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Abstract 

The aim of this essay is to examine the legal regulation of the Labour laws regarding the 

psychosocial work environment for employees, as well as the responsibility that the employer 

has regarding this. The essay also aims to examine how, in the future, the new regulation from 

the Swedish Work Authority regarding the organization and social work environment can 

change the responsibility of the employer.  

The methodology of the study includes a juridical and a legal sociology method to analyze the 

material. This, in turn, will answer the research questions. The laws of the work environment 

act are based on the directive from the EU about the work laws. Besides there are regulations 

complementing this stating the responsibility of the employers regarding the employees. 

Throughout the essay, the aim continues to examine what changes the new regulation can 

make. It also continues to examine how this could change women’s psychological health. The 

analysis of the essay points out the different ways of how the new relegation can change the 

laws and secondly, the outcome of the work environment today. The analysis discusses how 

this can change the responsibility of the employer in regard to the work environment laws.  

The conclusions are that there is a regulation through the work environment law regarding the 

psychosocial environment. What there are not are examples of different concrete measures for 

the Employer to take action, in order for it to improve. There may be changes in the future 

regarding the psychosocial environment, especially for women. But before the new regulation 

is made valid, and because there are not any cases of this to date, it is hard to make a solid 

conclusion. 
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1.1 Inledning 

De senaste 25 åren har IT-revolutionen och globaliseringen skapat stora omställningar i 

arbetslivet. Organisatoriska förändringar, otrygghet och ökad konkurrens har tagit sig ner till 

organisationerna och påverkat medarbetarna. Detta har skett genom förändrade 

anställningsformer, arbetstider, psykiska krav och arbetspåfrestningar som ställts på 

arbetstagarna.1 Arbetsmiljöfrågor är något som i takt med IT-revolutionen blivit av allt större 

vikt. På grund av alla kostnadseffektiviseringar som företag utför, så medför detta en tuffare 

konkurrens bland företagen. Olika branscher och verksamheter påverkas olika av 

förändringar, en gemensam nämnare är dock den stress och utbrändhet som uppstår hos de 

anställda.2 Den nya kommunikations- och informationstekniken som finns har skapat en 

gränslöshet som för några innebär en större frihet i sitt arbete och för andra en ökad kontroll 

och styrning.  

Den nya tekniken har gett möjlighet till ett flexiblare arbete och val i planerande av arbetstid. 

Informationstekniken skapar möjligheter för medarbetaren att själv välja när, var och hur hen 

ska arbeta. Dessa möjligheter genom flexibiliteten ökar dock ansvaret och det sätts större krav 

på personliga initiativ, självdisciplin och kompentens från de anställda. Frågan som kan 

ställas genom detta är om detta främjat medarbetarens kontroll på att själva bestämma sitt 

arbete utifrån sitt egna liv och personliga förhållanden eller om det skapar större påfrestningar 

och krav?3 

Under mars 2016 kommer en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket att träda i kraft gällande 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskriftern reglerar kunskapskrav, mål, 

arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Tanken är att arbetsgivare skall 

kunna använda denna föreskrift som stöd i deras arbete med arbetsmiljön. Frågan som 

kvarstår är då hur detta skulle kunna komma att förändra den psykiska ohälsan i arbetslivet, 

genom arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och de nya föreslagna åtgärderna. 

 

 
 

 

																																								 																					
1	Weman-Josefsson,	Karin	&	Berggren,	Tomas,	Psykosocial	arbetsmiljö	och	hälsa,	1.	uppl.,	
Studentlitteratur,	Lund,	2013	s.	18.	
2	Glavå,	Mats	&	Hansson,	Mikael,	Arbetsrätt,	3.,	[uppdaterade]	uppl.,	Studentlitteratur,	Lund,	2016,	s.	618.	
3 Weman-Josefsson	&	Berggren,	Psykosocial	arbetsmiljö	och	hälsa,	2013,	s.	107. 
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1.2 Syfte och Frågeställning: 

Syftet med denna uppsats är att förstå och utveckla kunskap om de faktorer som leder till 

psykisk ohälsa på en arbetsplats. Genom uppsatsen är syftet att undersöka hur det ”gränslösa 

arbetet” utifrån ett arbetsmiljörättsligt perspektiv egentligen påverkar de anställda genom den 

nya kommunikationstekniken och vilket ansvar arbetsgivaren har att arbeta med främjande 

åtgärder gällande arbetsmiljön. Uppsatsens syfte är att vidare utreda om arbetsmiljölagen och 

de föreskrifter som finns verkligen räcker till i de lägen när påfrestningarna och kraven till 

slut kan leda till psykisk ohälsa för den anställda och hur den nya föreskriften kan komma att 

påverka dagens rättsliga reglering.  

Mot bakgrund av syftet har följande frågeställningar formulerats: 

• Hur ser den rättsliga regleringen ut gällande arbetsgivarens ansvar att motverka den 

psykiska ohälsan bland de anställda genom gränslöst arbete? 

• På vilka sätt kan den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö komma 

att förändra kvinnors psykosociala ohälsa genom det gränslösa arbetet? 

1.4 Metod: 

För att besvara ovanstående frågeställningar och fullfölja mitt syfte kommer den 

rättsvetenskapliga metoden ligga som grund för denna uppsats. Den rättsvetenskapliga 

metoden är vetenskapen om rätten, således är de normer som legitimeras av rättskälleläran, 

rättsvetenskapens studiemål.4 Rättskälleläran används för att studera gällande rätt i form av 

lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin.5 Rättsvetenskapen innehåller ett ”inifrån perspektiv” 

vilket betyder att ett rättsvetenskapligt arbete bör befinna sig på insidan av rätten och ha ett 

juridiskt betraktelsesätt.6 Rättsvetenskapen innehåller även andra metoder för att studera och 

analysera rätten, dessa ska dock även innehålla ett juridiskt betraktelsesätt. 7 

Den rättsvetenskapliga metoden kommer därför att användas till att utreda vad som är rättsligt 

gällande. Genom metoden utgår jag ifrån att studera rättsliga källor, såsom svensk lagtext, 

EU-direktiv, juridisk doktrin och förarbeten, för att sedan fastställa rättsläget. 

Remisshandlingar och utredningar kommer främst att användas i syfte att öka förståelsen för 

den nya föreskriften. Det medför vidare möjlighet att kunna undersöka utrymmet för den 
																																								 																					
4	Sandgren,	Claes.	Vad	är	rättsvetenskap?	Festskrift	till	Peter	Seipel;	Magnusson	Sjöberg,	Cecilia	&	
Wahlgren,	Peter	(red.),	Norstedts	Juridik,	Stockholm,	2006	s.	s.529	
5	Sandgren,	Claes.	Rättsvetenskap	för	uppsatsförfattare.	Ämne,	material,	metod	och	argumentation,	
Norstedts	Juridik,	Stockholm,	2006,	s.	37.	
6	Sandgren,	Vad	är	rättsvetenskap?,	2006	s.	531.	
7	Sandgren,	Rättsvetenskap	för	uppsatsförfattare,	s.39	
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kommande föreskriften i förhållande till arbetsmiljölagen i Sverige och därefter argumentera 

fram förslag på möjliga förändringar.8  

Förutom den rättsvetenskapliga metoden så kommer uppsatsen även att vara 

samhällsvetenskaplig och använda sig av den rättssociologiska metoden. Detta för att se hur 

samhället påverkar rätten och hur gällande rätt kan påverka samhällets normer och 

värderingar. Metoden används för att kunna öka förståelsen för den gällande rätten och för hur 

den kan komma att påverkas genom den nya föreskriften.9 Genom denna metod undersöker 

uppsatsen den praktiska tillämpningen, således hur arbetsgivarna kan komma att 

implementera föreskriften och vilka konsekvenser den tillsammans med andra nämnda 

rättkällor skapar.10 Uppsatsen ställer även detta i förhållande till arbetsgivarens ansvar för 

arbetsmiljön.11 Rättssociologin bidrar också till en ökad förståelse till fenomen som påverkar 

och som påverkas av rätten, vilket ämnar till att lyfta fram värderingar och känslor. 12 

Kortfattat förtydligar denna metod att rättsliga beslut är ett resultat av flera faktorer och 

kunskapsintresset avgör den rättssociologiska metoden och inte själva metoden i sig.13 

1.4.1 Material 

I den här studien har jag använt mig av lagstiftning i form av Lagen (1977:1160) om 

Arbetsmiljölagen (AML) och Lagen (1982:673) om Arbetstidslagen (ATL). Dessa 

lagstiftningar har valt på grund av dess koppling till den psykosociala arbetsmiljön. Direktivet 

89/391/EEG från EU har även använts. Direktivet från EU kommer att behandlas i uppsatsen 

för att visa hur den svenska arbetsmiljölagstiftningen har påverkats av direktivet, den kommer 

dock inte att utredas ytterligare. 

Både nu gällande föreskrift AFS (1980:14) och Föreskriften Organisatorisk- och social 

arbetsmiljö kommer studeras i uppsatsen för att möjliggöra en jämförande analys. För att 

närmare förstå vad den nya föreskriften ämnar uppnå har en konsekvensbeskrivning i form av 

en remisshandling behandlats i uppsatsen och får därav betydelse för uppsatsens analys. En 

rapport från arbetsmiljöverket har även använts för att öka förståelsen för problematiken för 

den psykosociala arbetsmiljön. Föreskriften Systematisk arbetsmiljö (AFS 2001:1) behandlas 

																																								 																					
8	Sandgren,	Vad	är	rättsvetenskap?,	2006	s.	546.	
9	Hydén,	Håkan,	Rättssociologi	som	rättsvetenskap,	Studentlitteratur,	Lund,	2002,	s.	16.	
10	Hydén,	Rättssociologi	som	rättsvetenskap,	s.16.	
11	Ibid,	s.	25.	
12	Ibid,	s.	46.	
13	Ibid,	s.	61.	
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i uppsatsen för att uppmärksamma arbetsgivarens ansvar för att systematiskt bedriva 

arbetsmiljöarbetet.  

Gällande psykosocial arbetsmiljö finns det en brist på rättspraxis, gällande just brister i den 

sociala arbetsmiljön. Detta är något som tagits i beaktning i uppsatsen.14  

1.5 Avgränsningar 
Denna uppsats kommer inte att behandla kränkande särbehandling, trots att det ingår i 

arbetsmiljölagen. Uppsatsen kommer endast att fokusera på den psykosociala arbetsmiljön. 

Uppsatsen kommer dock inte behandla den hela psykosociala arbetsmiljön, då det inte är av 

vikt för uppsatsen. Kollektivavtal kommer endast att nämnas kort i uppsatsen. Detta då det 

inte är av vikt för analysen av uppsatsen, då denna uppsats är generell och inte beroende av 

vilken arbetsplats den psykiska ohälsan föregår på. 

1.6 Begreppsförklaring 

Inför den följande rättsutredning och analys är det viktigt att klargöra vad som inom ramen för 

uppsatsen avses med begreppen Gränslöst arbete, Ohälsosam arbetsbelastning och 

Organisatorisk arbetsmiljö. Detta då begreppen används genomgående i uppsatsen och är av 

betydelse för förståelsen den psykosociala arbetsmiljön. 

1.6.1 Gränslöst och flexibelt arbete  
Den ökade friheten som finns idag att som anställd själv själva när, var och hur ett visst arbete 

ska utföras är det som kallas för gränslöst arbete. 15 Flexibelt arbete innebär att det inte finns 

tydliga instruktioner genom arbetsuppgifterna på i vilken ordning de ska utföras eller hur efter 

exempelvis en given plan. Den anställda ansvar själv för att arbetet ska genomföras genom.16 

Detta görs genom ett förtroende som den anställda har fått från sin arbetsgivare.17  

1.6.2 Ohälsosam arbetsbelastning   
När kraven i arbetet för en anställd mer än tillfälligt överskrider de resurser som finns att 

tillgå, och när belastningen sker under en längre tid och leder till risker för ohälsa, kallas det 

																																								 																					
14	Steinberg,	Maria,	Rättsliga	aspekter	på	den	psykosociala	arbetsmiljön	–	en	översikt,	Ny	Juridik	3:15	s.57	
15	Weman-Josefsson,	Bergren,	Psykosocial	arbetsmiljö	och	hälsa,	s.	107.	
16	Allvin,	Michael,	Gränslöst	arbete:	socialpsykologiska	perspektiv	på	det	nya	arbetslivet,	1.	uppl.,	Liber,	
Malmö,	2006,	s.	31.	
17	Allvin,	Gränslöst	arbete:	socialpsykologiska	perspektiv	på	det	nya	arbetslivet,	s.56.	



	 	 Stephanie	Georgii		 	

	 5	

för en ohälsosam arbetsbelastning.18 Psykiska besvär relaterade till stress kopplade till en 

ohälsosam arbetsbelastning var anledningen till de flesta av de som blev sjukskrivna 2013.  

																																								 																					
18	Arbetsmiljöverket:	Konsekvensutredning	för	förslaget	kring	nya	föreskrifter	om	organisatorisk	och	
social	arbetsmiljö.	REM2011/101340-23.	(2014)	s.	13.	
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2. Teori  

2.1 Det nya arbetslivet genom flexibelt och gränslöst arbete 
I det som kallas för det nya arbetslivet har det utvecklats nya regler och normer som 

förutsätter att den anställda själv skall löpande anpassa sitt arbete till de krav och 

förväntningar som ställs. Detta ställer stora krav på individen som anställd att själv planera, 

strukturera och utföra sitt arbete efter det som arbetet kräver.  

Arbetsuppgifter som behöver utföras av de enskilda arbetstagarna styrs inte utav själva 

arbetstiden som de är på arbetsplatsen, utan oftast är det så att det finns en deadline. En 

deadline i detta sammanhang refererar till en tidsbestämning på när uppgiften behöver vara 

klar och levereras till kunden. Hur tiden disponeras av de anställda är alltså inte så relevant, så 

länge arbetet sker i tid. 19 Ett allt större oberoende av tiden är något som samhället 

kännetecknar genom arbetslivet. 20 Vart arbetet utförs spelar inte heller någon roll genom den 

nya informationstekniken, detta kallas för ett rumsligt oberoende. Detta har vidare lett till att 

den anställda själv har fått ansvaret att själv att bestämma när och var arbetet skall ske, så 

länge målen uppfylls och att kunden blir nöjd. 21 

Den nya kommunikations- och informationstekniken har alltså skapat en gränslöshet och 

flexibilitet som för några innebär en större frihet i sitt arbete och för andra en ökad kontroll 

och styrning. Då informationstekniken skapar möjligheter för medarbetaren att själv välja när, 

var och hur hen ska arbeta, så ökar även ansvaret genom det och det sätts större krav på 

personliga initiativ, självdisciplin och kompentens. Frågan som kan ställas genom detta är om 

detta främjat medarbetarens kontroll på att själva bestämma sitt arbete utifrån sitt egna liv och 

personliga förhållanden eller om det skapar större påfrestningar och krav?22 Något som även 

har skett är organisationsstrukturen har genom detta plattats till och målet med att göra så i ett 

företag är för att göra beslutsgången mellan de anställda mer effektiv, detta medför en 

kostnadsbesparing som skapas genom att arbetsgivaren kan minska antalet anställda och dela 

upp de arbetsuppgifter som finns på färre arbetstagare.23 

Denna flexibla organisering gör att de anställda får möjligheten till att anstränga sig och 

arbeta mer än vad den anställda egentligen klarar av eller vad arbetet egentligen kräver, detta 

																																								 																					
19	Weman-Josefsson,	Berggren,	Psykosocial	arbetsmiljö	och	hälsa,	s.	108.	
20	Ibid,	s.	108.	
21	Ibid,	s.	109.	
22 Ibid,	s.	107. 
23	Ibid,	s.	28.	
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då arbetet saknar tydliga ramar och gränsdragningar. Vid orimliga och omformulerade krav så 

känner sig anställda osäkra och då det kan uppstå en rädsla för att hamna utanför eller 

marginaliseras, så accepteras de arbetsvillkoren som de egentligen inte mår bra av och inte 

trivs med. 24 

Ju mer gränslöst arbetet blir, ju mer påverkar det den anställdas fritid då gränsdragningen 

mellan arbete och fritid blir otydlig.25 Gränsdragningen blir individuell för de anställda, då det 

är upp till den anställda själv att hålla koll och upprätta sina egna gränsdragningar. Detta 

medför även att om obalans eller konflikter uppstår i relation till gränsdragningen så kommer 

det också te sig på olika sätt beroende på den anställda individen. 

Genom flexibiliteten i arbetet har även gränsen suddats ut mellan det arbete som blir betalt, 

alltså den tiden den anställda får lön och den tiden det anställda inte får betalt då själva tid och 

rum för arbetet inte är reglerat.26 Något som också är intressant gällande just flexibiliteten är 

att den anses göra det lättare för en anställd att få ihop sitt arbete och sin fritid, samtidigt som 

det ändå uppstår olika meningar kring om också själva planeringen och schemaläggandet för 

att få ihop allt på den tiden som man har, för att få det att gå ihop, i sig är stressande.27 Det 

finns även forskning som tyder på att individen ställer kraven från sitt arbete före sin familj, 

sin fritid och sitt privatliv.28 

2.2 Stress och psykisk ohälsa 

Begreppet psykosocial arbetsmiljö och psykisk ohälsa inom arbetsmiljön anses vara allmänt 

känt och väldigt viktigt i dagens arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverket. Begreppet används för 

att förklara problem och olika situationer som uppstått i organisationer i arbetslivet gällande 

just stress och ohälsa.29 

Psykisk ohälsa och stress i arbetslivet kan drabba alla arbetstagare oavsett vilket arbete hen 

har. Stress kan uppstå när en person ställs inför höga krav och utmaningar i form av 

exempelvis arbetsuppgifter och detta medför oro kring att klara av uppgifterna. Om en 

arbetstagare har utsatts för stress under en längre tid finns det risk för att personen kan få 

																																								 																					
24	Allvin,	Gränslöst	arbete:	socialpsykologiska	perspektiv	på	det	nya	arbetslivet,	s.18.	
25	Ibid,	s.18.	
26	Grönlund,	Anne,	Flexibilitetens	gränser:	förändring	och	friktion	i	arbetsliv	och	familj,	Boréa,	Diss.	Umeå:	
Univ.	2004,	s.	40.	
27	Grönlund,	Flexibilitetens	gränser,	s.	149.	
28	Ibid,	s.	151.	
29	Lena	Abrahamsson	och	Jan	Johansson,	Arbetsmarknad	och	Arbetsliv,	årg	19,	nr	2,	sommaren	2013,	s.	
10.	
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sömnsvårigheter, migrän, muskelvärk, mag- och tarm besvär och hjärt- och kärl besvär. 30  

Stress kan även leda till nedstämdhet, mobbing på arbetsplatsen, arbetsolyckor och 

belastningsskador.31 All stress är dock inte negativ och det som påverkar en arbetstagares 

upplevelse av stress är hur arbetstagaren har möjlighet att påverka sina egna arbetsuppgifter, 

arbetets utformning samt att kunna kontrollera det som sker på arbetsplatsen. 32 All stress bör 

alltså inte anses vara skadlig. Skulle stressen dock ske under en lång tid och genom 

exempelvis för höga krav i arbetet, kan det leda till utbrändhet.33 

Utbrändhet, även kallat för arbetsrelaterad överansträngning uppstår när en arbetstagare varit 

för hårt ansträngd under en längre tid.34 Detta är en vanlig diagnos vid sjukskrivningar. Vid en 

arbetsrelaterad överansträngning finns det en möjlighet genom rätt åtgärder för att förbättra 

arbetsmiljön i den mån att arbetstagaren kan tillfriskna och återgå till sitt arbete. 35 Hur den 

anställda individen kan påverka arbetsmiljön på sin arbetsplats, möjligheten att utvecklas 

genom den eller att utveckla själva arbetsmiljön är det som kallas för just psykosocial 

arbetsmiljö. Den psykosociala arbetsmiljön står för den anställda individens möjlighet till 

påverkan i sin arbetssituation.36  

2.3 Faktorer som ingår i en god arbetsmiljö 

Möjligheten att påverka sin arbetssituation är en utav de faktorer som ingår i en god 

arbetsmiljö. Det som kallas för en god arbetsmiljö består inte endast utav det som finns just på 

arbetsplatsen i form av lokaler, säkerhetsrisker och sådant som framkommit för att underlätta 

arbetet, utan i en god arbetsmiljö ingår det även att de anställda kan påverka sitt arbete, 

kontrollen av den, själva arbetsfördelningen och uppgifterna, arbetstakten och sättet att arbeta 

på. Arbetsbelastningarna, kraven från arbetet och arbetsgivaren och utmaningarna som den 

anställda får genomgå både fysiskt och psykiskt skall vara balanserade. Det skall även ges 

möjlighet till ett sätt för de anställda att kunna kombinera sitt liv utanför hemmet med arbetet, 

på ett fungerade och hälsosamt sätt.37 

																																								 																					
30	Rubenowitz,	Organisationspsykologi	och	ledarskap,	s.225.	
31 Andersson,	Vidta	alla	åtgärder	som	behövs, s. 16.	
32	Rubenowitz,	Organisationspsykologi	och	ledarskap,	s.	226.	
33	Ibid,	s.	227.	
34	Ibid,	s.	227.	
35	Ibid,	s.	228.	
36	Abrahamsson	och	Johansson,	Arbetsmarknad	och	Arbetsliv,	årg	19,	nr	2,	2013,	s.	10.	
37	Ibid,	s.	11.	
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2.4 Arbetsmiljölagens påverkan på Arbetsledningsrätten 

Arbetsledningsrätten utgör utgångspunkten för relationen mellan arbetsgivaren och de 

anställda i den dagliga verksamheten. Enligt Glavå så skulle man kunna säga att 

arbetsmiljölagstiftningen och kollektivavtal utgör en inskränkning på arbetsledningsrätten.38 

Detta genom att enligt arbetsledningsrätten så har egentligen arbetsgivaren rätten att fritt 

fördela och leda arbetet på sin arbetsplats, arbetsmiljölagen ser dock till att själva 

arbetsledningen inte får utgöras på ett sådant sätt att det kan skada en arbetstagares hälsa.39 

Arbetsledningsrätten är en huvudregel vilket innebär att den kan inskränkas genom 

exempelvis arbetsmiljölagen. Anledningen till att det idag inte finns tydliga regleringar kring 

den psykosociala arbetsmiljön har just med arbetsledningsrätten att göra, då en tydligare 

sådan lagstiftning har ansetts inskränka ytterliga på arbetsledningsrätten.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																								 																					
38	Andersson,	Peter,	Vidta	alla	åtgärder	som	behövs:	en	rättsvetenskaplig	studie	av	arbetsgivarens	ansvar	
att	förebygga	stressrelaterad	ohälsa	och	uppnå	en	god	psykosocial	arbetsmiljö,	Handelshögskolan,	
Göteborgs	universitet,	Diss.	Göteborg:	Göteborgs	universitet,	Göteborg,	2013,	s.65.	
39	Ibid,	s.	65.	
40	Ibid,	s.	66.	
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3. Rättslig utredning  

3.1 Riktlinjer genom EU-direktivet för att främja säkerhet och hälsa 
Rådets direktiv 89/391/EEG för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i 

arbetet skapar riktlinjer för de åtgärder som är tänkta att främja förbättringar i den svenska 

lagstiftningen av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.41 Enligt direktivet krävs det att 

medlemsstaterna inom sina territorier främjar för förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och 

hälsa. Medlemsstaterna skall även se till att åtgärderna som skall bidra till skyddet och 

säkerheten av arbetstagarnas hälsa i den mån det är möjligt bibehålls. 42 Genom 

arbetsgivarens skyldighet genom Ramdirektivet 89/391 att skydda de anställdas hälsa och 

säkerhet, gäller även skyldigheten den arbetsrelaterade stressen.43 

 Detta direktiv från EU omvandlas till den svenska arbetsmiljölagstiftningen och även genom 

andra nya direktiv som kommer efterhand.44  

3.1.1 Ramavtal om arbetsrelateradstress 

Stress som kan uppstå för en anställd är något som har identifierats på en internationell, 

europeisk och nationell nivå. Enligt ramavtalet är detta av stor betydelse för både arbetsgivare 

och arbetstagare.45  

Själva syftet med ramavtalet är att uppmärksamma arbetsgivare, arbetstagare och deras 

representanter om arbetsrelaterad stress, för genom att öka medvetenheten och förståelsen 

kring den kan det göra dem uppmärksamma på tecken som kan tyda på arbetsrelaterad stress. 

Genom avtalet så är målet att kunna ge arbetsgivare och arbetstagare en struktur för att kunna 

identifiera och förebygga eller hantera problem med arbetsrelaterad stress. Skulden skall inte 

läggas på den anställda individen. 

3.2 Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljöregleringen består av arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförordningen (AMF), 

arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) och centrala och lokala kollektivavtal på 

																																								 																					
41	Rådets	direktiv	89/391/EEG	av	den	12	juni	1989	om	åtgärder	för	att	främja	förbättringar	av	
arbetstagarnas	säkerhet	och	hälsa	i	arbetet,	s.1.	
42	Rådets	direktiv	89/391/EEG,	s.1.	
43	Ramavtal	om	arbetsrelaterad	stress,	2005-01-19,	s.	4.	
44	Zanderin,	Lars	(red.),	Arbetsmiljö,	2.,	[uppdaterade]	uppl.,	Studentlitteratur,	Lund,	2005,	s.	21.	
45	Ramavtal	om	arbetsrelaterad	stress,	2005-01-19,	s.	1.	
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arbetsmiljöns och företagshälsovårdens område. 46 Arbetsmiljöverket skapar föreskrifter som 

konkretiserar arbetsmiljölagen som ramlag.47  

Arbetsgivaren skall ansvara för att vidta de åtgärder som behövs för att kunna förebygga 

ohälsa enligt arbetsmiljölagstiftningen48. Syftet med arbetsmiljölagstiftningen enligt 1 kap 1 § 

är att uppnå en god arbetsmiljö, förhindra olycksfall och ohälsa.49 

Gällande stress och psykisk ohälsa är 2 kap 1 § i AML av särskild vikt.50  Enligt 2 kap 1 § i 

AML skall arbetsmiljön vara ”tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala 

och tekniska utvecklingen i samhället”. Genom detta gäller det också att arbetsgivaren 

utvecklar arbetsmiljön med de utvecklingsmöjligheter som ges. Detta innebär att det inte 

räcker att arbetsgivaren endast följer det som nämns i föreskrifterna om det finns ny bättre 

teknik tillgänglig. Arbetsgivaren måste vara uppmärksam och ha kunskap kring ny forskning 

som finns tillgänglig gällande just arbetsmiljön, stress och ohälsa.51 

Enligt 2 kap 1 § i AML skall arbetsgivaren vidare se till att de arbetsförhållanden som finns 

på arbetsplatsen skall anpassas till människors olika förutsättningar i ett fysiskt och psykiskt 

avseende. Denna bedömning ska vara utförd på ett sådant sätt att den ser till anställda 

individerna på arbetsplatsen, dvs. att de är olika och reagerar på olika sätt till sådant som 

händer. 52 

Något som också är av vikt är att arbetsgivaren ska se till att den anställda för möjlighet att 

påverka och vara med i förändrings och utvecklingsarbetet som sker på arbetsplatsen. Till 

detta hör också den egna arbetssituationen till för den anställda, där hen skall ges möjlighet 

till att kunna påverka utformningen av sitt eget arbete. Detta är något som varit av stor vikt för 

det psykosociala arbetet och har ansetts vara avgörande för psykisk ohälsa skapad av 

stressrelaterade faktorer för de anställda. Detta med grund av att möjligheten till att kunna 

påverka kraven och kontrollen över sitt eget arbete väger upp mot de krav som ställs på en 

som anställd. 53 

																																								 																					
46	Zanderin,	Arbetsmiljö,	s.	19.	
47	Glavå,	Mats	&	Hansson,	Mikael,	Arbetsrätt,	3.,	[uppdaterade]	uppl.,	Studentlitteratur,	Lund,	2016,	s.	618.	
48	Andersson,	Vidta	alla	åtgärder	som	behövs,	s.13.		
49	Andersson,	Vidta	alla	åtgärder	som	behövs,	16.	
50	Ibid,	s.	17.	
51	Ibid,	s.141.	
52	Ibid,	s.141.	
53	Ibid,	s.	142.	
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Arbetsorganisation, tekniken och arbetsinnehållet ska vara utformat på ett sådant sätt att den 

anställda arbetstagaren inte utsätts för psykiska eller fysiska belastningar som skulle kunna 

leda till ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska även se till att ordna åtgärder som ger den 

anställdas arbete möjlighet till variation, social kontakt och ett sammanhang och samarbeta 

mellan enskilda arbetsuppgifter.54  

Den anställda ska också enligt arbetsmiljölagen ges möjlighet till självbestämmande och 

yrkesmässigt ansvar i arbetet, eftersträvas att ges möjligheter till personlig och yrkesmässig 

utveckling. Ordet eftersträvas i denna kontext innebär att arbetsgivaren skall göra insatser för 

att förbättra arbetsmiljön för att kunna nå detta.55 

Arbetsmiljöområdet kan delas upp i olika delar. En utav delarna är den psykosociala 

arbetsmiljön. 56 Den psykosociala delen ställer krav på arbetstagarens mentala resurser, 

psykiska resurser och sociala behov. Det psykosociala helhetsperspektivet baseras på insikten: 

 ”att en individs sammanlagda upplevelse av arbetet består av en kombination av allt som omger 

individen i arbetet, från anställningsförhållanden till arbetsplatsens fysiska utformning och 

arbetsuppgifternas innehåll. Den totala arbetssituationen sammanfattas i denna upplevelse och är 

förmodligen det som avgör hur vi svarar när vi tillfrågas om hur vi trivs på jobbet.” 57 

Den arbetande individens upplevelse och värdering av sin arbetssituation är det förhållande 

som är av störst betydelse för den psykosociala arbetsmiljön. Några exempel av det som kan 

ingå i ett sådant förhållande är hur tillfredställande variationen är i arbetet, säkerheten på 

arbetsplatsen, hanterbarheten av själva arbetet och rättvisan gentemot de anställda.58 Något 

som också ingår i det som kallas för det psykosociala miljöområdet är relationerna mellan de 

anställda och sina kollegor, arbetet som utförs ensamt och de anställdas medverkan på 

jobbet.59 

Enligt ändamålsbeskrivningen med arbetsmiljölagen är det tydligt att det som är viktigast är 

det förebyggande arbetet för arbetsmiljön, genom positiva åtgärder som utförs av 

																																								 																					
54	2	kap	1	§	4	st	AML.	
55	Andersson,	Vidta	alla	åtgärder	som	behövs,	s.	144.	
56	Weman-Josefsson,	Karin	&	Berggren,	Tomas,	Psykosocial	arbetsmiljö	och	hälsa,	1.	uppl.,	
Studentlitteratur,	Lund,	2013,	s.	74.	
57	Weman-Josefsson,	Berggren,	Psykosocial	arbetsmiljö	och	hälsa,	s.	75.	
58	Ibid,	s.	77.	
59	Zanderin,	Arbetsmiljö,	s.	11	
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arbetsgivaren. Skulle arbetsgivaren inte fullfölja sitt ansvar kan straffpåföljder, tillsyn eller 

andra sanktioner bli aktuella och utföras av arbetsmiljöverket.60 

3.3 Arbetstidslagen 
Arbetstidslagen och arbetsmiljölagen har ett nära samband till varandra. Arbetstidslagen anger 

gränser för hur många timmar en arbetstagare som mest får arbeta och vilka viloperioder hen 

minst ska ha. Det finns fyra centrala begrepp inom arbetstidslagen vilka är följande; ordinarie 

arbetstid, jourtid, övertid och mertid.61 Ordinarie arbetstid för en anställning får enligt 5 § i 

arbetstidslagen högst uppgå till 40 timmar i veckan.62 Jourtid får enligt 6 § i arbetstidslagen 

högst uppgå till 48 timmar i veckan, under en tid av fyra veckor eller 50 dagar under en 

kalendermånad. Detta är gällande mot bakgrund av verksamhetens behov. Den tid som är mer 

än jourtid och ordinarie tid kallas för övertid och definieras vidare i 7 § av ATL. Arbetstider 

kan avtalas annorlunda genom kollektivavtal, detta för att kunna diskutera kring arbetstiden 

och om den är hälsosam för arbetstagaren med tanke på arbetet.63 

Vid bestämmande kring just arbetstiden för en anställd eller flera anställda skall psykiska och 

sociala faktorer tas hänsyn till, då arbetstiden påverkar individen och har stor betydelse både 

för tiden personen är på arbetet men också för fritiden.64  

3.4 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön AFS 1980:14 
Genom denna föreskrift på psykiska och sociala aspekter (AFS 1980:14) ger 

arbetarskyddsstyrelsen råd med stöd av 15 § i arbetsmiljöförordningen, för hur 

arbetsmiljölagen kan tillämpas.  

Enligt denna föreskrift så anges det att en förklaring till de psykiska påfrestningarna som 

uppstår hos de anställda är på grund av just informationsteknologin och att det inte tas hänsyn 

till den anställda gällande just den aspekten.65 Det påtalas även att människors liv utanför 

arbetet påverkas utav de förhållanden som en anställd arbetar i och att ens arbete kan vara 

avgörande för att göra det just bättre eller sämre för de aktiviteter och förhållanden som finns 

utanför ens arbetsliv och den livskvalitet som en individ upplever.66 Engagemang och 

livsglädje är två ord som föreskriften använder, för att visa på att det är sådant som arbetet 

																																								 																					
60	Andersson,	Vidta	alla	åtgärder	som	behövs,	s.	45.	
61	Glavå,	Mats	&	Hansson,	Mikael,	Arbetsrätt,	3.,	[uppdaterade]	uppl.,	Studentlitteratur,	Lund,	2016,	s.	602.	
62	Glavå,	Arbetsrätt,	s.602.	
63	Andersson,	Vidta	alla	åtgärder	som	behövs,	s.	142.	
64	Ibid	s.	167.	
65	AFS	1980:14,	s.	3.	
66	AFS	1980:14,	s.	3.	
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måste bidra till. Det skulle kunna uppnås genom att arbetsgivaren tar hänsyn till de olika 

individerna hos de anställda och anpassar arbetsuppgifterna utefter det. Sådant som kan tas 

hänsyn till är exempelvis ålder, utbildning, yrkesvana, språklig och kulturell bakgrund och 

handikapp.67 

Att endast behålla denna reglering som är nuvarande skulle enligt remisshandlingarna ändå 

inte vara hållbart. Detta då den är föråldrad och mellan 20- 30 år gammal. Som myndighet 

finns det ett ansvar att genom forskning som visar på förändringarna i samhället och den 

ökade ohälsan med psykiska problem hos den anställda som är kopplade direkt till brister som 

uppstått i arbetsmiljön, se till att föreskriften uppdateras.68 Många utav åtgärderna som gjorts i 

arbetslivet med syfte till att effektivisera arbetet hos arbetstagarna, har hos många ökat de 

psykiska påfrestningarna.69 

Den nya föreskriften för Organisatorisk och Social arbetsmiljö (AFS 2015:4) kommer att 

ersätta denna. 

3.5 Systematiskt arbetsmiljö arbete AFS 2001:1 (Arbetsmiljöverkets inverkan). 
Enligt denna föreskrift skall arbetsgivaren se till att ”undersöka, genomföra och följa upp 

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

tillfredställande arbetsmiljöpolicy uppnås”. För att detta skall kunna vara gällande och 

genomförbart för arbetsgivaren så krävs det att det finns en arbetsmiljöpolicy på 

arbetsplatsen.70  

I arbetsmiljöpolicyn skall det vara fastställt på vilket sätt arbetsgivaren skall arbeta på för att 

undvika olyckor och ohälsa skall undvikas på arbetsplatsen. Vidare skall det även vara 

fastställt och finnas rutiner hur detta arbete skall se ut för att det skall kunna förebyggas och 

för hur en trivsam arbetsmiljö kan skapas på arbetsplatsen. Om det finns mer än 10 

arbetstagare på arbetsplatsen skall detta arbete dokumenteras.71 

Arbetsmiljöarbetet som arbetsgivaren ska driva ska omfatta alla förhållanden som finns inom 

arbetsmiljön; de fysiska, sociala och psykologiska. Enligt AML 3 kap 3 § skall arbetet enligt 

																																								 																					
67	AFS	1980:14,	s.	3.	
68	Arbetsmiljöverket:	Konsekvensutredning	för	förslaget	kring	nya	föreskrifter	om	organisatorisk	och	
social	arbetsmiljö.	REM	2011/101340-23.	(2014),	s.	14.	
69	AFS	1980:14,	s.	3.	
70	Zanderin,	Arbetsmiljö,	2,	s.	24.	
71	Zanderin,	Arbetsmiljö,	2,	s.	24.	
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föreskriften ske i samarbete med arbetstagarna och skyddsombud.72 Om ändringar sker i 

arbetet skall arbetsgivaren också se till att de åtgärder som behövs för att skydda de anställda 

genomförs. Denna riskbedömning skall dokumenteras och ske skriftligt. 

Skulle det vara så att arbetsskador uppstår hos någon utav arbetstagarna så är det av stor vikt 

att arbetsgivaren utreder de bakomliggande orsakerna till att det blev så, för att det i sin tur 

skall undvikas i framtiden.73 I 7 § från denna föreskrift står det även att arbetsgivaren skall se 

till att även de anställda i verksamheten har själva tillräckliga kunskaper för att kunna se över 

riskerna av ohälsa och olycksfall i arbetet. Denna föreskrift ger allmänna råd, de är dock inte 

bindande utan skall ses som vägledande. 

3.6 Definitioner och Riktlinjer för den nya föreskriften Organisatorisk och social 
arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
I mars 2016 träder en ny föreskrift om för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i kraft. 

Denna föreskrift från Arbetsmiljöverket är bindande. Genom föreskriften vill man minska den 

arbetsrelaterade ohälsan. Detta tydliggörs genom 9 § från föreskriften där det fastställs att 

arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna 

inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till 

kraven i arbetet. 

 

Exempel på åtgärder som bör övervägas vid starkt psykiskt påfrestande arbete, utöver de som 

framgår av råden till 9 §, är följande; regelbundet få stöd av handledare eller tillgång till 

annan expert inom området, särskilda informations- och utbildningsinsatser, hjälp och stöd 

från andra arbetstagare och rutiner för att hantera krävande situationer i kontakter med 

kunder, klienter med flera. Det är viktigt att arbetsgivaren skapar förutsättningar för 

arbetstagarna att uppmärksamma arbetsgivaren på särskilt påfrestande arbetsförhållanden.  

Vilka åtgärder som bör väljas beror på vilka förhållanden som gör arbetet starkt psykiskt 

påfrestande. Råden ges i samband med 11§ i föreskriften. 

Enligt 10 § skall arbetsgivaren se till att arbetstagarna känner till vilka arbetsuppgifter de ska 

utföra, vilket resultat som ska uppnås med arbetet, om det finns särskilda sätt som arbetet ska 

utföras på och i så fall hur, vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte 

räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras och vem de kan vända sig till för att få hjälp 

																																								 																					
72	Zanderin,	Arbetsmiljö,	2,	s.	24.	
73	Zanderin,	Arbetsmiljö,	2,	s.	26.	
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och stöd för att utföra arbetet. Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner 

till vilka befogenheter de har enligt punkterna ovan.  

Den nya föreskriften kommer att bli gällande för alla svenska arbetstagare och alla företag 

med anställda.74 Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö kommer att ersätta 

följande: Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot kränkande 

särbehandling (AFS 1993:17), Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om 

omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18), samt Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd 

beträffande psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14). Den sistnämnda 

föreskriften har behandlats tidigare i uppsatsen. 

 

Arbetsmiljölagen som finns idag visar på att arbetsgivaren har tydliga skyldigheter att vidta de 

åtgärder som behövs gällande just organisatoriska, sociala och psykologiska förhållanden. 

Den nya föreskriften behövs dock som komplement till den då lagen inte visar på vad konkret 

som måste göras för arbetsgivaren ska kunna möta de krav som ställs. Med hjälp av 

föreskriften kommer både arbetsgivaren och arbetstagaren kunna enklare att se vad 

arbetsmiljölagen kräver för att förhindra att psykisk ohälsa på grund av organisatoriska och 

sociala förhållanden uppstår. 75 

Arbetstidslagen innehåller som tidigare nämnt gränserna för arbetstiden. Det finns dock inga 

regler på hur gränserna i arbetstidslagen skall förhålla sig till arbetsmiljöarbetet. Tanken med 

den nya föreskriften är att den skall tydliggöra arbetets planering och tidsläggning, för en att 

en undersökning och riskbedömning skall utföras av arbetsgivaren. Arbetsgivaren skall även 

ta hänsyn till hälsorisker som kan uppstå genom arbetstidens förläggning. Paragraf nedan från 

den nya föreskriften gällande just arbetstiden: 

Arbetstid 12 § Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att 

arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna. 

Paragrafen ovan fastställer att arbetsgivaren måste ta arbetstiden i beaktning så att den i sin tur 

inte leder till ohälsa hos arbetstagarna. 

Psykiska besvär relaterade till stress var anledningen till de flesta av de som blev sjukskrivna 

2013. Anledningen till stress berodde oftast på en ohälsosam arbetsbelastning. Dessa brister i 

																																								 																					
74	REM	2011/101340-23.	(2014),	s.	15.	
75	Ibid,	s.	16.	
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den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är anledningen till att föreskriften skapats, för att 

ordna till dessa problem. 76 

Föreskriften ämnar till att garantera att varje arbetsgivare har kunskapen som behövs för att 

kunna behandla skadliga miljöer i arbetsmiljön. Kunskapen riktar sig även till att 

arbetsgivaren ska bli mer medveten om den enskilda anställdas förutsättningar för arbetet som 

hen utför. Detta kräver kontinuerlig kontakt med de anställda.77 

Behovet av regler för att reglera en ohälsosam arbetsbelastning är exempelvis på grund av 

omställningar som gjorts i olika organisationsformer och dåligt utformande eller fungerande 

IT system, vilket i sin tur kan leda till psykiska påfrestningar som kan leda till ohälsa. Något 

som också är en källa till den psykiska ohälsan via det flexibla och gränslösa arbetet är att 

som anställd kan man förväntas vara tillgänglig hela den vakna delen av dygnet. Trots att 

detta är något som är ett känt problem och även forskat om, så finns det inte någonstans 

reglerat för att förhindra detta. Detta ses som en stor svaghet enligt remisshandlingarna till 

föreskriften.78 Enligt remisshandlingarna är det organisatoriska brister som är själva 

problemet till en ohälsosam arbetsbelastning då målen och krav som ställs dör den anställda 

inte är i balans med de tillgängliga resurserna på arbetsplatsen som arbetets utförande 

kräver.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																								 																					
76	REM	2011/101340-23.	(2014),	s.	11.	
77	Ibid,	s.	12.	
78	Ibid,	s.	13.	
79	Ibid,	s.	13.	
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4. Skillnader mellan kvinnor och män gällande den psykiska ohälsan 

Kvinnor är i allt större utsträckning än män sjukskrivna på grund av besvär relaterade till 

stress. Denna höga sjukskrivning av kvinnor sker i de arbeten där psykiska belastning är som 

mest påtagligt, exempelvis inom vårdyrken.80 Enligt Arbetsmiljöverket är det även fler 

kvinnor än män som anger att deras sjukfrånvaro eller psykiska ohälsa är på grund av deras 

arbete och arbetsbelastning. 81 En folkhälsorapport visar också att kvinnor i allt större 

utsträckning än män lider utav mer oro, ångest, sömnsvårigheter, trötthet och huvudvärk.82  

Det som skiljer antalet sjukskrivningar mellan kvinnor och män är den psykosociala 

arbetsmiljön. Detta då kvinnor och män påverkas olika av samma förhållanden som anställd i 

ett arbete gällande just kraven i arbetet, socialt stöd, påverkansmöjligheter och relationen som 

man har till sina kollegor eller chef. Något som också visat sig ha betydelse är hur kvinnor 

och män upplever den psykosociala arbetsmiljön på olika sätt.83 

En annan stor bidragande faktor till skillnaden mellan könen är att kvinnor, samtidigt som de 

arbetar heltid, tenderar att ta ett större ansvar över barnen och hushållet hemma. Detta har 

visats genom att exempelvis mäta män och kvinnors stresshormonsutsöndring. När kvinnan 

kom hem efter jobbet låg stresshormonsutsöndringen på samma nivå, medan männens nivå 

sjönk avsevärt.84 Då kvinnans arbetsbörda oftast är högre och de har ett större ansvar över 

hemmet och hushållet, leder detta till att de får mindre tid till återhämtning än vad männen 

får.85 Även detta är avgörande för den stressrelaterade psykiska ohälsan. Även om 

möjligheten för flexibilitet i arbetet finns, gör normerna att kvinnorna måste själva ansvara för 

att balansera deras arbetstid med tiden hemma och se till att de får det att fungera för att allt 

ska gå ihop.86 Dessa uppfattningar som finns kring kvinnans och mannens roll påverkar deras 

beteende i hur de delar upp ansvaret. Något som också påverkas av detta är arbetsgivarens 

förväntningar på en som anställd och ens prestation och engagemang i ens egen balans mellan 

arbete och fritid. Det har visats på att detta påverkar valet av yrke för kvinnor och män och 

																																								 																					
80	Weman-Josefsson,	Berggren,	Psykosocial	arbetsmiljö	och	hälsa,	s.157.	
81	Arbetsmiljöverket	(2012).	Korta	Arbetsskadefakta	Nr	2012.	Stockholm:	Enheten	för	Statistik	och	
Analys.	
82	Folkhälsorapport	2005.	Statens	folkhälsoinstitut.	Socialstyrelsen:	Edita	Norstedts	Tryckeri.	
83	Weman-Josefsson,	Berggren,	Psykosocial	arbetsmiljö	och	hälsa,	s.156.	
84	Ibid,	s.156.	
85	Ibid,	s.157.	
86	Grönlund,	Flexibilitetens	gränser,	s.	40.	



	 	 Stephanie	Georgii		 	

	 19	

vilken bransch de hamnar i. Detta leder även till att de hamnar i olika positioner som kräver 

olika arbetstider genom deras ansvarsfördelning. 87 

Detta blir vidare intressant att det finns en sådan här skillnad mellan kvinnor och män, då 

flexibiliteten i arbetet och organisationen också anses göra det lättare för människor att förena 

arbete med familj i Sverige. Detta anses vara något som skall öka jämställdheten mellan 

kvinnor och män och göra det enklare för kvinnor på arbetsmarknaden. Ändå finns det 

forskningar och undersökningar på att det fortfarande är kvinnor som tar störst ansvar.88 Så 

även om förutsättningar finns för en ökad jämställdhet, krävs det ändå att det fortsätts arbeta 

mot det målet.  

För att koppla detta till kommunikationstekniken som finns idag, så finns det sådant som visar 

på att kvinnorna genom deras gränslösa arbete har större tendenser till betalt och obetalt 

arbete än vad män har. Möjligheten till detta ges ytterligare gällande just informations och 

kommunikationstekniken som finns.89 

 

 

 

																																								 																					
87	Grönlund,	Flexibilitetens	gränser,	s.	41.	
88	Ibid,	s.	77.	
89	Vänje,	Annika,	Kunskapssammanställning:	under	luppen	-	genusperspektiv	på	arbetsmiljö	och	
arbetsorganisation,	Arbetsmiljöverket,	Stockholm,	2013.	
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5. Analys 

5.1 Den rättsliga regleringen kring arbetsmiljölagen 
Genom att utreda arbetsmiljölagen kan man tydligt se att det finns många paragrafer som 

redogör för ansvaret kring arbetsmiljön och hur arbetsgivaren och arbetstagaren skall förhålla 

sig till detta. Enligt arbetsmiljölagen 1 kap 1 § skall arbetsgivaren ansvara för att vidta de 

åtgärder som behövs för att kunna förebygga psykisk ohälsa. Vidare fastslår lagen i 2 kap 1 § 

AML att arbetsmiljön ska vara ”tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala 

och tekniska utvecklingen i samhället”. Arbetsmiljölagen visar på att arbetsgivaren har tydliga 

skyldigheter på att ansvara för arbetsmiljön.  

Något som dock saknas i den rättsliga regleringen är exempel på åtgärder och på vad som 

konkret bör göras för att kunna motverka den psykiska ohälsan.90 Detta är något som beskrivs 

i konsekvensbeskrivningen från remisshandlingen som väldigt viktigt för att det ska kunna bli 

skillnad gällande den psykosociala arbetsmiljön och för att arbetsgivaren ska konkret kunna 

veta vilka åtgärder som krävs för att ordna med de åtgärder som motverkar den psykosociala 

ohälsan för de anställda.91 Med hjälp av föreskriften kommer förhoppningsvis både 

arbetsgivaren och arbetstagaren enklare kunna se vad arbetsmiljölagen kräver för att förhindra 

att psykisk ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden uppstår. 92 

Den nya föreskriften kan även komma att bli av stor betydelse då, för det första få den 

psykiska ohälsan att blir mer uppmärksammad och även för arbetsgivaren blir det tydligare 

vilka åtgärder som måste tas an och utföras. Det kan också komma att bli så att det även blir 

tydligare för arbetstagaren vem som bär ansvaret och att det faktiskt finns någon som man kan 

själv söka sig till angående detta. Förhoppningsvis leder detta till att anställda och 

arbetsgivare kan ta tag i problemet tidigare och göra något åt det, innan den anställda 

individen blir sjukskriven eller utbränd. 

I nuläget finns det inte exempel på konkreta åtgärder som skall utföras för den psykosociala 

arbetsmiljön och det skulle kunna vara en utav anledningarna till att det knappt finns några 

rättsfall gällande just detta. Det finns ju ett ansvar till att vidta åtgärder på en främjande 

arbetsmiljö, men inte tydliga nog gällande just mot psykisk ohälsa. Hur skall man då kunna 

som anställd hävda sin rätt om det inte finns ett tillräckligt skydd mot det i lagen eller 
																																								 																					
90	Arbetsmiljöverket:	Konsekvensutredning	för	förslaget	kring	nya	föreskrifter	om	organisatorisk	och	
social	arbetsmiljö.	REM	2011/101340-23.	(2014),	s.	16	
91	REM	2011/101340-23.	(2014),	s.	11.	
92	REM	2011/101340-23.	(2014),	s.	16.	
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rättspraxis att utgå ifrån? Genom föreskriften och åtgärderna så skulle det kunna bli enklare 

att ställa arbetsgivaren till svars om de åtgärderna inte gjorts. 

Något som även kan komma att förändras är just kring att trots att arbetsgivarens ansvar blir 

tydligare och mer konkret, så ökar även arbetstagarnas kunskap kring den psykosociala 

arbetsmiljön. Detta blir på ett sätt ett delat ansvar, där arbetsgivaren och arbetstagarna kan 

hjälpa varandra på arbetsplatsen i det främjande arbetsmiljöarbetet mot den psykosociala 

ohälsan som finns. 

5.2 Arbetsledningsrätten och Arbetsmiljölagen 

Arbetsledningsrätten anses vara det som är utgångspunkten för den relation som finns mellan 

arbetsgivaren och de anställda i ett företag. Genom den har arbetsgivaren bl.a. rätten att fritt 

fördela och leda arbetet på arbetsplatsen. Något som är intressant gällande 

arbetsledningsrätten och den psykosociala arbetsmiljön är att arbetsmiljölagen och 

kollektivavtal utgör en inskränkning på denna rätt. Detta är intressant då arbetsledningsrätten 

är en utav anledningarna till att det idag inte finns en tydligare reglerad lag kring just den 

psykosociala arbetsmiljön.93  

Trots att arbetsgivaren har rätten att leda och fördela arbetet, så måste arbetsgivaren ta hänsyn 

och följa det som står i arbetsmiljölagen. Om det nu inte skulle önskas ytterligare reglering 

från arbetsgivarna och arbetsmarknadens parter för att i sin tur behålla denna rätt utan den nya 

föreskriften kring organisatorisk och social arbetsmiljö, hade det då inte varit utav intresse att 

försöka gör allt som krävs för att minska den psykiska ohälsan genom arbetsbelastningen 

tidigare genom de lagar och föreskrifter som redan finns? Om det hade varit en möjlighet att 

ha uppmärksammat detta problem mycket tidigare och vidtagit de rätta åtgärderna, ställer jag 

mig frågan om sjukfrånvaron på grund av den psykiska ohälsan genom den ohälsosamma 

arbetsbelastningen hade varit lägre idag?  

5.3 Individanpassad arbetsmiljö och gränsdragningen mellan arbete och fritid 
Denna nya föreskrift kan komma att bidra till utvecklingen kring en mer individanpassad 

arbetsmiljö, även om sådant varit reglerat genom arbetsmiljölagen sedan innan för 

arbetsgivarens skyldighet att ta ansvar kring det. Nu kommer exempel på åtgärder att ges och 

då blir det ännu tydligare på vilket sätt som arbetsgivaren måste ta sitt ansvar på gällande just 

arbetet med åtgärder för att främja arbetsmiljön genom arbetstiden.  

																																								 																					
93	Andersson,	Vidta	alla	åtgärder	som	behövs,	s.	66.	
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Beroende på den anställda individen hanterar individen gränsdragningen mellan arbete och 

fritid genom det gränslösa arbetet på olika sätt.94 Vissa anställda individer har antagligen 

klarat av den balansen bättre än andra. I och med den nya föreskriften och fokus på individen 

så kanske det inte längre blir en fråga om vem som hanterar det bäst, utan det kan istället bli 

en fråga om hur arbetet kan anpassas för att individen skall kunna klara det gränslösa arbetet 

på bästa sätt. 

Genom den nya föreskriften så kan det även bli en förändring för den anställda, gällande just 

gränsdragningen mellan arbetet och fritid. Detta då om problemet uppmärksammas mer, 

kanske de anställda i sin tur vågar tillsammans kämpa för att det ska bli bättre? Arbetsgivaren 

får då även ett tydligare ansvar så kanske skyldigheten till att följa detta blir mer påtagligt när 

de anställda blir mer medvetna om det.  När det inte finns en tydlig gränsdragning så blir det 

som nämnt i uppsatsen att de anställda lockas till att arbeta fler timmar, då möjligheten till det 

finns. En annan fråga som ställts har varit om det gränslösa arbetet skapat en större kontroll 

för de anställda på att själva bestämma vart, när och hur de utför sitt arbete eller om det 

istället skapat större påfrestningar och krav, vilket i sin tur också lett till psykisk ohälsa. 

10 § i den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö är av vikt, då trots det 

gränslösa arbetet som finns hos de anställda idag, så fasthåller den att arbetsgivaren skall se 

till att arbetstagarna exempelvis vet vilka uppgifter som skall prioriteras om det inte finns 

tillräcklig tid för att klara av alla och vem de anställda kan vända sig till för hjälp och stöd för 

att kunna utföra sitt arbete. Detta är något som jag tror kommer att främja arbetsmiljön och bli 

en skillnad i det framtida arbetsmiljö arbetet. Trots att många anställda kanske väljer att klara 

sig själva, så finns möjligheten till att kräva hjälp om det skulle behövas. Om arbetsgivaren 

dessutom har en ökad kunskap kring detta så är detta säkerligen något som sprider sig på 

arbetsplatsen. 

Genom den 12 § i den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som 

uppmärksammar just arbetstiden, blir det dock tydligare att problemet till den psykiska 

ohälsan kan regleras via arbetstiden och att den blir utformad på ett sådant sätt för att undvika 

att ohälsa uppstår. En lösning skulle kanske kunna bli att det blir mer aktuellt att faktiskt gå 

igenom de anställdas uppgifter för att se så de hinner med och klarar av allt. Att slippa en 

sjukskrivning eller en långvarig sjukskrivning tjänar arbetsgivaren på i längden. Den nya 

informationstekniken och kommunikationstekniken som är en bidragande faktor till det 

																																								 																					
94	Allvin,	Gränslöst	arbete:	socialpsykologiska	perspektiv	på	det	nya	arbetslivet,	s.	18.	
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gränslösa arbetet och den ökade flexibiliteten är inget som kommer att försvinna. Snarare 

kommer det nog bli så att den kommer bli mer avancerad och ta mer plats. Därför är det av 

stor vikt att arbetstiden och det gränslösa arbetet genom den kan komma att ses över, då det 

gränslösa arbetet från början skapades för att göra kostnadsbesparingar för företagen och nu 

kostar den istället i form utav psykisk ohälsa hos de anställda och sjukskrivningar. 

 

5.4 Kvinnorna och arbetsbelastningen via flexibiliteten 
Då det är kvinnor som i störts utsträckning blir sjukskrivna eller lider av psykisk ohälsa på 

grund av just det gränslösa arbetet och ansvaret som de även har hemma över hushållet, kan 

det komma att bli intressant om den nya föreskriften kommer kunna göra någon skillnad för 

kvinnors psykiska ohälsa kopplat till arbetet. I föreskriften som utgör den rättsliga regleringen 

(AFS 1980:14) så finns det en hel del viktiga punkter att ta hänsyn till. Enligt 

remisshandlingarna är dock föreskriften (AFS 1980) föråldrad. I denna föreskrift tas det ingen 

hänsyn till just flexibiliteten som idag finns i ett arbete och just skillnaden som finns i arbetet 

för kvinnor och män. Detta är något som är av stor vikt och är också väldigt aktuellt i dagens 

samhälle.  

När föreskriften skapades var det mer aktuellt att få in kvinnor i arbetslivet, i dag är det inte 

ett problem på samma sätt, snarare så har de lyckats komma in i arbetslivet men normerna och 

förväntningar från arbetsgivaren gör att de även förväntas ta samma ansvar i hushållet som 

kvinnorna alltid gjort. Denna höga arbetsbelastning leder till ohälsa och detta är en utav de 

största anledningarna till att den nya föreskriften kring organisatorisk och social arbetsmiljö 

skapades.95 Enligt den nya föreskriften så ämnar den också att garantera att varje arbetsgivare 

har den kunskap som behövs för att bli mer medveten om den enskilda anställdas 

förutsättningar för arbetet som hen utför. Genom detta så kan det bli en förändring för 

kvinnorna, då deras arbetsbelastning kan komma att bli enklare att hantera och se över om 

tydligare riktlinjer för arbetsgivarna kommer att skapas för detta.  

Kanske blir det genom föreskriften inte endast skillnad på arbetsplatsen, utan även hemma i 

hushållet om problemet och föreskriften nu kommer att uppmärksammas extra när den träder i 

kraft. Kanske kan det bli så att om arbetsgivarens förväntningar förändras för kvinnor och 

män i deras arbete, så kan det bli lättare för kvinnorna och männen att kunna påverka 

																																								 																					
95	REM	2011/101340-23.	(2014),	s.	16.	
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jämställdheten och arbeta för denna. Om arbetsgivaren förväntar sig annat så är det inte alltid 

så lätt att göra just detta och det är nog inte många som vågar göra annorlunda.  

För att kunna lägga fler resurser och uppmärksamhet för att kunna arbete mot ett mer jämställt 

mål för kvinnor och män gällande just ansvarsfördelningen hemma och i arbetet gäller det att 

problemet kring stressen och utbrändheten som uppstått genom det gränslösa arbetet 

uppmärksammas mer. Genom att då föreskriften kring den organisatoriska och social 

arbetsmiljön träder i kraft skulle det kunna bli så att den psykiska ohälsan som finns bland 

kvinnor skulle kunna hanteras på ett mer effektivt sätt och även att den uppmärksammas med 

en tydlig koppling till arbetsbelastning och ansvaret kvinnan har i hushållet. Då föreskriften 

förtydligar och visar på de orsaker som anses vara anledningen till den psykiska ohälsan, kan 

det även bli lättare för arbetsgivaren att ordna detta och arbeta för en jämställd arbetsplats och 

kunna ge förutsättningarna som krävs för att det skall kunna ske för de anställda. 
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6. Slutsats 

Det finns en tydlig rättslig reglering genom arbetsmiljölagen som gör arbetsgivaren ansvarig 

över den psykosociala arbetsmiljön. Däremot vad det inte finns är en tydlig reglering kring 

exempel på åtgärder och förklaring kring hur arbetsgivaren skall gå till väga för att konkret 

motverka den psykiska ohälsan. Saknandet av exempel på åtgärder skulle även kunna vara det 

som gör att det inte heller finns några rättsfall på detta område i form av AD-domar. Hade det 

funnits hade kanske arbetsgivarens skyldighet varit tydligare och det hade varit lättare för 

arbetstagare att hänvisa till problemet. 

Genom den nya föreskriften kring organisatorisk och social arbetsmiljö kan arbetsgivaren 

komma att få högre krav på sig att se till de anställda individerna och anpassa deras 

arbetsuppgifter specifikt till just de. Om detta sker så kan även de anställdas arbetsbelastning 

komma att minska i det gränslösa arbetet, speciellt för de drabbade kvinnorna. Då den 

psykiska ohälsan genom det gränslösa arbetet kan komma att uppmärksammas mer och 

anpassas till individen, kan det påverka kvinnors psykiska ohälsa på grund av arbetsbelastning 

till det bättre. Något som även är signifikant är att trots att arbetsgivaren har det yttersta 

ansvaret, så blir det ändå på ett sätt delat då arbetstagaren också får en ökad kunskap kring 

den psykosociala arbetsmiljön.
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