. 2000/01:68 s. 64. 
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Vad gäller SkolL så har skadestånd för kränkande behandling en liknande funktion som 

diskrimineringsersättningen, genom att regleringen ska främja både en reparativ och en pre-

ventiv funktion. Skadeståndet har således en dubbel funktion. Skadeståndets storlek är därför 

beroende av en bedömning både av hur allvarlig kränkningen i det enskilda fallet har varit för 

att kunna reparera den faktiska kränkningsskada som uppstått och hur allvarlig överträdelsen 

av lagen har varit.213  
 

3.3.3 Prevention 

Prevention innebär att något ska verka avskräckande. Preventionens verkan inom ska-

deståndsrätten är dock omdiskuterad. Lundstedt var av den uppfattningen att preventionen 

utgjorde skadeståndets yttersta funktion och menade att utan preventionshänsyn skulle männi-

skor inte avhålla sig från att begå oaktsamma handlingar.214 Schultz menar istället att preven-

tionen inte är en sådan ”normativ ledstjärna” som Lundstedt gestaltade, utan är en del av ett 

tillvägagångssätt för att uppnå ett högre mål som lagstiftaren avser att en viss ersättningsregel 

ska resultera i.215 Hellner och Radetzki framhåller å sin sida att skadeståndsrätten är för om-

fattande för att kunna avgöra vilken beståndsdel inom skadeståndsrättens funktion som är den 

absolut viktigaste, någon sådan slutsats är inte möjlig att göra, menar de.216 Alla tre är dock av 

den uppfattningen att prevention har en viss inverkan på människors beteende och inom ska-

deståndsrätten som sådan, om än i olika omfattning. 

 
Diskrimineringsersättning har ett preventivt syfte, vilket uttryckligen framgår av 5 kap. 1 § 

DiskL ”när ersättningen bestäms ska särskilt syftet att motverka sådana överträdelser av 

lagen beaktas”. Diskrimineringsersättning utges i förhållande till hur allvarlig överträdelsen 

varit, vilket framgår av förarbetsuttalanden och ett flertal domar.217 Storleken på diskrimine-

ringsersättningen kan därför komma att påverkas av olika faktorer i det enskilda fallet för att 

uppnå den eftersträvade preventionsverkan. En faktor som kan ha betydelse är ansvarssubjek-

tets ekonomiska möjligheter att utge ersättning. För att ha en avskräckande effekt mot att vid-

ta diskriminering i framtiden behöver ersättningen bli kännbar för ansvarssubjektet. Det anses 

därför skäligt att ta hänsyn till ansvarssubjektets ekonomiska förutsättningar för att få en öns-
                                                 
213 Prop. 2005/06:38 s. 114 f. och 147 f. 
214 Hellner & Radetzki, s. 42 f. 
215 Schultz, Om skadestånd vid mobbning, s. 927. 
216 Hellner & Radetzki, s. 44. 
217 Prop. 2007/08:95 s. 398 f. Jfr AD 2005 nr 32 allvarlig kränkning, AD 2005 nr 87 lägre diskrimineringsersätt-
ning då det inte funnits avsikt att diskriminera och AD 2011 nr 23 kvinnlig arbetssökande missgynnades i rekry-
teringsprocess. 
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kad effekt. Ytterligare en faktor som kan inverka på ersättningens storlek är om ansvarssub-

jektet tidigare har gjort sig skyldig till diskriminering i sin verksamhet. Vilket kan leda till att 

ersättningen kan komma att sättas högre med anledning av att diskriminerande handlingar 

faktiskt inte har upphört i verksamheten.218 Diskrimineringsersättning prövas sammanfatt-

ningsvis genom en skälighetsbedömning utifrån vilken ersättning som i det enskilda fallet 

anses ha avskräckande effekt.219  

 
Diskrimineringsersättning är avsedd att vara något högre än det skadestånd som utges enligt 

SkL, då SkL huvudsakligen utgör ett reparativt instrument.220 Lagstiftaren valde därför att 

benämna ersättningen för diskrimineringsersättning och inte skadestånd.221 Detta med anled-

ning av att framhäva den preventiva funktionen, men även pga. att det vid diskriminering inte 

följer någon annan påföljd för den ansvarige utöver diskrimineringsersättning. Vid brott fram-

träder den preventiva funktionen inte primärt genom skadeståndsskyldigheten, utan framför-

allt i den påföljd som följer av den brottsliga gärningen.222 Kränkningsersättningen kan även 

komma att betalas av annan än den faktiska skadevållaren. Många gånger betalas kränknings-

ersättningen ur skadelidandes överfallsskydd i den egna hemförsäkringen eller genom att ska-

delidande ansöker om ersättning hos Brottsoffermyndigheten för det fall skadelidande inte 

erhåller kränkningsersättning av skadevållaren eller ur försäkring.223 Preventionssyftet torde 

då istället ha förlagts helt till det straffansvar skadevållaren riskerar att drabbas av till följd av 

att ha gjort sig skyldig till en brottslig gärning när kränkningen väl uppstod.224 Ersättningsty-

pens preventiva effekt kan därför påstås ha hamnat i bakgrunden.  

 
Kränkningsersättning vid brottslig gärning har således förvisso ett mindre preventivt syfte, då 

annan påföljd utåt sett har den starkaste preventionseffekten, men ersättningsansvar förmedlar 

ändock att en handling varit rättsstridig. Den som inte vill ådra sig ersättningsanspråk försöker 

sannolikt att undvika otillåtna handlingar och därmed framhävs även preventionen.225  

 

                                                 
218 Prop. 2007/08:95 s. 554. 
219 För domstolarnas prövning av diskrimineringsersättningens storlek se exempelvis AD 2011 nr 23 där gravid 
kvinna diskriminerats vid rekryteringsförfarande, AD 2013 nr 29 där arbetstagare tvingades bära uppgift om sin 
BH-storlek och AD 2013 nr 71 sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 
220 Prop. 1972:5 s. 95. 
221 Prop. 2007/08:95 s. 390. 
222 Prop. 2007/08:95 s. 390. 
223 Prop. 2000/01:68 s. 62. Se även van der Sluijs, s. 29. 
224 Jfr prop. 1972:5 s. 80. 
225 Jfr Hellner & Radetzki, s. 42 f. som bl.a. tar upp den allmänna preventiva effekten. 
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För att övergå till ett annat anknytande rättsområde som är av särskilt intresse här, nämligen 

hur den preventiva funktionen förhåller sig inom SkolL:s reglering för kränkande behandling. 

Vid prövningen av skadestånd vid kränkande behandling ska skadeståndet spegla två syften. 

Syftena som ska beaktas är både att ansvarssubjektet ska avhålla sig från framtida överträdel-

ser av 6 kap. SkolL och att ge någon form av kompensation till skadelidande för att ha varit 

utsatt för kränkande behandling. Svårare överträdelser av lagen ska därför generellt leda till 

ett högre skadeståndsbelopp och tvärtom. Skadeståndets storlek är dock kopplat till den repa-

rativa funktionen, varför en mindre överträdelse av lagen kan leda till ett högt skadeståndsbe-

lopp beroende på den enskilda skada som anses ha uppkommit för den utsatte.226 

 

3.3.4 Slutsatser avseende val av ersättningsform  

En ersättningsregel leder till ett ansvarstänkande, där individer så långt som möjligt försöker 

avhålla sig ifrån att skada annan person eller egendom.227 En rättsregel måste även vara rätts-

säker för alla inblandade. Regleringen måste därför ha ett tydligt syfte för att få önskad effekt. 

Risk föreligger annars att en otydlig reglering kan få oproportionerliga följder.  

 
Fråga uppkommer om ersättning för kränkande särbehandling i arbetslivet ska knyta an till de 

högre preventiva ersättningarna, såsom enligt DiskL, eller till de lägre reparativa skadestån-

den såsom vid kränkning genom brottslig gärning. 

 
Syftet med att införa en ersättningsregel för kränkande särbehandling skulle vara att effektivi-

sera tillämpningen av AFS 1993:17 samt att ge ersättning till den som utsatts för kränkningen. 

För att en ersättningsregel för kränkande särbehandling i arbetslivet ska bli effektfull, både i 

förhållande till ansvarssubjektet och för den utsatte, måste det bakomliggande syftet omfatta 

en dubbel funktion likt diskrimineringsersättning. Den preventiva funktionen leder sannolikt 

till att arbetsgivare tar till sig AFS 1993:17 på ett effektivare sätt. Arbetsgivaren skulle behöva 

införa rutiner för att bedriva sin verksamhet i förebyggande syfte mot kränkande särbehand-

ling. Har arbetsgivaren förhållit sig väl till föreskriftens rekommendationer för det fall an-

svarsfrågan aktualiseras, är det tänkbart att det kan utgöra skäl för att undgå ersättningsansvar. 

Överträdelse av ersättningsregeln skulle då anses vara ringa, om arbetsgivaren haft tydliga 

rutiner för en god psykosocial arbetsmiljö i verksamheten. Alternativt att det i vart fall skulle 

                                                 
226 Prop. 2005/06:38 s. 114 och 147 f. Se även RH 2013:6 för ersättningens storlek vid kränkande särbehandling, 
i detta fall mobbning. 
227 Jfr dock prop. 1972:5 s. 81 f. där andra faktorer kan anses påverka människors beteende för att avhålla sig 
från att begå skadegörande handlingar. 
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föreligga skäl för jämkning. Preventionen skulle troligtvis även resultera i att arbetsgivaren 

inte skulle underlåta att agera när denne uppmärksammar en negativ arbetsmiljö mellan ar-

betstagarna. Detta för att inte riskera att drabbas av en ersättningsprocess, vilket skulle utgöra 

även ett ekonomiskt preventionsargument.228 

 
Vidare skulle den avskräckande funktionen för kränkande särbehandling inte alla gånger träf-

fa den direkta skadevållaren. Det innebär att det kan ifrågasättas om en hög ersättning skulle 

få någon preventiv effekt såsom önskas. Svaret torde ändock vara jakande, med anledning av 

att arbetsgivaren sannolikt skulle effektivisera den psykologiska och sociala organiseringen av 

arbetsplatsen i enlighet med AFS 1993:17. Det skulle leda till att arbetstagare skulle ha svåra-

re att företa kränkningar gentemot varandra och den preventiva funktionen har således gett en 

indirekt effekt. 

 
Ersättningsregeln skulle primärt bli mest värdefull för den enskilde arbetstagaren, då personen 

idag inte erhåller någon ekonomisk upprättelse när han eller hon har utsatts för kränkande 

särbehandling. Den reparativa funktionen skulle vid kränkande särbehandling leda till upprät-

telse och gottgörelse för den utsatte arbetstagaren. Likt kränkningsersättning vid brottslig gär-

ning så kan inte ersättningen få en kränkande handlingen ogjord, men reparationen leder till 

att ge den utsatte plåster på såren.  

 
Så som lagen ser ut idag kan arbetsgivaren åläggas sanktioner grundade på 3 kap. 2 § AML 

för det fall arbetsgivaren åsidosätter sina skyldigheter i arbetsmiljöhänseende. Klart är dock 

att diskussionen över att införa en ersättningsregel för kränkande särbehandling inte hade på-

börjats för det fall påföljderna mot arbetsgivaren genom bl.a. AML hade varit tillräckligt ef-

fektiva. Vilka arbetsmiljöärenden som kan bli aktuella med anledning av kränkande särbe-

handling är ofta ärenden av ytterst allvarlig karaktär där det kan antas föreligga ett straffrätts-

ligt ansvar för personskada.229 Därför är det just den utsattes rätt till gottgörelse i ett tidigare 

stadium, innan kränkningen har föranlett en personskada, som kommer att ha en betydande 

roll för ersättningstypens bakomliggande syfte. Det ger slutsatsen att det i vart fall är fråga om 

att reparera en viss uppkommen skada, utöver den preventiva effekten som diskuterats ovan. 

 
Prevention och reparation är således två viktiga moment delar i en ersättningsregel och när det 

gäller just kränkande särbehandling har de båda funktionerna sina klara beståndsdelar. Det 
                                                 
228 Hellner & Radetzki, s. 45. 
229 Jfr Östersunds TR mål nr B 2863-11. Se även not 3 avseende vilka påföljder som arbetsmiljöbrott kan leda 
till. 
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innebär att de båda funktionerna inte torde utesluta varandra, utan istället väga upp varandra. 

Synsättet går hand i hand med regleringen enligt SkolL och DiskL. Funktionen med de ersätt-

ningsregleringarna är att ge upprättelse samtidigt som den preventiva delen framhålls för att 

ansvarssubjektet ska vidta åtgärder för att hindra att skada uppkommer igen inom sin verk-

samhet. Ersättningsregeln torde med anledning av ovanstående vidtas i både preventionshän-

seende och genom repareration för att gottgöra den drabbade för att ha blivit utsatt för ett 

kränkande beteende under sin arbetstid. 

 
Om ersättningsregeln ska omfatta ett preventivt syfte torde det framgå av lagregeln, varför ett 

tillägg till tidigare anfört förslag torde bli: 
 

”När ersättningen bestäms ska särskilt syftet att motverka överträdelser av lagre-

geln beaktas.”  

 

3.4 Är försäkringsalternativ en lösning? 

3.4.1 Inledning 

Försäkring har en riskfördelningsfunktion genom att placera kostnaden för skador på ett för-

säkringskollektiv.230 Betydelsen av arbetsgivarens ansvarsförsäkring är därför att arbetsgiva-

ren som regel inte behöver ersätta skador som dennes arbetstagare orsakar i tjänsten. Att ha 

möjlighet att försäkra sig mot skador är en viktig förutsättning i såväl privata som i arbets-

rättsliga sammanhang. En individs handlande skulle utan försäkring kunna leda till förödande 

konsekvenser både för den som orsakar skada och för den som drabbas av skada. Generellt är 

försäkring således ett viktigt skydd. En intressant fråga att diskutera i detta sammanhang är 

därför om det skulle vara möjligt att teckna försäkring avseende ansvar för kränkande särbe-

handling och vad det i så fall skulle leda till för konsekvenser. I kommande avsnitt kommer 

jag att analysera vilka effekter det skulle innebära om ansvaret skulle kopplas till ett försäk-

ringsskydd för ansvarssubjektet. 

 

3.4.2 Effekten av att kunna försäkra ansvaret för kränkande särbehandling 

Att kunna försäkra sig mot skador är ett bra system, men det är inte alltid som försäkringsmöj-

ligheter är ett effektivt alternativ i förhållande till vilken skada som ska regleras genom för-

säkringen. När det gäller kränkningsskador så är det en skada som i sig kan försäkras, men då 

                                                 
230 Prop. 1972:5 s. 88 f. 
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pratar vi inte ansvarsförsäkring utan en försäkring på den skadelidandes sida. Kränkningsska-

dor regleras i överfallsskyddet i hemförsäkringen där skadelidande har en möjlighet att där-

ifrån erhålla kränkningsersättning.231 Det finns även försäkringsgivare som infört ersättning 

för kristerapi för barn som varit utsatta för mobbning, samma sak här, det är inte försäkring på 

ansvarssubjektets sida utan en försäkring på den skadelidandes sida.232 Det är således inte den 

tekniska biten som skulle utgöra ett hinder för att försäkra en kränkningsskada, det är snarare 

effekten av att ha en sådan försäkringsmöjlighet för ansvarssubjektet. Det som därför är rele-

vant att undersöka är frågan hur en ansvarsförsäkring skulle kunna införas för att vara i enlig-

het med det syfte som ersättningsordningen för kränkande särbehandling är tänkt att omfatta.  

 
Om ersättningsregeln för kränkande särbehandling har till syfte att verka preventivt mot an-

svarssubjektet, vore det olämpligt om en försäkringsgivare träder in och står för denna ersätt-

ning. Ersättningsregeln förlorar då sin huvudsakliga poäng, att verka preventivt. Den utdömda 

ersättningen skulle inte träffa rätt subjekt, dvs. ersättningen skulle inte bli kännbar för an-

svarssubjektet, varför denne inte får en påtaglig anledning till att förändra den psykosociala 

arbetsmiljön som föranlett ersättningsskyldigheten. Ansvarssubjektet blir då inte lika av-

skräckt från att vidta den ansvarsutlösande faktorn. Följden skulle sannolikt bli att arbetstaga-

re erhåller ersättning för den kränkning som uppstått, men något ansvarstagande som sådant 

blir troligtvis inte aktuellt. Med andra ord kvarstår en arbetsmiljö där kränkande särbehand-

ling förekommer. 

 
Försäkringsfrågan var uppe till diskussion under utredningsarbetet för kränkande behandling 

enligt SkolL. Diskussionen avsåg bl.a. en lagstadgad obligatorisk försäkring och utredarna 

ansåg att försäkring visserligen torde vara ett lämpligt sätt att reglera ersättningstypen på.233 

Förutsättningen var att försäkringsgivaren regressvis skulle kunna vända sig till den ansvarige 

för skolan, alternativt även mot skadevållarens föräldrar, för att återkräva det belopp som för-

säkringsgivaren utgett till skadelidande.234 Skälen till att lagstiftaren inte valde försäkringsal-

ternativet var att det ansågs föreligga en påtaglig risk för att det förebyggandet arbetet mot 

kränkande behandling i så fall skulle hamna i bakgrunden. Det skulle då motverka lagens hu-

vudsakliga syfte, att komma tillrätta med problemet kränkande behandling inom skolans verk-

                                                 
231 Se avsnitt 3.3.2. 
232 Se Trygghansa, Allmänna villkor 82:6, TryggaBarn. 
233 Bill Dufwa, Skolans ersättningsansvar för elevers mobbning av skolkamrater under skolgång, SvJT 2005, 
[cit. Dufwa], s. 358. 
234 Dufwa, s. 358. 
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samhet.235 Lagstiftaren menade även att det skulle vara kännbart att åsidosätta reglerna för 

kränkande behandling enligt SkolL. Kännbarheten var därför ytterligare ett starkt argument 

till att inte ge möjlighet till att försäkra sig mot sådan uppkommen skada. 

 
Att det skulle vara kännbart att diskriminera var även avsikten när syftet med diskrimine-

ringsersättningen diskuterades. Diskriminerande handlingar är att se som allvarliga kränk-

ningar mot människors lika värde och därför något som måste bekämpas effektivt. För att 

lagen skulle få rätt genomslagskraft var det nödvändigt att finna en sanktion som i vart fall 

innehade denna avskräckande effekt.236 Sannolikt var det därför som försäkringsalternativet 

inte ansågs vara en lösning, då försäkringskollektivet i så fall skulle bekosta ett diskrimine-

rande beteende och det var inte avsikten.  

 
Ansvarsförsäkring för kränkande särbehandling i arbetslivet skulle dock utifrån det reparativa 

perspektivet utgöra ett effektivt regleringssätt. Den drabbade skulle inte behöva ta hänsyn till 

arbetsgivarens ekonomiska förutsättningar att kunna utge ersättning. Inte heller skulle den 

utsatte behöva känna dåligt samvete för att kräva ersättning från arbetsgivaren för ett hand-

lande som en annan arbetstagare orsakat. Konsekvensen av ett försäkringsskydd skulle troli-

gen innebära att arbetstagare påtalar den kränkande särbehandlingen. Försäkringsskyddet 

skulle sannolikt leda till att arbetstagaren inte på samma sätt riskerar att hamna i konflikt med 

arbetsgivaren eller andra arbetstagare då ersättningen skulle komma att betalas av försäk-

ringskollektivet. Dessutom bekostas även ersättningsprocessen av försäkringsgivaren om ar-

betsgivaren omfattas av ansvarsförsäkring.237 Att arbetsgivaren inte ens skulle stå för process-

kostnaden utgör ytterligare ett skäl till att den utsatte sannolikt skulle våga framställa krav på 

ersättning för kränkande särbehandling. Däremot kan inte den utsatte rikta ersättningsanspråk 

direkt mot försäkringsgivaren, utan måste gå via arbetsgivaren.238 Det innebär att den utsatte 

först måste underrätta arbetsgivaren om sitt ersättningsanspråk, vilket skulle kunna vara käns-

ligt beroende på hur stor arbetsplatsen är. De positiva effekterna med försäkring skulle vara 

att kränkande beteenden uppdagas, samtidigt som skadan kan komma att ersättas neutralt om 

rekvisiten för kränkningsskada anses vara för handen.239 

 

                                                 
235 Prop. 2005/06:38 s. 109. 
236 Prop. 2007/08:95 s. 390. 
237 Van der Sluijs, s. 32. 
238 Vid obligatorisk ansvarsförsäkring gäller andra förutsättningar, vilket framgår av 9 kap. 7 § FAL. Se även 
Sluijs, s. 125 f. 
239 Jfr dock 4 kap. 5 § FAL som begränsar ansvarsförsäkringens funktion. 
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Ett annat sätt att se på försäkring är att göra en intresseavvägning utifrån vad som ska skyddas 

enligt ersättningsregeln. Att införa en ansvarsförsäkring leder till att den utsattes intresse att 

erhålla ersättning anses väga tyngre i förhållande till att markera för ansvarssubjektet att den-

ne handlat oacceptabelt. En sådan konstruktion vore dock skälig om ansvarssubjektets skuld 

tog sig uttryck på ett annat sätt. Ett sådant exempel skulle kunna vara att t.ex. införa en sank-

tionsavgift i AML som skulle vara direkt kopplat till arbetsgivarens skyldighet att exempelvis 

vidta åtgärder när rätten till ersättning för kränkande särbehandling har aktualiserats. Ett så-

dant system innebär att ersättningen till den utsatte inte behöver ha direkt effekt mot arbetsgi-

varen. Det gör att en försäkring inte åsidosätter ersättningsregelns olika syften, utan kan istäl-

let utgöra ett tryggt och bra alternativ.  
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4 Slutord 
Såsom rättssystemet ser ut idag så ska inte kränkande särbehandling i arbetslivet accepteras, 

men något effektivt rättsmedel att ta till när det väl förekommer saknas. Arbetsgivaren har en 

skyldighet att vidta åtgärder för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Åsidosätter arbetsgivaren 

den skyldighet som arbetsmiljöreglerna statuerar kan arbetsgivaren åläggas olika former av 

sanktioner, vilket kan vara exempelvis ett straffrättsligt ansvar. Utifrån den utsattes perspek-

tiv, så har den som utsatts för kränkande särbehandling på arbetsplatsen svårigheter att som 

enskild individ kräva kompensation från arbetsgivaren för att denne har åsidosatt sina skyl-

digheter på arbetsmiljöområdet. Arbetstagaren kan inte åberopa arbetsmiljöreglerna, utan 

måste stödja sig på annan grund. I sammanhanget har därför diskrimineringsersättning och 

kränkningsersättning diskuterats. Vidare har arbetsskadeförsäkring diskuterats i studien för att 

visa att det finns ett visst skyddsnät när kränkande särbehandling har föranlett en i princip 

bestående skada. 

 
Ett starkt argument till att införa en ersättningsregel för kränkande särbehandling är att kränk-

ningarna kan leda till arbetsskada i form av posttraumatiska stressyndrom. Arbetsskadan kan 

ha sin grund i att arbetstagaren inte påtalar missförhållandena då det inte finns något effektivt 

rättsmedel att ta till. Arbetsgivarens bidragande orsak till arbetsskadan i form av underlåtna 

handlingar, såsom otillräckliga rutiner för ett arbete mot kränkande särbehandling, är tillräck-

ligt allvarligt för att ålägga denne ersättningsskyldighet därför. AV:s föreskrift AFS 1993:17 

är en rekommendation till arbetsgivaren på handlingssätt denne kan vidta mot kränkande sär-

behandling. Föreskriften kan dock inte antas vara effektiv nog, då kränkande särbehandling 

uppenbarligen förekommer och åsidosättandet av föreskriften föranleder inte någon uttrycklig 

sanktion. AV:s rekommendation är dock bindande, eftersom den kan ligga till grund för pröv-

ningen huruvida en arbetsgivare gjort sig skyldig till brott enligt 3 kap. 2 § AML.240  

 
En ersättningsregel för kränkande särbehandling skulle utgöra ett starkare skydd för individen 

i strävan efter att förebygga och komma tillrätta med ett belastande arbetsmiljöproblem. Er-

sättningsregeln skulle, förutom att verka preventivt, även vara en reglering för att gottgöra en 

arbetstagare som är eller varit utsatt för detta kränkande beteende. En bidragande följd med 

ersättningsregeln skulle sannolikt vara att arbetsmiljöproblem på arbetsplatser skulle minska. 

Att ersättning för den skada som uppstår vid kränkningen är svårvärderad och många gånger 

även svårbevisad ska inte vara en anledning till att den inte är ersättningsgill. Kränkningen är 
                                                 
240 Jfr Östersunds TR mål nr B 2863-11. 
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ett brott mot den personliga integriteten som föranleder psykiska påfrestningar, varför skadan 

bör vara just ersättningsgill trots det svåra bevisläget. 

 
Den rättsliga analysen som presenterats i studien visar hur en tänkbar modell för hur en till-

lämpning av en ersättningsregel för skada pga. kränkande särbehandling i arbetslivet skulle 

kunna utformas. Med utgångspunkt i gängse ersättningskriterier har frågor såsom skadebe-

grepp, ansvarssubjekt, orsakssamband etc. problematiserats för att påvisa olika konsekvenser 

med att införa en särskild ersättningsregel för kränkande särbehandling. Utifrån de kriterier 

som analyserats kan ett slutligt förslag på lagregel anföras: 

 
”En arbetsgivare som får kännedom om att det antas förekomma kränkande särbe-

handling inom sin verksamhet är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 

kring det och i förekommande fall vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att 

förhindra kränkande särbehandling i framtiden.  

 
Om arbetsgivaren åsidosätter sina skyldigheter, att verka för en arbetsmiljö utan fö-

rekomsten av kränkande särbehandling, har arbetsgivaren att betala ersättning för 

den kränkning som överträdelsen innebär. När ersättningen bestäms ska särskilt syf-

tet att motverka överträdelser av lagregeln beaktas. 

 
Bevisbörda 
Den som anser sig ha blivit utsatt för kränkande särbehandling har att visa omstän-

digheter som ger anledning att anta att han eller hon har varit utsatt för kränkande 

särbehandling, det är sedan svaranden som ska visa att kränkande särbehandling 

inte har förekommit.” 

 
Studien har dock inte omfattat en analys över tänkbara komplikationer med att införa en er-

sättningsordning för kränkande särbehandling. En relevant fråga i anknytning till ersättnings-

ordningen är frågan huruvida det borde införas en särskild ombudsman som skulle kunna ta 

tillvara arbetstagares intresse när kränkande särbehandling antas ha uppstått.241 Frågan är sär-

skilt relevant att utreda med tanke på det olustiga i att behöva väcka talan mot sin arbetsgivare 

för att ha möjlighet att erhålla gottgörelse.  

 
Min förhoppning med denna uppsats är att den ska ha väckt ett intresse och att diskussionen 

kring att införa ett effektivt rättsmedel att tillämpa vid kränkande särbehandling i arbetslivet 

kan fortsätta att växa. 

                                                 
241 Jfr Diskrimineringsombudsmannen och BEO:s funktioner. 
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