
Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 

 

1. Har ert parti tagit fram 
något handlingsprogram 
mot mobbning inför 
valet? 
 

Moderaterna: 

Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt. Att utsättas för 

mobbing är inte bara kränkande, det ökar även riskerna för ohälsa. Att 

bemöta och motverka mobbning är därför någonting vi lägger stor vikt 

vid. Vid Nya Moderaternas arbetsstämma 2013 antogs bland annat en 

nolltolerans mot mobbning i skolan och vi tar avstånd från alla former 

av mobbning. 

Folkpartiet 

Kunskapen om behovet av handlingsplaner för att ta hand om 

problem som uppstår, är något vi i Folkpartiet tryckt på länge. Vi har 

anordnat ett flertal seminarier i riksdagen, med experter och 

drabbade, för att fånga in de områden där lagstiftningen brister och 

där åtgärder behöver vidtas, både inom det förbyggande området och 

rörande omhändertagandet av dem som drabbats. 

 

Kristdemokraterna 

 

Nej, inte specifikt. Att komma tillrätta med problemen är dock en viktig 

fråga för Kristdemokraterna. 

 

Centern 

Mobbning och trakasserier är ett allvarligt samhällsproblem. Det är något 

som pågår såväl i skolan som på arbetsplatser och inte sällan används 

Internet som ett verktyg av förövarna för att kunna fortsätta 

trakasserierna av offret även i hemmet, som borde vara en fredad zon. 

Många av de brott som begås i samband med det som kallas mobbning 

eller trakasserier är redan straffbelagda, till exempel som 

misshandelsbrott. Någon samlande term finns dock inte som när 

det till exempel gäller kvinnofridsbrottet som är en samlande benämning 

på ett antal brott som när de binds ihop till ett mönster kan anses ha 

högre straffvärde än de enskilda brotten. 

Det kan vara svårt att i lag definiera vad som är trakasserier och 

mobbning, men Centerpartietställer sig positivt till att en lag om detta 

utreds.  
Partistämman beslutade att bifalla följande att-sats: 

att Centerpartiet verkar för att en utredning tillsätts som undersöker 

förutsättningarna för en lag om förbud mot trakasserier och mobbning. 

 

Vänsterpartiet 

Nej, men vi har under flera år tagit upp frågan om mobbning i arbetslivet 

i riksdagsmotioner och krävt bättre lagstiftning. 

 

Socialdemokraterna 

 

Nej, vi har tagit upp frågan i vår kommittémotion 2013/14: S13003: 



Den stora majoriteten av arbetsgivare tar frågan om trakasserier på stort 

allvar och arbetar med dessa frågor. Det kan betraktas som en 

rättvisefråga att de arbetsgivare som genomför ett engagerat arbete mot 

trakasserier inte får en nackdel i förhållande till den lilla andel 

arbetsgivare som väljer att inte agera mot trakasserier. 

Vi socialdemokrater anser att regeringen bör återkomma med förslag om 

hur mobbing och trakasserier i arbetslivet ska minska. 

 

Miljöpartiet 

Ja, Miljöpartiet tog fram en ny jämställdhets- och mångfaldsplan 

som partistyrelsen antog i februari 2014. I den ingår också 

handlingsplan mot mobbning och kränkande behandling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Är ert parti berett att 
verka för en statlig 
offentlig utredning 
(SOU) som ser över 
lagstiftningen och 
systemet för att förhindra 
mobbning på 
arbetsplatser?  
 

Moderaterna 

Det pågår ett arbete på Arbetsmiljöverket att ta fram nya föreskrifter 

på området i samverkan med arbetsmarknadens parter. Vi vill avvakta 

resultatet av det arbetet.  

Folkpartiet 

Regeringen arbetar med frågan genom översyn av föreskrifter för att 

ställa krav på arbetsplatsledning och chefers ansvar för en god 

arbetsmiljö.  

 

Kristdemokraterna 

Det är inte främst ny lagstiftning som behövs. Arbetsmiljöverket utfärdar 

särskilda föreskrifter och arbetar med att förnya föreskrifterna på det 

psykosociala området. I detta arbete innefattas också vuxenmobbning. 

Det är viktigt att den typen av arbete får genomslag. Utbildning och 

information är otroligt viktigt i sammanhanget. Nu i somras trädde nya 

regler för effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna i 

kraft. Precis som med alla nya regler kan det finnas anledning att senare 

följa upp dem så att de har fått avsedd effekt. 

 

Centerpartiet 

Ja, en utredning som undersöker förutsättningarna för en lag om förbud 

mot trakasserier och mobbing bör också se över vilka ytterligare åtgärder 

som kan vidtas för att förhindra mobbning på arbetsplatser och skolor. 

Jag bifogar en länk till en artikel i SvD från ca ett år sedan. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/c-vill-kriminalisera-



mobbning_8465156.svd 

  

Vänsterpartiet 

Ja, detta har vi krävt under flera år. 

 

Socialdemokraterna 

 

Vi är beredda att se över flera olika möjligheter för att förhindra mobbing 

på arbetsplatser. En utredning skulle kunna vara en möjlighet. 

 

Miljöpartiet 

Miljöpartiet har inte tagit ställning i den frågan.  
 

 

 

3. Ser ni Krokom-domen 
som en väckarklocka? 
 

Moderaterna 

Domen är den första i sitt slag och vi välkomnar den debatt som 

startat i samband med den. I övrigt vill vi inte uttala oss i ett enskilt 

ärende.  

Folkpartiet 

Händelsen i Krokom är djupt tragisk och visar på behovet av snabba 

insatser, kunskap och stöd. Att det finns handlingsplaner, så att alla 

inblandade förstår sin roll och sitt ansvar, är ett sätt att förebygga att 

mobbning och trakasserier på en arbetsplats förekommer och att 

säkerställa att arbetsgivaren agerar om det ändå skulle inträffa.  

Som politiskt parti vill vi vara försiktiga med att uttala oss om en dom 

som inte vunnit laga kraft. Vi konstaterar dock att domslutet, om det 

vinner laga kraft, tydliggör att underlåtelse att ingripa mot mobbning 

kan vara ett arbetsmiljöbrott.  

 

Kristdemokraterna 

 

Som parti avstår vi från att kommentera enskilda domar. 

 

Centern 

Centerpartiet antog sitt stämmobeslut före Krokom-domen så vi behövde 

inte en sådan väckarklocka. Eftersom domen inte har vunnit laga kraft vill 

vi inte uttala oss specifikt om den. 

  

Vänsterpartiet 

Ja vi hoppas att det kan vara en väckarklocka för dem som inte inser 

bristerna i dagens lagstiftning. 

 

Socialdemokraterna 

 

Krokom händelsen är en extremt tragisk händelse och en bekräftelse på 

att mobbing på arbetsplatsen är ett allvarligt problem. 

 



Miljöpartiet 

 

Ja, arbetsmiljöarbetet behöver bli bättre även på lokal nivå, så att 

sådana fruktansvärda händelser som självmord på grund av 

mobbing inte händer.  

 

 

 

 

4. Är nuvarande 
arbetsmiljölagstiftning 
tillräcklig? 
 

Moderaterna 

Vi har inga förslag på ändringar i arbetsmiljölagstiftningen i nuläget. 

För att regelverket ska få genomslag är det viktigt att fler känner till 

vad som gäller, därför har Alliansen utvidgat Arbetsmiljöverkets 

uppdrag att sprida kunskap på området.  

Folkpartiet 

Det är inte säkert att lagstiftningen behöver ändras, det kan vara mer 

effektivt att öka arbetet inom ramen för gällande lag. Vi anser att det 

behövs mer insatser för att motverka mobbning och förbättra den 

psykosociala miljön på arbetsplatserna. Under 2012 genomfördes 

gemensamma inspektionskampanjer på arbetsplatser i Sverige och 

hela EU. Liknande insatser kan bli aktuella igen. 

 

Kristdemokraterna 

Vi driver i dagsläget inga konkreta förslag om förändringar 

Vi anser att det inte främst är ny lagstiftning som behövs för att komma 

åt problemen som finns. Det finns dock mycket som pågår och som kan 

göras ytterligare. 

 

Centern 

Tveksamt. Vi menar att arbetsgivare som blundar för mobbning på 

arbetsplatsen ska kunna straffas för detta 

 

 

Vänsterpartiet 

Nej. 

 

Socialdemokraterna 

Nej, och det är därför som vi velat att regeringen ska komma med förslag 

på hur problemet kan hanteras. 

 



Miljöpartiet 

Miljöpartiet vill se över arbetsmiljölagstiftningen. I första hand 

för att nuvarande arbetsmiljölag är utformad efter traditionellt 

mansdominerade arbetsplatser, och det är stora könsskillnader i 

bedömning av arbetsskada. Vi vill att arbetsmiljölagen ses över så 

att den tydligt anpassas efter både kvinnodominerade och 

traditionellt mansdominerade arbetsplatser. Miljöpartiet vill 

också ha en folkhälsolag, så att statens ansvar för folkhälsan 

tydliggörs.  

 

 

 

 

5. Behöver lagstiftningen 
skärpas och i så fall hur?  
 

Moderaterna 

För att skärpa arbetsmiljöarbetet genomförs nu en reform för 

effektivare sanktioner på arbetsmiljöområdet. Den innebär att 

Arbetsmiljöverket har fått ökade möjligheter att förena sina 

föreskrifter med en sanktionsavgift och på så sätt effektivisera sin 

tillsyn. 

Folkpartiet 

Se svar under fråga 4. 

 

Kristdemokraterna 

Vi anser att det inte främst är ny lagstiftning som behövs för att komma 

åt problemen som finns. Det finns dock mycket som pågår och som kan 

göras ytterligare. 

 

Centern 

Ja, vi vill utreda en kriminalisering. Mobbning består ofta av många 

mindre brott som förtal, ringa misshandel, förolämpning, skadegörelse 

osv. som var och ett har ett mycket begränsat straffvärde. Men när dessa 

brott tillsammans innebär ett utdraget förlopp så upplevs det som långt 

mycket värre än varje brott som sådant. Därför bör helheten 

kriminaliseras på ungefär samma sätt som är tanken med brottet grov 

kvinnofridskränkning.  

  

Vänsterpartiet 

Det behövs en ny lag mot trakasserier i arbetslivet. Lagstiftningen 

behöver stärkas så att de drabbade kan få sin sak prövad samt få 

upprättelse och ekonomiskt skadestånd. Fackförbundet Vision har 



formulerat ett förslag på hur en sådan lagstiftning skulle kunna utformas. 

Vi anser att förslaget är en bra utgångspunkt för ett kommande 

lagstiftningsarbete. Vi anser också att 39 § LAS behöver ändras så att 

anställningsförhållandet bara anses upplöst om arbetstagaren accepterar 

detta. 

 

Socialdemokraterna 

Vi har bett regeringen komma tillbaka med förslag på lösningar. Att 

skärpa lagstiftningen är ett alternativ. 

 

Miljöpartiet 

 

Se fråga 4.  

 

  

 

6. Är ert parti berett att 
öka resurserna till 
arbetsmiljöverket? 
 

Moderaterna 

Vårt fokus är att arbetsmiljön ska fortsätta vara god i Sverige. Men allt 

handlar inte om resurser. Arbetsmiljöverket har effektiviserat sitt 

arbete. Och ytterst är det arbetsgivaren som ansvarar för en god 

arbetsmiljö och ett bra förebyggande arbete.  

Folkpartiet 

Arbetsmiljöverket har sedan tidigare gjort en hel del förändringar som 

ökat produktiviteten och vid årsskiftet genomfördes en stor 

omorganisation med ny styrmodell och ett helt nytt arbetssätt. Det är 

därför för tidigt att uttala sig om behovet av mer resurser. 

 

Kristdemokraterna 

I dagsläget är det inget vi driver men det kan inte uteslutas att det kan 

behövas framöver. Sedan 2007 kan vi se att Arbetsmiljöverket 

effektiviserat sin verksamhet och sänkt sina driftskostnader väsentligt. Vi 

vill också betona att det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön 

och för att lagar och regler följs. 

 

Centern 

Detta har vi inte tagit ställning till. 

 

Vänsterpartiet 

 

Ja. Sverige lever inte upp till Internationella arbetsorganisationens (ILO) 

rekommendation om en arbetsmiljöinspektör per 10 000 anställda. Vi 

menar att Sverige som ett minimum bör nå upp till ILO:s 

rekommendation. För att förstärka Arbetsmiljöverkets tillsynsarbete vill 

vi som ett första steg öka anslaget med 60 miljoner kronor. 



 

Socialdemokraterna 

 

Vi föreslår 100 miljoner mer till Arbetsmiljöverket över ett år. 

 

Miljöpartiet 

 

Ja. Miljöpartiet har i vårt budgetförslag avsatt 160 miljoner 

kronor mer till Arbetsmiljöverket över 4 år. 

 

 


