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Abstract 

The mental illness has increased sharply in the recent years and the focus on the psychosocial 

work environment has become more and more important. Today, the physical working 

environment is not the only thing that matters, the psychosocial work environment has taken 

more space and become a part of the labor environment law. The purpose of this work is to 

see how the concept of psychosocial environment law and mental health is regulated and 

worked with in the municipality of Jönköping, to gain a better understanding of how legal 

texts and rules apply in working life. 

Since the work is based on the regulations of Arbetsmiljöverket, the legal methodology is 

used to the greatest extent. The method is very similar to the traditional legal dogmatic 

method but provides little room for analysis. However, the legal sociological method will also 

be used to investigate what psychosocial work environment impact the employees. 

Psychosocial labour environment is very important for workers not to suffer from ill health. 

Various factors enter the psychosocial work environment that can contribute to psychological 

ill health. Stress, demands and uncomfortable working hours are just a few. The concept of 

psychosocial work environment is now included in the labour environment law and its 

regulations. There is, however, no indicative case law in this area. 

More research and more knowledge in the psychosocial labour environment is required for 

mental health to stop increase. Unfortunately, it is difficult to make the law more general, 

since each case in mental health is unique. 
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 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Personalen stressad- kommunen riskerar böter”1 Citatet kommer från Jönköpings lokala tidning, 

Jönköpingsposten, där journalisten i artikeln beskriver hur en stressad arbetsplats i kommunen bidrar 

till att många anställda slutar eller blir sjukskrivna. Att vi människor blir sjuka då och då är inget som 

är ovanligt och det är något som alla människor någon gång kommer att bli. En förkylning, hög feber 

eller halsfluss kan vara sjukdomar som är enkla att se och då är det också en självklarhet att vara 

sjukskriven från sitt arbete och bli frisk. Den psykiska ohälsan däremot är mycket svårare att se för 

utomstående och är inte alls lika självklart att vara sjukskriven för. Den psykiska ohälsan är något som 

många inte gillar att prata om och som länge har varit tabubelagt men som i dagens samhälle inte får 

glömmas bort. Stress och press från arbetsgivare och samhället vi lever i är något som gör att fler och 

fler väljer att sjukskriva sig och då inte minst kvinnor. Mellan 2010–2015 ökade sjukskrivningar hos 

kvinnor med koppling till psykisk ohälsa med hela 71 procent. Hos männen var det lite mindre, men 

ändå 63 procent.2 Den psykiska ohälsan i vårt samhälle växer mer och mer och många arbetsgivare vet 

inte hur de ska hantera dessa situationer. 

Hos de anställda i Jönköpings kommun har man under den senaste tiden sett en ökning bland de 

psykiska diagnoserna. Sjukfrånvaron bland de anställda har därmed ökat. Mellan januari och april 

2017 uppgick kvinnornas sjukfrånvaro till 7,6 procent, hos männen var det 4,7 procent. Den totala 

sjukfrånvaron steg från 6,7 procent år 2016 till 6,9 procent år 2017.3  

Att arbetsmiljö är något som är väldigt viktigt är för de flesta en självklarhet. Lagar och regleringar 

runt arbetsmiljö är under ständig förändring för att kunna följa utvecklingen i arbetslivet och det 

samhället vi lever i. Allt för att skydd arbetstagarna i deras dagliga arbete och kunna förbättra 

situationer och ge bra förutsättningar. Försäkringskassan granskar sjukskrivningar och gör flera olika 

analyser om ämnet. De skriver i en rapport från 2017 att sjukskrivningarna har ökat sedan 2010 och att 

den psykiska ohälsan är den största anledningen till sjukskrivningar sedan 2014.4 Hela 44 procent av 

alla sjukskrivningar hade någon koppling till psykiatriska diagnoser i september 2016 och då är 

anpassningsstörningar och stress de som ligger högst. De psykiska sjukdomarna bidrar ofta till längre 

sjukskrivning och där med tar det längre tid att komma tillbaka till arbetslivet. Genomsnittstiden för 

att avsluta ett sjukfall är 44 dagar medan en sjukskrivning som är kopplat till psykiska besvär är 

betydligt längre med hela 75 dagar. Psykiska diagnoser har alltså längre sjukskrivningar än både hjärt- 

                                                           
1 Jönköpings posten, Ekström Anna, ”Deras arbetssituation är ohållbar” publicerad 2017-03-02, hämtad 2017-10-03.  
2 Försäkringskassan, Lindwall Ulrik och Olsson-Bohlin Christina, ”Sjukskrivning för reaktion på svår stress ökar mest” 

publicerad 2016, hämtad 2017-09-04. 
3 Jnytt, Carlsson Rebecca, ”Flera anställda på kommunen mår dåligt”, publicerad 2017-06-04, hämtad 2017-09-04. 
4 Försäkringskassan, Lindwall Ulrik och Olsson-Bohlin Christina, ”Sjukskrivning för reaktion på svår stress ökar mest” 

publicerad 2016, hämtad 2017-09-04. 
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och kärlsjukdomar. Med tanke på den stora ökningen sjukskrivningar inom psykisk ohälsa är det 

viktigt att utnyttja kunskapen som finns för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning och 

för att minska sjukskrivningen. Enligt Försäkringskassan behövs det dock mer kunskap och forskning 

kring ämnet.5  

Med tanke på brister i insikten kring psykosocial arbetsmiljö så är det fullt förståeligt att arbetsgivare 

runt om i Sverige inte riktigt vet hur de ska hantera ämnet. På grund av ökningen av de psykiska 

diagnoser hos de anställda på Jönköpings kommun har de valt att ta fram en strategi för att skapa 

säkrare och hälsofrämjande arbetsmiljöförhållanden för att förebygga ohälsa bland sina anställda. De 

har kunnat dra en tydlig koppling till psykisk ohälsa och har därför valt att inrikta sig på den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön i deras strategi mot mindre sjukskrivningar och bättre hälsa.6  

Frågan är hur långt det ska behöva gå innan psykisk ohälsa tas på allvar och vad ska egentligen 

behöva ske för att vi människor ska förstå allvaret i problemet. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Jönköpings kommun tolkar arbetsmiljölagen 

(1977:1160, AML) och dess föreskrifter när det gäller psykosocial arbetsmiljö och psykisk ohälsa. 

Arbetet kommer på så sätt att ge en större förståelse för hur kommunen tillämpar gällande lag och 

riktlinjer i sitt arbete. 

Med tanke på syftet med arbetet önskas följande frågeställningar att besvaras: 

• Hur ser det övergripande rättsläget ut för arbetsmarknadens parter när det kommer till 

psykosocial arbetsmiljö och hur samspelar Europeiska unionens (EU) regelverk med svensk 

lagstiftning?  

• Vad har den svenska lagstiftningen för påverkan på Jönköpings kommuns arbete med 

psykosocial arbetsmiljö och vad blir det för konsekvenser för de anställda? 

1.3 Avgränsning 

Arbetet kommer att utgå från arbetsmiljö med ett psykosocialt perspektiv och hur det kan bidra till 

psykisk ohälsa hos människor. Med tanke på syfte och frågeställningar kommer detta arbete inte att gå 

djupare in på fysisk arbetsmiljö, även om det kommer att beröras kort. Arbetet kommer att utgå från 

svensk lag och jämförelser kommer därför inte att ske med andra länder. Arbetet är också avgränsat 

till att undersöka Jönköpings kommuns handlingsplaner kring ämnet och utifrån dem jämföra med 

svensk lag. Andra kommuner kommer inte att undersökas för att skapa en jämförelse.  

                                                           
5 Försäkringskassan, Lindwall Ulrik och Olsson-Bohlin Christina, ”Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning” 

publicerad 2017, hämtad 2017-09-04 
6 Jnytt, Carlsson Rebecca, ”Flera anställda på kommunen mår dåligt”, publicerad 2017-06-04, hämtad 2017-09-04 
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1.4 Metod och material  

För att kunna svara på de frågeställningar som ligger till grund för arbetet så kommer två olika 

metoder att användas. Grunden till uppsatsen hade egentligen mest naturligt skrivits utifrån den 

traditionella rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden systematiserar, tolkar och 

fastställer gällande rätt och är den metod som är vanligast att använda till denna typ av arbete.7 Dock 

utgår arbetet väldigt mycket från arbetsmiljölagen och dess tillhörande föreskrifter, 

myndighetsföreskrifter, och föreskrifterna räknas inte som en rättskälla i den strikta rättsdogmatiska 

metoden. Med tanke på den vikt föreskrifterna har i arbetsmiljöarbetet kommer arbetet istället att utgå 

från den rättsvetenskapliga metoden. Den rättsvetenskapliga metoden innefattar ett mer analytiskt 

synsätt på lagar och regler än vad den traditionella rättsdogmatiken gör. Den rättsvetenskapliga 

metoden innefattar rättskälleläran och andra metoder, där bland den rättsdogmatiska metoden, för att 

analysera rätten.8  

Arbetsmiljölagen är en ramlag och dess funktion är inte att normativt leverera materiella lösningar på 

reglerade problem. Lagen talar istället om hur beslut ska fattas i olika typer av situationer. Då rätten 

saknar ett normativt innehåll blir det därför svårt att använda sig utav en strikt rättsdogmatisk metod. 

Den rättsdogmatiska metoden kräver att det finns ett normativt innehåll som ska kunna lägga grunden 

för tolkning i ett särskilt fall. Saknas det normativa innehållet i rättskällorna så blir den 

rättsdogmatiska metoden väldigt platt.9  

Ett begränsat antal källor kommer att användas i enlighet med den rättsdogmatiska metoden, de är 

redan förutbestämda vilket kommer göra att två personer som undersöker samma sak, kommer att få 

samma slutsats i arbetet.10 Dock kommer alltså arbetet att innefatta föreskrifter och istället för att 

benämna metoden som rättsdogmatisk, breddas begreppet till rättsvetenskaplig. Genom att använda 

den rättsvetenskapliga metoden, som är en bredare metod, kommer den underlätta arbetet med att 

svara på den första frågeställning och uppnå syftet med arbetet.11  

För att kunna besvara den andra frågeställning så kommer den rättssociologiska metoden användas 

som ett komplement till den rättsvetenskapliga metoden, då den ställer andra frågor till rättsordningen 

än vad enbart en strikt rättsdogmatisk metod gör.12 Den rättssociologiska metoden går ett steg längre 

och undersöker samspelet mellan de olika rättsreglerna och det sociala systemet i samhället. 

Kunskapen om samhället och rättsregler är viktigt för att kunna förutsäga olika straffpåföljders 

verkningar. Metoden hjälper till att utreda och undersöka hur två frågor står i kontrast till varandra. 

                                                           
7 Sandgren, Claes Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Stockholm, Norstedts Juridik AB 2015 s. 43 
8Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 42 
9 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Lund, Studentlitteratur, 2002 s73-74 
10 Sandgren, Claes Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43-44 
11 Sandgren, Claes Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43 
12 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 16 
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Den traditionella rättsdogmatiska metoden kan ibland anses som ensidig och därför är den 

rättssociologiska metoden ett bra komplement. 13 Den rättssociologiska metoden ser konsekvenserna 

som följer utav rätten och dess rättsliga beslut. Genom att använda den rättssociologiska metoden som 

ett komplement så kommer arbetet förhoppningsvis kunna utreda vikten av psykosocialt 

arbetsmiljöarbete och vad konsekvenserna blir för de anställda.   

Med tanke på valet av metod så kommer rättskälleläran ligga till stor vikt för detta arbete. EU:s lagar 

och svenska lagar kommer lägga grunden i arbetet och de kommer att tolkas för att kunna besvara 

frågeställningarna i arbetet. Förarbeten kommer att granskas för att få svar på varför lagar och regler 

har skapats och ge en klarhet i varför lagarna ser ut som de gör. Rättspraxis och doktrin kommer även 

att undersökas för att ta del av betydelsefull fakta kring ämnet och få en större insikt i hur 

bestämmelserna används i praktiken. Jönköpings kommuns handlingsplaner och arbetsmiljöhandbok 

kommer studeras och undersökas för att se hur de tolkar och tillämpar lagen.  

 

1.5 Tidigare forskning  

Tidigare forskning kring arbetsmiljö var inte svårt att hitta men forskning kring psykosocial 

arbetsmiljö inför detta arbete visade sig vara mer begränsad och svårare än förväntat att hitta. Peter 

Anderssons avhandling Vidta alla åtgärder som behövs: en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens 

ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö har dock bidragit med 

mycket kunskap till området. Avhandlingen berör arbetsgivarens arbetsmiljörättsliga ansvar att 

förebygga stressrelaterad ohälsa och han är en av få som forskat i ämnet. Det finns dock de forskare 

som valt att undersöka arbetsmiljö, från olika perspektiv. Maria Steinberg har till exempel skrivit en 

avhandling kring skyddsombud och deras huvuduppgift att företräda medarbetarna i 

arbetsmiljöfrågor.14 Ole Hasselbalch har skrivit om arbetsbetingad stress där han skriver att det 

moderna arbetslivet har lett till att fler lider av stress och att det ofta leder till långa sjukskrivningar.15 

En artikel, Hundra år av långsamhet: Exposé över begreppet psykosocial arbetsmiljö, beskriver olika 

synsätt och användning av arbetsmiljö och hur det över tid har förändrats i Sverige. Artikeln behandlar 

psykosocial arbetsmiljö och visar vikten av begreppet.16  

                                                           
13 Forslund, Anne-Louise, Vad är rättssociologi? 1978, Bohusläningens AB, Uddevalla s.214-216.  
14 Steinberg, Maria, Skyddsombud i allas intresse: en rättsvetenskaplig studie, Norstedts juridik, Diss. Stockholm : Univ., 

2004,Stockholm, 2004 
15 Hasselbalch, Ole, Arbejdsbetinget stress i arbejdsretlig belysning, 1. udg., Jurist- og Økonomforbundet, København, 

2010 
16 Abrahamsson L, Johansson J (2013): Hundra år av långsamhet: Exposé över begreppet psykosocial arbetsmiljö. I 

Arbetsmarknad och Arbetsliv, nr 2/2013 
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 Jönköpings kommun 

2.1 Allmänt om kommunen 

I södra Sverige, precis vid Vättern ligger Jönköpings kommun som är en mycket expansiv kommun 

med ca 135 000 invånare17 och är idag en av Sveriges tio största kommuner. Det är ungefär 11 000 

anställda och 500 förtroendevalda inom kommunen. Jönköpings kommun som arbetsgivare har 

ansvaret för dessa arbetstagares hälsa och välmående. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande 

organet och kommunen har åtta olika förvaltningar som styrs av politiska nämnder.18 De olika 

förvaltningarna är Kultur- och fritidsförvaltningen där de olika fritidsanläggningarna, fritidsgårdar, 

bibliotek och mycket mer ingår. Miljö- och hälsoskyddskontoret sköter tillsyn av bland annat 

industrier och bostadsklagomål. Räddningstjänsten sköter det brottsförebyggande arbetet och skyddar 

mot olyckor. Socialtjänsten har hand om äldreomsorg, funktionshinderomsorg och hälso-sjukvård. 

Stadsbyggnadskontoret tar hand om bland annat byggandet och trafik- och utvecklingsprojekt. 

Kommunstyrelsens förvaltning, lednings- och utvecklingsresurser och övergripande personalfrågor 

sker i stadskontoret. Tekniska kontoret ansvarar för fastigheter, mark, gator och parker. Sista 

förvaltningen är utbildningsförvaltningen som sköter skolor, förskolor och vuxenutbildningar.19 

 

2.2 Kommunens handlingsplaner och policys 

Kommunen har många policys, program och riktlinjer som ligger till grund för hur kommunen ska 

skötas inom olika områden. Frågor om arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård är samlade i samma 

styrande dokument och är offentliga handlingar som alla kan ta del utav. Genom att utveckla en bra 

arbetsmiljö inom kommunen främjar de som arbetsgivare: 

• god hälsa, säkerhet och trygghet 

• samhörighet, inkludering och gemenskap 

• inflytande och motivation 

• effektivitet och kvalitet samt  

• god balans mellan krav och resurser 

Arbetet med arbetsmiljön är utformat i en policy som ska vara anpassad till människors olika 

förutsättningar ur både fysiskt och psykiskt välmående. De använder sig av ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete och det bedrivs utav kommunens förvaltningar och bolag. De har även egna 

bestämmelser om friskvård, jämställdhet, rehabilitering, medarbetaridé och alkohol – och 

drogproblematik som även ska tillämpas.20 

                                                           
17 SCB, Statiska centralbyrån, statistik hämtad 2017-10-13 
18 Jönköpings kommuns hemsida, hämtad 2017-10-13 
19 Jönköpings kommuns hemsida, förvaltningar, hämtad 2017-10-13 
20 Jönköping kommuns program för arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård från 2015-11-24, hämtad 2017-10-06 
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Kommunen har en medarbetaridé som bygger på grundläggande värderingar som formar och 

utvecklar arbetsplatserna runt i kommunen beträffande medarbetarskap, ledarskap, kommunikation 

och samverkan. Dessa fyra begrepp är nyckelord som skapar ett vardags- och förbättringsarbete. 

Samråd, god dialog, stimulans och uppmuntran är viktigt för kommunen, för att skapa ett kreativt och 

motivationsskapande klimat som också bidrar till en bättre psykosocial arbetsmiljö.21 

Arbetsmiljöarbetet sker i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och de skyddsombud som utses, 

där arbetsgivaren har det yttersta ansvaret men kommunen jobbar hårt med att arbetstagarna också ska 

medverka till en god arbetsmiljö. De anser också att det ska finnas en tillit till individerna och att en 

ömsesidig respekt mellan chef och medarbetare ska finnas. Kränkande särbehandling och 

diskriminering är något som kommunen tar på största allvar och är något som definitivt inte 

accepteras inom verksamheten.22 

Jönköpings kommun satsar på att omfatta alla förhållanden av arbetsmiljö, de vill att det ska betraktas 

som ett helhetsperspektiv och ska ses ur fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala perspektiv. Det 

yttersta ansvaret i kommunen ligger hos de olika nämnderna och hos bolagsstyrelser. Kommunen 

ansvarar för att förvaltningarnas och bolagens chefer har kunskap, befogenhet och de resurser inom 

arbetsmiljö som verksamheten kräver. Det är sedan viktigt att arbetstagarna får den introduktion och 

information de behöver för att undvika risker i arbetslivet. Kommunen anser att det är viktigt att 

verksamhetsfrågor som påverkar arbetsmiljön beslutas så långt ner i organisationen som möjligt och 

ska vara tydligt nerskrivet. I Jönköpings kommun utgör kommunhälsan en viktig roll för arbetsmiljön 

och utbildning inom arbetsmiljö, för att säkerställa att chefer och skyddsombud har den kunskap och 

kompetens som krävs. Kommunhälsan jobbar med hälsofrämjande och förebyggande 

arbetsmiljöarbete men dessutom med arbetsanpassning och rehabilitering.23 

Jönköpings kommun har även en policy med riktlinjer för rehabiliteringsarbetet om någon blir sjuk 

eller skadad. De vill att sina anställda ska känna sig trygga i vetskap om att kommunen alltid försöker 

göra sitt bästa för att främja fortsatt anställning. De anställda erbjuds samma möjligheter inom 

rehabilitering oavsett yrke, ålder och kön och ska få den rehabilitering som situationen kräver. Även 

här har kommunhälsan en viktig roll, de bedömer behov av, föreslår och genomför olika typer av 

rehabiliteringsinsatser, vilka kan vara av både medicinsk, ergonomisk, psykosocial och teknisk 

karaktär. Kommunen strävar efter att planering av rehabilitering genomförs så tidigt som möjligt för 

att kunna förkorta sjukskrivningsperioden.24 

                                                           
21 Jönköping kommuns program för arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård från 2015-11-24, hämtad 2017-10-06 
22 Jönköping kommuns program för arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård från 2015-11-24, hämtad 2017-10-06 
23 Jönköping kommuns program för arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård från 2015-11-24, hämtad 2017-10-06 
24 Jönköping kommuns program för arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård från 2014-12-03, hämtad 2017-10-06 
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2.3 Jönköping kommuns arbetsmiljöhandbok 

Förutom de olika policys som finns på kommunens hemsida har de dessutom en arbetsmiljöhandbok 

på deras intranät som går in mer i detalj på varje område. De har bland annat en sida med de olika 

lagarna och föreskrifterna så de alltid är lättillgängliga. De olika parternas roller och ansvar är tydligt 

nedskrivna och de har även rutiner och regler för de olika förvaltningarna runt om i kommunen. De 

olika förvaltningarna kräver olika typer av arbetsmiljöarbete, även fast mycket är samma, precis som 

det finns föreskrifter till olika typer av områden. Kommunen lyfter fram det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i deras arbetsmiljöhandbok, där den ligger som första punkt. De vill att 

arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp ska ingå som en naturlig del i det 

dagliga arbetet. De lyfter då även fram att det inte enbart gäller den fysiska arbetsmiljön utan även den 

sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Varje år ska arbetsgivaren göra en uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Skulle det vara något som inte fungerat bra ska det åtgärdas och 

förbättras. Kommunen har även ett dokument med exempel på formulär för den årliga uppföljningen 

där syftet är att kartlägga iakttagelser av Jönköpings kommuns rutiner inom arbetsmiljöarbete. 

Dokumentet innehåller en lång rad med frågor till arbetsgivaren för att se till att allt sköts på rätt sätt, 

men även skyddsombuden har frågor för att ge sina synpunkter i det hela.25 

När det gäller den psykosociala arbetsmiljön har kommunen valt att benämna den som organisatorisk 

och social arbetsmiljö, precis som arbetsmiljöverket. Området har en egen rubrik i handboken vilket 

gör det tydligt och det är lätt att hitta det man söker. Här finns de olika föreskrifterna kring området, 

men även olika checklistor för att uppnå bästa möjliga arbetsmiljö. En checklista är till för bara 

cheferna där olika påståenden och frågor ställs för att lättare ha koll på att arbetsmiljön följs. I 

dokumentet ställs det frågor som ”är det tydligt vilka mål som ska prioriteras vid tidsbrist och allt för 

hög arbetsbelastning?” och ”vidtar den närmaste chefen åtgärder för att motverka arbetsuppgifter och 

arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande och kan leda till ohälsa?” Dokumentet är även till 

för att öka kunskapen hos cheferna, då gott stöd från cheferna ofta bidrar till mindre stress. 

Handboken innehåller inte bara lagar och regleringar utan även intressant fakta om vilka som till 

exempel kan drabbas av stress och åtgärder för att förebygga stress och inte bara ta hand om de 

problem som redan uppstått. Till sist tar handboken upp viktiga saker om en olycka varit framme eller 

om någon drabbas av ohälsa. Här finns all information om karensdagar, sjuklön och sjukpenning som 

är viktiga för både medarbetare och chefer att veta. Jönköpings kommuns arbetsmiljöhandbok utgår 

självklart mycket från lagen och dess regler, men tillför även mycket kunskap i övrigt kring både 

fysisk och psykosocial arbetsmiljö.26 

                                                           
25 Jönköpings kommuns arbetsmiljöhandbok 
26 Jönköpings kommuns arbetsmiljöhandbok 
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 Om begreppet psykisk ohälsa  
Psykisk ohälsa är inte något nytt som uppstått i dagens samhälle, det är något som funnits under alla 

tidsepoker och vi människor har alltid försökt förstå de psykiska svårigheterna som vissa människor 

drabbas av.27 En exakt definition av begreppet psykisk ohälsa finns inte och regleras inte i lagen, 

vilket gör att alla fall måste utredas individuellt. Det är vanligt att psykisk ohälsa benämns som ett 

samlingsbegrepp av allt ifrån nedsatt psykiskt välbefinnande, så som oro och nedstämdhet, till 

allvarligare psykiska sjukdomar som schizofreni. Olika faktorer har betydelse för hur psykisk ohälsa 

definieras. Olika tillgång till vård, kulturella, ekonomiska och sociala faktorer i samhället gör det svårt 

att jämföra psykisk ohälsa mellan olika länder men även i samma land under en längre tidsperiod.28 

Ett begrepp som används i internationella undersökningar och forskning är Common Mental 

Disorders och förkortas CMD. CMD omfattar de vanligaste av de psykiska sjukdomarna, så som 

depression, ångest, tvångssyndrom och posttraumatiska stressyndrom. Det har inom Sverige översatts 

till ”lättare psykisk ohälsa”. I Sverige är nästan 90 procent av de sjukskrivningar som finns relaterade 

till psykisk ohälsa, just CMD.29 Nedan kommer en kort förklaring om de vanligaste psykosociala 

arbetsmiljöfaktorerna som kan bidra till psykisk ohälsa och sjukskrivning: 

Krav, kontroll, spänt arbete och stöd 

Kraven på en arbetstagare beskrivs oftast som hur hårt en person arbetar, hur effektivt de arbetar. 

Kontroll över arbetet är arbetstagarens möjlighet att påverka på arbetsplatsen. Hur och när arbetet ska 

utföras eller möjligheten att använda sig utav sin egen kunskap och erfarenhet. Socialt stöd i arbetet är 

det emotionella och konkreta stödet som vi människor får från personer i omgivningen. Avlastning vid 

för mycket arbete eller återkoppling på utfört arbete är positiva saker som kan hjälpa till att minska 

pressen. 30 

 

Ansträngning och belöning  

Olika arbetsuppgifter kräver olika ansträngningar och det kan både vara individens egna krav och 

omgivningens förväntningar. Belöning inom arbetslivet kan vara på olika nivåer, antingen genom 

löneförhöjning, befordran eller genom social status. 31 

 

                                                           
27 Theorell, Töres, Psykosocial miljö och stress, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 s.133 
28 Theorell, Töres Psykosocial miljö och stress, s.137 
29 Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Vingård Eva ” Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro” 

publicerad 2015-04-14, hämtad 2017-09-22, s.8-12 
30 Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Vingård Eva ” Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro” 

publicerad 2015-04-14, hämtad 2017-09-22, s.8-12  
31 Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Vingård Eva ” Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro” 

publicerad 2015-04-14, hämtad 2017-09-22, s.8-12  
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Rättvis miljö, engagemang och utveckling 

Det är viktigt att arbetsgivarna ser till att ingen arbetstagare blir favoriserad, då är det lätt att det 

uppstår konflikter på arbetsplatsen. Kränkande särbehandling är också något som kan uppstå om 

arbetsgivaren inte ser till att behandla alla arbetstagare lika. Om en arbetstagare inte får chansen att 

använda sig utav sin förmåga eller om det är svårt att utvecklas kan det leda till understimulering, 

försämrad arbetsglädje, dålig självbild och en känsla av hopplöshet kan uppstå. 32 

Rollkonflikter, mobbning och katastrofupplevelser  

Konflikter kan lätt uppstå när ett behov eller en vilja möter motstånd från andra människor. De kan 

uppstå mellan både individer och mellan grupper. Skulle en konflikt inte lösas kan de resultera i 

mobbning. Långvariga besvär av trötthet, ångest eller depression kan uppstå utav katastrofuppleveler. 

Katastrofupplevelser kan också leda till post-traumatiska stressbesvär. 33 

 

Anställningsformer och arbetstid 

Tillfällig anställning eller anställning hos en uthyrningsfirma kan leda till svårigheter att planera en 

framtid. När det dessutom ställs mer krav på arbetstagarna att vara mer flexibla så kan en känsla av 

otrygghet och stress uppstå. Kvällsjobb och tidiga morgnar kan förstöra dygnsrytmen och det i sin tur 

kan störa det sociala livet. För många människor kan det även leda till sömnstörningar och 

depression.34 

Det finns ett flertal andra faktorer som kan påverka den psykiska ohälsan i arbetslivet, de listade ovan 

är bara ett fåtal men kanske de mest frekventa. Dock får man inte glömma bort att den fysiska och 

psykiska hälsan ofta hänger ihop och att ett fysiskt krävande jobb lätt kan leda till psykisk ohälsa, så 

som utmattning.35 En tredjedel av ökningen av psykisk ohälsa kan förknippas med ökade arbetskrav, 

ökad arbetslöshet men även en ekonomisk stress. Alla tre är viktiga psykosociala faktorer som kan 

påverka den psykiska hälsan.36 Skulle en person som mår dåligt bli sjukskriven, arbetslös eller 

förtidspensionerad så blir det i längden oftast att den psykiska ohälsan försämras. Detta sin tur 

påverkar både sociala relationer och att personen lätt blir isolerad och att skamkänslorna över de 

psykiska besvären ökar. Det är oftast inte lätt att själv söka vård för något man skäms över och istället 

försämras de sociala relationerna och det blir svårare att ta sig tillbaka på arbetsmarknaden.37         

                                                           
32 Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Vingård Eva ” Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro” 

publicerad 2015-04-14, hämtad 2017-09-22,  s.8-12  
33Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Vingård Eva ” Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro” 

publicerad 2015-04-14, hämtad 2017-09-22,  s.8-12  
34Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Vingård Eva ” Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro” 

publicerad 2015-04-14, hämtad 2017-09-22, s.8-12 
35 Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Vingård Eva ” Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro” 

publicerad 2015-04-14, hämtad 2017-09-22, s.25-26 
36 Theorell, Töres Psykosocial miljö och stress, s.147 
37 Theorell, Töres, Psykosocial miljö och stress, s.148 
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Nedan följer en kort beskrivning av de vanligaste psykiska diagnoserna, som går att koppla ihop med 

de psykosociala förhållandena i arbetet och i samhället:          

Depression 

Typiska symptom för en deprimerad person är nedstämdhet och bristande känsla av lust och glädje. 

Det kan vara svårt att dra en gräns mellan en naturlig nedstämdhet, sorg, och andra olika former av 

depressioner. Var fjärde man och varannan kvinna i Sverige räknas ha drabbats av en depression. 

Kvinnor blir oftast deprimerande när de har för hög arbetsbelastning samtidigt som de har dåliga 

sociala relationer. Män däremot blir oftast deprimerade när de förlorar sitt arbete eller en ställning på 

arbetsplatsen. Män har oftast också svårare att söka hjälp för sitt beteende och tar lättare till alkohol 

eller droger. 38 

Ångest 

Ångest förekommer oftast hos kvinnor och brukar vara följden av en depression eller en annan 

psykisk sjukdom. Ångest kan också lätt uppstå vid förluster, om någon nära går bort eller om man 

skulle förlora sitt hus. Många personer som är deprimerade har någon form av ångest och den 

vanligaste är social fobi. Panikattacker och panikångest är något som kan utvinnas av ångest.39  

Stress 

Stress kan lätt uppstå vid för hög arbetsbelastning och det är viktigt att uppmärksamma 

varningstecken tidigt. Stress påverkar människors funktionspåverkan och för att det inte ska bli ett 

bestående problem är det viktigt med återhämtning, vila och sömn. Människors förmåga att tänka, 

uppmärksamma, bearbeta och komma ihåg information är väldigt viktigt i alla former av arbeten. Om 

det förekommer för mycket stress är risken att dessa faktorer påverkas och att både arbete och det 

sociala livet blir lidande. Svårt att samarbeta och risk för konflikter och mobbning är något som kan 

vara konsekvenser av för mycket stress. 40 

Missbruk 

För att dämpa olika former av dåliga psykosociala situationer används ofta alkohol, tobak och droger. 

De stimulerar hjärnans belöningssystem och ger en kortvarig tillfredställelse. Personer med svår 

ångest, depression eller social fobi använder ofta dessa substanser för att lindra smärtan.41 

 

                                                           
38 Theorell, Töres, Psykosocial miljö och stress, s.143 
39 Theorell, Töres, Psykosocial miljö och stress, s.144 
40 Eklöf, Mats, Psykosocial arbetsmiljö: begrepp, bedömning och utveckling, Upplaga 1, Lund, 2017. S.35-38 
41 Theorell, Töres, Psykosocial miljö och stress, s.145 
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 EU rätt   
Då Sverige gick med i EU 1995 så är de, precis som alla andra medlemsstater tvungna att följa de 

direktiv och förordningar som beslutas. I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) 

nämns arbetsvillkoren och då även arbetsmiljö i artikel 151 och 153. Arbetsmiljön ska förbättras för 

att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Det ska även finnas ett socialt skydd och trygghet för 

arbetstagarna. Då detta är en förordning är den direkt tillämplig bland medlemsstaterna och tas direkt 

in i den nationella lagstiftningen. Skulle någon av medlemsstaternas egna regler säga något annat så är 

det ändå förordningen som gäller. 42  

Europeiska arbetsmiljöbyrån och EU i stort jobbar dagligen med arbetsmiljöfrågor. De vill ha säkrare 

och hälsosammare arbetsplatser inom EU, då det gynnar alla intressenter – både arbetstagarna, 

företagen men även samhället i stort. Direktiv 89/391/EEG togs fram för att förbättra arbetstagarnas 

säkerhet och hälsa i arbetet. Direktivet innehåller de grundläggande principerna för arbetsmiljö och är 

ett minimikrav, vilket gör att det inte hindrar medlemsstaterna att ha högre krav för arbetsmiljö än vad 

EU säger. I direktivet framgår det att arbetsgivare har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. De ska 

utvärdera de risker som finns för arbetstagarnas hälsa och säkerhet och åtgärda de risker som finns för 

att göra arbetsmiljön bättre och säkrare. Det står även med i direktivet att arbetstagaren ska få den 

informationen och verktyg de behöver för att kunna sköta arbetsmiljön från sitt håll. Det är 

arbetstagarens ansvar att sörja för sin egen och andras säkerhet och hälsa, i den mån de kan. 

Medlemsstaterna skulle införa direktivet i sina egna lagar och författningar innan den 31 december 

1992.43 

Utöver det grundläggande direktivet så finns det flera särdirektiv, kompletterande direktiv, till 

arbetsmiljöarbetet. Direktiv 89/654/EEG är det första särdirektivet och reglerar minimikrav för 

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Detta direktiv reglerar dock nästan enbart den fysiska 

arbetsmiljön, men är ändå värt att nämna då särdirektiven är en viktig del för arbetsmiljön och för att 

ge ett extra skydd för arbetstagarna. Några av de andra särdirektiven är användning av 

arbetsutrustning (89/655/EEG), personlig skyddsutrustning (89/656/EEG), manuell hantering av laster 

(90/269/EEG) och bildskärmsutrustning (90/270/EEG) som alla påverkar arbetsmiljön men som inte 

kommer att undersökas närmare med tanke på arbetets syfte och frågeställning.44  

En arbetsmiljöram har jobbats fram av EU-kommissionen för att säkerhetsställa en trygg och 

hälsosam arbetsmiljö under perioden 2014–2020. Deras mål är att hjälpa medlemsstaterna att hantera 

de olika risker som finns på arbetsplatserna och effektivt arbeta med dem. EU hoppas på att förbättra 

                                                           
42 FEUF artikel 151 och 153 
43 Direktiv 89/391/EEG 
44 Meddelande från Europa kommissionen  
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medlemsstaternas tillämpning av nationella bestämmelser och EU-bestämmelser, speciellt hos de 

mindre företagen som oftast är sämre på att följa bestämmelser och rapporterar färre 

arbetsmiljöåtgärder än de större företagen. En annan utmaning som tas upp i arbetsmiljöramen är att 

åtgärder mot arbetssjukdomar måste förbättras. Där lyfts också psykisk ohälsa upp som ett extra 

varningstecken som bör ägnas särskild uppmärksamhet. De vill kunna identifiera och sprida metoder 

för att kunna förebygga psykiska besvär på arbetsplatsen. Stor vikt ligger även på rehabilitering så att 

arbetstagare snabbt kan återgå i arbetet efter sjukdom eller olycksfall, så risken för att uteslutas från 

arbetsmarknaden minskar. Ramen från kommissionen innehåller anvisningar för åtgärder och metoder 

på arbetsmiljöområdet och kommissionen kommer att övervaka genomförandet av ramen för att se om 

den kan leda till en förbättrad arbetsmiljö bland medlemsstaterna.45  

 Nationell rätt  
 

”Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.” 2 

kap. 1 § AML  

Arbetsmiljö regleras i AML och är en ramlag som innebär att den innehåller grundläggande 

värderingar och riktlinjer. En ramlag sätter upp generella mål utan att reglera detaljer. Anledningen är 

att man vill kunna ge utrymme för frihet och flexibilitet då allt för detaljerade lagar kan utgöra hinder. 

Då samhället är i ständig förändring väljer man alltså att göra AML till en ramlag, så den kan anpassas 

till de förändringar som vi möter.46 För att få mer exakta regler om arbetsmiljö får man istället gå 

vidare till de olika föreskrifterna som finns inom olika områden. 47 Arbetsmiljöregleringarna kan 

illustreras som ett träd, där arbetsmiljölagen utgör rötterna som ger förutsättningar till resten av trädet 

och arbetsmiljöarbetet. Stammen kan ses som det systematiska arbetsmiljöarbetet som beskriver hur 

arbetet ska bedrivas och till sist kommer föreskrifterna som kan illustreras som grenarna. Grenarna ger 

en mer detaljerad beskrivning om olika områden och hur förhållandena ska vara.48 Arbetsmiljö 

förknippas ofta bland annat med arbetsplatsens lokaler, apparater och redskap. Men arbetsmiljö 

innefattar så mycket mer än det. Den sociala aspekten på arbetsplatsen påverkar också arbetsmiljön 

och hur arbetstagaren mår på arbetet. Arbetsmiljö är med andra ord upplevelser som både är fysiska, 

psykiska och sociala. 49  

                                                           
45 Europa kommissionen, strategisk ram för arbetsmiljö 2014-2020 
46 Arbetsmiljöverket, Gunnarsson, Johansson och Stoetzer, ”Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön- viktiga 

pusselbitar i en god arbetsmiljö”, publicerad 2016, hämtad 2017-09-11 
47 Ahlberg, Kerstin, Arbetsmiljölagen: med kommentarer, 12. uppl., Prevent, Stockholm, 2016 s.9 
48 Arbetsmiljöverket, Gunnarsson, Johansson och Stoetzer, ”Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön- viktiga 

pusselbitar i en god arbetsmiljö”, publicerad 2016, hämtad 2017-09-11 
49 Iseskog, Tommy, Arbetsmiljö för alla, 5., [rev.] uppl., Talentum HR, Stockholm, 2010 

 s.7-11 
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Propositionen 1976/77:149 tar upp att den tidigare arbetarskyddslagen brister i den totala 

hälsoaspekten och att sambandet mellan fysisk, psykisk och social hälsa inte framkommer ordentligt. 

Med tanke på de brister som fanns i den tidigare lagen ska den helt och hållet upphävas och ersättas 

med den nya arbetsmiljölagen. En stor förklaring till att lagen inte höll måttet var helt enkelt av 

naturliga skäl, att samhället och utvecklingen förändras med tiden. 50  

Syftet med skapandet av AML var att förebygga ohälsa och olycksfall och omfattade i samband med 

skapandet även den psykiska ohälsan. 51 Den nya lagen skulle få en bredare och större 

tillämpningsområde än vad den gamla lagen, arbetarskyddslagen, tidigare hade. En helhetsbild av 

människan i arbetet försökte skapas.52 Genom propositionen 1976/77:149 växte ett helt nytt synsätt på 

arbetsmiljöfrågor fram och de sjukdomar som är arbetsrelaterade blev inte längre bara fysiska utan då 

även psykiska. Tanken var att den nya lagen skulle vara mer allmängiltig och omfatta allt arbete. 

Lagen omfattade inte längre bara arbetstagare utan även försvaret, skolelever från årskurs 7 (ändrades 

1990 till alla skolelever) och även ensamföretagare.53 Det var också i propositionen det togs fram att 

arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olyckor. 

Huvudansvaret för arbetsmiljön hamnade därmed på arbetsgivaren.54 I den gamla lagen, 

arbetarskyddslagen, stod det tidigare att arbetsgivaren är skyldig att använda nödvändiga åtgärder för 

att säkra arbetstagarens säkerhet och hälsa.55 Den psykiska ohälsan nämndes även i 

arbetarskyddslagen, men då bara när planering av arbete skulle utföras så skulle arbetstagarnas fysiska 

och psykiska förutsättningar beaktas, 2kap 13§ arbetarskyddslagen.  

Begreppet arbetstillfredsställelse, som är ett centralt område inom den psykosociala arbetsmiljön, tas 

även upp i propositionen 1976/77:149. Arbetstillfredsställelse är enligt utredningen till propositionen 

krav och önskemål som kan ställas mot arbetets värde och mening. Det är dock ett begrepp som är 

relaterat till varje enskild person och hens behov. Propositionen förtydligar därför att det är omöjligt 

att lagstifta arbetsförhållanden som kan bidra till en bättre arbetstillfredsställelse. Där räknas också 

begrepp som personlig utveckling, arbetets meningsfullhet och självförverkligande in. Istället anses 

möjligheten att själv påverka sin arbetsplats och arbetsuppgifter vara en chans till att förbättra sin egen 

arbetstillfredsställelse och då även personlig utveckling.56 

Arbetsskyddet har under en längre period breddats och blivit mer omfattande. Arbetsmiljön anses nu 

ha en påverkan på de arbetandes hela hälsosituation. Med samhällets utveckling har en insikt i 

                                                           
50 Prop. 1976/77:149 s. 27 
51 Iseskog, Tommy, Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt 1. uppl., IJK förlag, Stockholm, 2016, s. 14 
52 Iseskog, Tommy, Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, s. 9 
53 Prop. 1976/77:149 s.450 
54 Prop. 1976/77:149 s.2 
55 2kap 8§ arbetarskyddslagen 
56 Prop. 1976/77:149 s.60 
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arbetsmiljön blivit större och för att uppnå bästa möjliga arbetsförhållanden så räcker det inte längre 

att bara tänka på de tekniska och fysiologiska aspekterna. De sociala och psykologiska synpunkterna 

anses i sambandet av skapandet av den nya lagen spela lika stor roll för en förbättring av 

arbetsförhållanden. För att skydda arbetarnas hälsa talar man därför om arbetsmiljö som också är 

bakgrunden till namnet på den nya lagen57 som trädde i kraft 1 januari 1978.  

Som ett komplement till AML finns dessutom arbetsmiljöförordningen (1977:1166). 

Arbetsmiljöförordningen innehåller bland annat regler och bestämmelser för skyddsombud och 

skyddskommittéer. Där står också att arbetsgivarna är skyldiga att spara vissa dokument och att de ska 

vara tillgängliga för arbetstagarna, bland annat arbetsmiljölagen.58 

Arbetsmiljölagen har ändrats ett flertal gånger och med tanke på vikten av arbetsmiljö togs även en 

motion fram för att ändra arbetsmiljölagen. I propositionen 1990/91:140 konstaterades det att de 

psykosociala faktorerna spelar en stor roll för många olika former av arbetsrelaterad ohälsa. Bland 

annat tas psykisk stress och psykisk belastning upp som riskfaktorer som kan bidra till allvarliga 

sjukdomar, så som hjärtinfarkt. Individens möjlighet att påverka och medverka i arbetet betonas i 

propositionen och mycket vikt ligger just på individen. 59 Utvecklingen i arbetslivet har inneburit att 

de psykosociala faktorerna blivit mer centrala och bör därför lyftas fram mer tydligt genom lagtext för 

att bli en större del av arbetsmiljöarbetet. 60 Syftet med propositionen var att ge klarare riktlinjer för 

arbetsmarknadens parter och lyfta fram frågorna kring arbetsorganisatoriska och psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer.61 

Även om AML är den lag som är mest väsentlig så är inte bara en lag som reglerar arbetsmiljö och 

arbetsmiljöfrågor, precis som i många juridiska frågor krävs det att undersöka flera olika lagar och 

lagregler som måste kombineras för att problemen ska lösas. 62  

På en arbetsplats med minst fem arbetstagare ska det finnas ett skyddsombud som företräder de andra 

arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.63 Skyddsombudet kan avbryta pågående arbete om den anser att 

arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarna.64 Vid större arbetsplatser, med minst 50 

arbetstagare, utses istället en skyddskommitté.65 Skyddskommitténs uppgift är bland annat att delta 

vid planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsprocesser och arbetsmetoder.66 En 

                                                           
57 Prop. 1976/77:149 s.385 
58 5§ Arbetsmiljöförordningen  
59 Prop. 1990/91:140 s.33 
60 Prop. 1990/91:140 s.34 
61 Prop. 1990/91:140 s.28 
62 Iseskog, Tommy, Arbetsmiljöansvar, Tolfte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015. s. 45 
63 6kap 2§ och 4§ AML 
64 6kap 7§ AML 
65 6kap 8§ AML 
66 6kap 9§ AML 



15 

 

arbetsmiljöinvestering eller inköp av nya maskiner ska alltså tas upp i skyddskommittén. Det är då 

viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren innan en större förändring inom organisationen måste 

förhandla med kollektivavtalande facklig organisation enligt lag (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet (MBL). 67  

En annan lag som också berör och samverkar med AML är Lag (1974:358) om facklig 

förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Skyddsombuden som utses på arbetsplatserna är en 

förtroendeman i arbetsmiljöfrågor och skyddas därmed under denna lag.68 Det kan till exempel gälla 

att skyddsombudet inte ska få försämrade arbetsvillkor på grund av sitt förtroende uppdrag.69 

Skyddsombuden har som uppdrag att granska och kontrollera arbetsmiljön för att skydda 

arbetstagarna.70  

Under 35 års tid har det uppkommit allmänna krav runt psykosocial arbetsmiljö men det saknades 

tidigare bindande föreskrifter för psykosocial arbetsmiljö med inriktning mot stress. Detta går att 

jämföra med att det i finns hela fem stycken bindande föreskrifter om tryckkärl. Arbetsmiljöverket har 

tidigare flera gånger försökt ta fram föreskrifter inriktat mot den psykosociala arbetsmiljön men utan 

större framgång. Tidigare fanns det en föreskrift som hette psykiska och sociala aspekter på 

arbetsmiljön, AFS 1980:14.71 Den är idag upphävd och ingår som en del i AFS 2015:4 om 

organisatorisk och social arbetsmiljö.  

Ett förslag från regeringen, DS 2001:28 långsiktig verksamhetsutveckling ur ett arbetsmiljöperspektiv, 

togs fram som en handlingsplan för att förnya arbetsmiljöarbetet. Syftet var att analysera den ökning 

arbetsrelaterad ohälsa som var relaterade till stress eller andra organisatoriska och sociala faktorer för 

att sedan uträtta en handlingsplan med åtgärder. I handlingsplanen konstaterades det bland annat att 

staten själva inte kan lösa problemen kring stress och andra organisatoriska och sociala faktorer. De 

menar att det inte räcker med lagar och regler för att problemet ska lösas. Istället tillämpas begreppet 

trepartsförhållande, där staten, arbetsgivare och arbetstagare ska samverka och lösa problematiken 

tillsammans.72  

                                                           
67 Iseskog, Tommy, Arbetsmiljöansvar, s. 39 och 112-113 
68 Iseskog, Tommy, Arbetsmiljöansvar, s. 41 
69 4§ FML 
70 Iseskog, Tommy, Arbetsmiljöansvar, s. 123 
71 Andersson, Peter, Vidta alla åtgärder som behövs: en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga 

stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, Jure, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 

2013,Stockholm, 2013 
72 Ds 2001:28 s.210 



16 

 

5.1 Psykosocial arbetsmiljö, en del av arbetsmiljölagen  

År 1959 infördes begreppet psykosocial arbetsmiljö utav psykoanalytikern Erik H Eriksson.73
 

Begreppet psykosocial arbetsmiljö kan vara svårt att sätta fingret på och en omfattande definition kan 

vara svår att hitta. Den definition som oftast används är samspelet mellan psykiska och sociala 

faktorer.74 Psykosocial arbetsmiljö är något som är väldigt aktuellt i dagens samhälle och är också 

något som är viktigt i arbetsmiljöarbetet. Den psykosociala arbetsmiljön är ett samspel mellan 

människans omgivning, hur de påverkas utav arbetsmiljön men även hur de utvecklas och utvecklar 

den arbetsmiljö som redan finns. Det finns ingen del i arbetsmiljön som är typisk psykosocial och det 

är svårt att skilja på den fysiska arbetsmiljön och den psykiska arbetsmiljön. Psykosocial arbetsmiljö 

är inte enbart relationen mellan människor utan omfattar egentligen samspelet med alla delar i 

arbetssituationen. Något som också är värt att ta upp är att arbetsmiljön inte påverkar alla människor 

på samma sätt. Den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön hänger ihop väldigt mycket och många 

delar ska samspela för att en god arbetsmiljö ska finnas på arbetsplatsen. De fysiska aspekterna på 

arbetsplatsen, så som lokal och utrustning, måste vara anpassat efter människors fysiska och psykiska 

förutsättningar samtidigt som det är viktigt att de ska känna sig delaktiga i arbetet de utför. En dålig 

arbetsmiljö kan bidra till att arbetstagarna får sämre livsglädje och ork i allmänhet.75  

Arbetsmiljöverket menar att det psykosociala begreppet syftar på individens upplevelser och hur de 

reagerar på sin omgivning. Fokuset hamnar där med på individen. Arbetsmiljöverket har istället valt 

att kalla den psykosociala arbetsmiljön för organisatorisk och social arbetsmiljö. Resultaten av hur 

arbetet ordnas, styrs och kommuniceras är den organisatoriska arbetsmiljön. Den sociala arbetsmiljön 

däremot är hur medarbetare och chefer samspelar och påverkas av varandra. Arbetsmiljöverket vill 

med detta lyfta fram det som arbetsgivare kan kontrollera, leda och styra. Den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön regleras i föreskriften 2015:4.76  

5.2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1 

År 2001 kom arbetsmiljöverket ut med en ny föreskrift som innebar att undersöka, genomföra och 

följa upp verksamheter för att förebygga olyckor och ohälsa. Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett 

system för att säkerhetsställa arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och ska tillämpas 

utav alla arbetsgivare. Det är arbetsgivarens ansvar att föreskrifterna följs och att alla arbetstagare vet 

om eventuella risker på arbetsplatsen. Den systematiska arbetsmiljön kan förklaras genom en cirkel, 

                                                           
73 Abrahamsson L, Johansson J: Hundra år av långsamhet: Exposé över begreppet psykosocial arbetsmiljö. I 

Arbetsmarknad och Arbetsliv, s 10.  
74 Theorell, Töres, Psykosocial miljö och stress, s.19. 
75 Abrahamsson L, Johansson J Hundra år av långsamhet: Exposé över begreppet psykosocial arbetsmiljö. I 

Arbetsmarknad och Arbetsliv, s 10.  
76Arbetsmiljöverket, Gunnarsson, Johansson och Stoetzer, ”Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön- viktiga 

pusselbitar i en god arbetsmiljö”, publicerad 2016, hämtad 2017-09-11.  
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där alla delar hänger ihop och är viktiga för att allt ska fungera. Arbetsgivaren ska undersöka 

arbetsförhållandena på arbetsplatsen och bedöma riskerna för olyckor och ohälsa. Om risker för 

olyckor eller ohälsa hittas ska det dokumenteras skriftligt. Det ska framgå vilka risker som finns och 

om de är allvarliga eller ej. Riskbedömning ska även göras vid omorganisationer eller ombyggnader. 

Arbetsgivaren måste åtgärda de risker som finns för olycksfall och ohälsa så snabbt som möjligt. 

Skulle det inte gå att åtgärda problemet direkt så ska det föras in i en skriftlig handlingsplan. I 

handlingsplanen ska det framgå när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska åtgärda 

problemen. Till sist ska de genomförda åtgärderna kontrolleras för att se om de har fått önskad effekt. 

Skulle åtgärderna inte ha bidragit till en förbättring, utan istället bidragit till nya risker så behövs det 

nya undersökningar och nya åtgärder. En uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske 

av arbetsgivaren varje år för att uppå bästa möjliga arbetsmiljö. Kraven i föreskrifterna om 

systematisk arbetsmiljö ska följas och de ska uppfyllas på arbetsplatsen så att arbetsmiljön blir bättre 

för arbetstagarna och bidrar till färre risker. Fler uppföljningar kan behövas vid allvarliga tillbud, 

olyckor eller vid flytt. 77 I det systematiska arbetsmiljöarbetet finns det även krav på en 

arbetsmiljöpolicy. Policyn beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten ska vara för att olycksfall 

och ohälsa ska förebyggas. Arbetsmiljöpolicyn ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio 

arbetstagare på arbetsplatsen.78  

5.3 Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4 

Den 22september 2015 beslutades arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk 

och social arbetsmiljö, 2015:4. Syftet med de nya föreskrifterna var att främja god arbetsmiljö och 

förebygga ohälsa när det kommer till organisatoriska och sociala förhållanden på arbetsplatsen. När de 

nya föreskrifterna beslutades så innebar det även att gamla föreskrifter försvann och blev en del av 

den nya. De gamla föreskrifterna som försvann var Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 

1993:17), Omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) samt de allmänna råden om Psykiska och 

sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14).  

Den nya föreskriften tar upp viktiga områden som påverkar den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön och förbättrar hälsan på arbetsplatsen. Det första området är arbetsbelastning. 

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har rimlig arbetsbelastning och anpassa de krav som finns i 

arbetet för att undvika ohälsosamma situationer. Det är viktigt att arbetstagarna är medvetna om vilka 

arbetsuppgifter de har och vilka resultat som ska uppnås. Om arbetsgivaren ser till att vara noga med 

arbetsbelastningen så minskar förhoppningsvis risken för stress, ångest och andra psykiska problem 

som lätt kan uppstå vid för hög arbetsbelastning.79 

                                                           
77 AFS 2001:1, Arbetsmiljöverket, ”Guide för en bättre arbetsmiljö” hämtad 2017-09-07 
78 AFS 2001:1 
79AFS 2015:4  
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Nästa område som föreskriften berör är arbetstid som också kan orsaka psykisk ohälsa hos oss 

människor. Jobbar arbetstagarna för mycket kan det bidra till en mängd negativa konsekvenser. Långa 

arbetsdagar förstör ofta möjligheterna till återhämtning som i sin tur kan leda till olyckor. Just 

begreppet arbetstid i föreskriften får hjälp utav arbetstidslagen (1982:673) som anger hur många 

timmar en arbetstagare får jobba och även viloperioder. Sista området är kränkande särbehandling, 

som arbetsgivaren ska klargöra inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för 

att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling. Om det inte hanteras på rätt sätt 

är det lätt att det uppstår konflikter och samarbetssvårigheter på arbetsplatsen vilket också ökar risken 

för psykisk ohälsa.80 Det är viktigt att arbetsmiljön fungerar enligt lag och föreskrifter för att undvika 

sjukdomar, inte minst för arbetstagarna men även för att undvika höga kostnader för företaget och då 

även samhället.   

5.4 Arbetsgivarens och arbetstagarens arbetsmiljöskyldigheter enligt lag 

Det är viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att uppnå en god arbetsmiljö på 

arbetsplatsen. Som tidigare nämnt ligger dock det yttersta ansvaret på arbetsgivaren. Skulle det vara så 

att arbetsgivaren har svårt att tolka eller tillämpa en lag eller någon av arbetsmiljöverkets föreskrifter 

kan de vända sig till arbetsmiljöinspektionen för att få råd. 81Forskning visar att chefer som är 

intresserade och bryr sig om sina medarbetare har en tendens att förebygga stress och skapa 

delaktighet hos sina medarbetare och på så sätt bidra till en bättre arbetsmiljö och psykosocial 

arbetsmiljö.82  

De anställda på arbetsplatsen har även ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet. För att de ska 

kunna utföra det på rätt sätt så krävs det att de har rätt information och kunskap om sin arbetsmiljö. 

Det är arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren får denna kunskap och att arbetstagaren får kännedom 

om eventuella risker på arbetsplatsen.83 Arbetstagaren har en skyldighet att följa föreskrifter och 

använda skyddsutrustning om det finns på arbetsplatsen. Skulle arbetstagaren anse att arbetet innebär 

direkt och allvarlig fara för liv eller hälsa ska skyddsombud eller arbetsgivaren genast underrättas. 84  

Skulle en svårare personskada eller dödsfall inträffa i samband med arbete ska arbetsgivaren utan 

dröjsmål underrätta den aktuella myndighet som regeringen bestämmer. Skulle skador drabba flera 

arbetstagare samtidigt eller tillbud uppkomma som kunde innebära alvarlig fara för liv och hälsa ska 

även detta meddelas till samma myndighet. 85 Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar vid sjukdom 

eller skador. Hur rehabiliteringsprocessen ska gå till finns reglerat i arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

                                                           
80 AFS 2015:4 
81 Iseskog, Tommy, Arbetsmiljöansvar, s. 59 
82 Eklöf, Mats, Psykosocial arbetsmiljö: begrepp, bedömning och utveckling. s.92 
83 3kap 3§ AML 
84 3kap 4§ AML 
85 3kap 3a§ AML 
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arbetsanpassning och rehabilitering, AFS 1994:186 Föreskriften ställer krav på arbetsgivaren att så 

tidigt som möjligt påbörja arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering och att ta reda på vilka 

behov arbetstagarna eventuellt kan behöva. Det är även viktigt att arbetet organiseras så att den kan 

bedrivas i samarbete med försäkringskassan och andra myndigheter som berörs. 87Arbetsgivarens krav 

på en organiserad arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamhet regleras även i 3 kap AML men 

även i 30 kap socialförsäkringsbalken.  

Skulle det vara så att arbetsgivaren har gjort fel och inte följt regelverket kring arbetsmiljö så bryter 

hen mot arbetsmiljölagen. Åklagaren måste i så fall påvisa att ett brott har förekommit. Finns det 

bevis för att arbetsgivaren inte följt lagen eller de föreskrifter som finns eller inte utrett en 

kränkningsutredning så är det handlingar som kan leda till ett straffansvar. Om arbetsgivarens ansvar i 

arbetsmiljöarbetet brister och det leder till att någon avlider på grund av bristerna rubriceras det som 

arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död genom brottsbalken. Det måste dock finnas ett 

orsakssamband med arbetsgivarens brist och själva händelsen, dödsfall eller sjukdom, för att det ska 

medföra straffansvar. Då straffansvaret enbart kan krävas av en fysisk person blir straffet ålagt den 

som har arbetsmiljöansvaret. Har arbetsgivaren delegerat vidare arbetsuppgifterna och ansvaret på rätt 

sätt till någon annan så kan det istället bli den personen som blir straffad.88 Det krävs dock att den som 

får uppgiften har kompetens och befogenhet att agera inom området och kunna fatta viktiga beslut. 89  

 Rättspraxis  
Mål B 2863–11, Krokom- målet  

Målet handlar om Lars Persson som blev anställd i Krokoms kommun april 2006 som 

socialsekreterare. Samarbetsproblem uppstod mellan den nya arbetsledaren Barbro Brandt och L.P 

började må dåligt. Efter ett tag påbörjades en mobbningsutredning på arbetsplatsen. Samtidigt väcktes 

en fråga om L.P skulle få en varning på grund av brister i arbetet. L.P fick aldrig någon varning istället 

övervägde arbetsgivaren att avskeda L.P. Den 10 juni 2010 skulle en överläggning hållas om varslet. 

Dock uteblev överläggningen så L.P, som mådde allt sämre under våren, valde att ta sitt liv den 10 

juni 2010.  

Sverker Eriksson och Ulf Norring hade ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Målet i sin tur 

handlar om S.E och U. N av oaktsamhet eller grov vårdslöshet orsakat L.P sjukdom och död genom 

att åsidosätta arbetsmiljölagens krav om att förebygga ohälsa. Tingsrätten utreder därmed brott mot 

                                                           
86 Broberg, Anette & Sundin, Anna, Rehabilitering: praktisk handbok för arbetsgivare : [arbetsmiljö, 

rehabiliteringsutredning, företagshälsovård, arbetshjälpmedel, förebyggande behandling ...] , 2., [uppdaterade] uppl., 

Björn Lundén information, Näsviken, 2005. s.10 
87 AFS 1994:1 
88 Iseskog, Tommy, Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt s. 40-50 
89 Iseskog, Tommy, Arbetsmiljöansvar s.173-174 
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arbetsmiljölagen och dess föreskrifter men även om S.E och U.N har ansvaret till vållande till annans 

död eller sjukdom enligt 3kap 7-8§§ brottsbalken (Brb) och om brott enligt 3kap 7-9§§ Brb genom att 

någon åsidosatt arbetsmiljölagen ska dömas till arbetsmiljöbrott enligt 3kap 10§ Brb. 

Tingsrätten fann att L.P allvarliga depression hade ett mycket sannolikt orsakssamband med de 

konflikter och problematiken som uppstått på arbetsplatsen. Tingsrätten valde därför att döma både 

S.E och U.N till arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död då de inte vidtagit initiativ till 

åtgärder som kunnat förhindra sjukdom och dödsfall. 

Målet överklagades till Hovrätten som gjorde en bedömning att S.E och U.N brast i sitt 

arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. L.P försämrade hälsa borde 

uppmärksammats och fler åtgärder om omplacering och arbetsanpassning borde ha vidtagits. Inga 

åtgärder som eventuellt kunde ha förbättrat L.P arbetssituation kom fram och därför var det inte 

rimligt att varken S.E eller U.N ska straffas för svårfunna brister. Hovrätten står dock fast vid att det 

inte fanns grund för avskedande men att det inte är ett arbetsmiljöbrott och istället skulle 

ogiltigförklaras. Hovrätten valde att fria S.E och U.N och åtalet ogillades. Hovrättens dom 

överklagades men Högsta domstolen beviljade inte prövningstillstånd. 

Mål B 450–99 handlar om två arbetstagare som jobbade på polismyndighetens växel. En ny växel 

upprättades och situationen blev mycket stressande och kaotisk. Två stycken arbetstagare blev sjuka 

och sjukskrev sig och enligt läkare var det fråga om ohälsa som orsakats av arbetssituationen. Under 

en inspektion noterades brister i arbetsmiljölagens krav på systematisk planering. Kontroll och ledning 

uppfylldes inte och arbetstagana fick aldrig den utbildning och kunskap de behövde. Då den bristande 

arbetsmiljön bidrog till två arbetstagares ohälsa gällde åtalet arbetsmiljöbrott och om arbetsgivarens 

oaktsamhet lett till vållande till kroppsskada.  

Åklagaren i fallet har angivit att arbetsgivaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot ohälsa i enlighet 

med arbetsmiljölagen. Dock står det i förarbeten att de insatser som krävs av arbetsgivaren inte får 

vara orimliga och även andra samhällsintressen får vägas in vid den riskbedömning som måste göras 

av arbetet. Mot denna bakgrund gör tingsrätten den bedömningen att själva inrättandet av en länsväxel 

inte kan anses strida mot arbetsmiljölagen även om det innebar ökade påfrestningar för flera av de 

anställda som skulle arbeta i växeln.  

I ett fall, B 1436–01, blir dock arbetsgivaren fälld för arbetsmiljöbrott där oaktsamhet skapat ohälsa. 

Fallet handlade om en person som blev instängd i ett frysrum. Fallet handlade dock inte om 

psykosocial arbetsmiljö i sig utan om oaktsamhet i arbetsmiljön som bidrog till både fysiska och 

psykiska besvär för arbetstagaren.  
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 Analys  
Att de psykosociala aspekterna i arbetsmiljön är viktiga råder det ingen tvekan om. Att 

sjukskrivningarna i dagens samhälle mer och mer beror på psykisk ohälsa visar statistiken tydligt. 

Begreppet psykosocial arbetsmiljö har tillämpats i svenska regelverk under en längre tid och har 

bearbetats för att bli mer tydlig och bredare. Detta arbete utgår från Jönköpings kommun genom att 

försöka få en större förståelse för hur de tillämpar lag och riktlinjer i sitt arbete. För att kunna göra det 

krävs det dock att begreppet psykosocial arbetsmiljö utreds och få en förståelse för vilka konsekvenser 

ett dåligt psykosocialt arbetsmiljöarbete kan leda till.  

7.1 Psykosocial arbetsmiljö och dess konsekvenser  

Den psykiska ohälsan är och har varit ett väldigt tabubelagt ämne. Det är ofta tufft att prata om och 

dessvärre glöms det lätt bort. Den psykiska ohälsan är inte lika lätt att identifiera och skiljer sig åt 

bland alla människor. Jämför vi det med den fysiska ohälsan så är den lättare att uppmärksamma och 

även att rehabilitera. Säg att en person skulle ramla ner från en byggställning och bryta benet. För det 

första så är det lätt att upptäcka att det är just benet och inte armen som är av. För det andra så vet 

doktorn hur de ska gå tillväga för att skadan ska bli bra och då är det samma behandling för alla 

människor som tillämpas. Det gäller att gipsa benet och att vila, inom ett par veckor så kommer benet 

i de allra flesta fall vara läkt. Skulle den här personen istället drabbas av ångest eller depression på 

grund utav alldeles för stressig jobbtillvaro är problemet genast mycket svårare. Ångest och 

depression är oftast inget som syns utåt på oss människor eller är något som många försöker dölja. 

Rehabilitering av ångest och depression är helt individuellt och skiljer sig från människa till människa. 

Ett sätt att hantera ångest och depression kanske inte är rätt sätt för en annan person, alla individer är 

unika och upplever saker med olika perspektiv. Den psykosociala arbetsmiljön har stor betydelse för 

hur vi människor mår psykiskt. Det är också därför det är väldigt svårt att ha en allmän lagstiftning om 

psykisk ohälsa och psykosocial arbetsmiljö eftersom alla fall förmodligen inte kommer att uppmäta 

samma grad av psykisk ohälsa eller genererar samma tillstånd.  

Som arbetet tidigare undersökt så finns det många olika faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som 

påverkar oss människor negativt och som kan bidra till psykisk ohälsa. Krav, obekväma arbetstider, 

mobbning och brist till personlig utveckling är bara några av de faktorerna som tidigare berörts och 

som har stor betydelse för att arbetssituationen kan anses så påfrestande att det bidrar till att vi som 

människor mår dåligt. Informationen är tagen ifrån Forte som är forskningsområdet för hälsa, arbetsliv 

och välfärd och genom att ha studerat det projektet så skulle man kunna anse att de faktorer de tar upp 

absolut har en stor betydelse och kan bidra till psykisk ohälsa. Utifrån det undersöka projektet är det 

dock rimligt att anta att det är flera olika aspekter som spelar in när man talar om just psykisk ohälsa.  
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De psykosociala faktorerna på arbetsplatsen tillsammans med krav från samhället kan göra att den 

psykiska ohälsan ökar mer och mer. Vi lever i ett samhälle där sociala medier styr väldigt mycket. 

Redan i unga åldrar så växer en bild upp hos flickor och pojkar hur det ”perfekta livet” ska vara.  

Utifrån detta kan det vara rimligt att anta att det är samspelet mellan detta som gör att just kvinnor 

drabbas mer utav psykisk ohälsa. Det räcker inte i dagens samhälle att bara vara hemma och ta hand 

om barnen och sköta om hemmet. Som kvinna ska du gärna ha en högskoleutbildning, ha skapat 

karriär på ett välbetalt jobb, ha minst två barn och samtidigt hinna träna för den perfekta kroppen, 

hinna vara trevlig, träffa vänner och ta hand om hushållet. Helst av allt ska hon ha gjort detta innan 

hon är 30 år, först då har hon klarat av de krav som samhället och speciellt sociala medier målar upp. 

Det är helt enkelt inte så konstigt att stressen på arbetet tar över när även alla dessa faktorer kan spela 

in. 

7.2 Psykosocial arbetsmiljö i arbetsmiljölagen  

Den psykosociala arbetsmiljön är idag utan tvekan en del utav arbetsmiljölagens regelverk. Hur stort 

fokus den utgör råder det dock skilda meningar om. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och 

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) var snabba med att påpeka i sina remissvar till 

arbetsmiljölagen att det var ett alldeles för svagt fokus på de psykosociala aspekterna.90 Det framgår 

tydligt i lagstiftningen att arbetsgivaren är ansvarig och skyldig att följa arbetsmiljölagen, de olika 

föreskrifterna och arbetsmiljöförordningen och göra allt de kan för att arbetstagarna ska ha en bra 

arbetsmiljö. Det framgår även genom arbetsmiljölagen att arbetsförhållandena skall anpassas till 

människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Däremot är det psykosociala 

arbetsmiljöbegreppet ganska komplext och omfattas av den fysiska arbetsmiljön. Detta bidrar till att 

det är svårt att skilja den psykosociala och fysiska arbetsmiljön åt. Som tidigare nämnts flera gånger 

så hänger de båda faktorerna ofta ihop men problemet blir att det finns för många generella och 

allmänna anvisningar om psykosocial arbetsmiljö, däremot är den nya föreskriften 2015:4 bindande 

och ett steg i rätt riktning mot bättre regler kring området. Jämför man med rättspraxis så kan man se 

att det saknas vägledning för hur brister i den psykosociala arbetsmiljön ska dömas. Mer om detta 

nedan.  

Tack vare arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 så finns det idag regler för både arbetsgivare och 

arbetstagare som är enklare och tydligare att följa. Arbetsgivarens skyldigheter kring arbetsmiljö har 

med hjälp av föreskriftens utveckling förtydligats. Begreppen arbetsbelastning, arbetstid och 

kränkande särbehandling ges en tydligare förklaring genom föreskriften och får större kraft. Däremot 

så finns det brister med den nya föreskriften som har medfört sämre skydd för arbetstagaren. Bland 
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annat hade AFS 1993:1791 konkreta förslag angående hur arbetsgivaren ska hantera kränkande 

särbehandling, att de ska kunna erbjuda arbetstagarna omplacering eller utbildning, vilket den nya 

föreskriften inte har med. Den nya föreskriften är ett steg i rätt riktning när det gäller den psykosociala 

arbetsmiljön eller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som arbetsmiljöverket väljer att 

benämna den. Däremot är det viktigt att arbetet kring området inte slutar där.  

Kort sagt kan man säga att Sverige ligger bra till när det gäller att följa EU:s lagar och regler kring 

psykosocial arbetsmiljö. EU:s Direktiv 89/391/EEG skiljer sig inte från svensk lagstiftning och 

Sverige har på så sätt implementerat de minimikrav som EU ställer inom arbetsmiljöområdet. 

Däremot är det mycket som fortfarande behöver förtydligas och det kommer förmodligen aldrig bli en 

självklarhet hur ett fall ska dömas inom området, eftersom alla fall kommer vara unika efter hur varje 

individ upplever saker. Det ska bli intressant att se om EU kommissionens arbetsmiljöram som jobbas 

med under 2014–2020 kan ge en skjuts i rätt riktning och införliva något nytt i lagstiftningen.  

7.3 Jönköping kommuns tolkning av arbetsmiljölagen  

Att studera hur en kommun har valt att tillämpa lagen och dess regler har varit väldigt intressant och 

givande till detta arbete. Bara för att det står en sak i lagen så är det inte självklart att det tillämpas på 

rätt sätt på arbetsplatserna. Det är därför oerhört viktigt att ständigt jobba med arbetsmiljöns 

lagregleringar, då de kontinuerligt uppdateras och förbättras. Speciellt viktigt är det när det gäller 

människors hälsa och välbefinnande. Till arbetet valdes en frågeställning om hur Jönköpings kommun 

arbetar med psykosocial arbetsmiljö och vad det blir för konsekvenser för de anställda. I början av 

arbetet fanns en förhoppning om att det fanns delar som kommunen inte hade implementerat och inte 

följt lagen till punkt och pricka. Självklart inte för medarbetarnas skull utan för att göra arbetet mer 

intressant. Dock insågs ganska snabbt att kommunens regleringar gällande arbetsmiljö och då speciellt 

psykosocial arbetsmiljö är väldigt välarbetad och de är väldigt tydliga i sina formuleringar. Tack vare 

både de olika policyerna som finns att tillgå men även deras egen arbetsmiljöhandbok visar de att 

arbetsmiljö och deras anställdas välmående är något de jobbar hårt med.  

Kommunen har även infört en tävling bland de olika arbetsplatserna i syfte att uppmuntra till en bättre 

arbetsmiljö, där de som gjort något speciellt till en förbättrad arbetsmiljö eller hälsa kan vinna en 

prissumma. Något som uppmärksammades var kommunens Arbetsmiljödag som de verkar anordna 

varje år i syfte att öka kunskapen kring arbetsmiljö bland cheferna. År 2016 hade de tema 

organisatorisk och social arbetsmiljö med olika föreläsare i ämnet. I detta arbete har inget 

intervjuförfarande använts men för Jönköpings kommun är det troligtvis av intresse att se om denna 

Arbetsmiljödag uppskattas utav cheferna men även om den tillför någon ny kunskap. I Jönköpings 

kommun har de anställda tillgång till en rad olika erbjudanden som bidrar till bättre hälsa och där med 
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mindre sjukskrivningar. De har bland annat friskvård och olika typer av motionserbjudanden så som 

motionssim, styrketräning och gruppträning. De anställda erbjuds att träna gratis en gång i veckan 

utanför arbetstid. Dessutom stödjer kommunen tobaksavvänjning och erbjuder både motiverande 

samtal och nikotinläkemedel upp till en kostnad av 1500kr. Detta bidrar inte bara till en bättre hälsa 

utan gör även Jönköpings kommun till en attraktiv arbetsgivare. 

Självklart är det lätt att säga att kommunens arbetsmiljöarbete är helt perfekt utifrån det som har 

studerats och utifrån den handbok som har granskats. Men sen är det ju skillnad på vad som står i 

handboken och vad som verkligen sker på de olika arbetsplatserna. Detta har inte studerats men om en 

forskning skulle göras längre fram skulle det vara väldigt intressant att intervjua både medarbetare, 

chefer och ansvariga inom området. Däremot anses Jönköpings kommun på ett tydligt sett 

implementerat den svenska arbetsmiljölagstiftningen med tillhörande föreskrifter i sitt arbete och 

enligt vad som har studerats skulle en slutsats kunna dras att de verkar satsa ordentligt på sina 

anställda. Konsekvenserna av kommunens arbete med psykosocial arbetsmiljö för de anställda är dock 

svåra att säga utan att ha utfört en intervju med de anställda. Skulle dock kommunen följa de policys 

och arbetsmiljöhandboken som de har är det möjligt att säga att förutsättningarna för en bra 

psykosocial arbetsmiljö föreligger. En sak som däremot hade varit bra vore om kommunens 

arbetsmiljöhandbok var offentlig, i stora delar, så att alla kan läsa den. Förmodligen finns det de som 

till exempel tyckt att det vore intressant att läsa den innan de hade valt att söka jobb i kommunen. Det 

skulle även kunna göra Jönköpings kommun till en ännu mer attraktivare arbetsgivare. Sist men inte 

minst så har kommunen få dokument som är övergripande för hela kommunen, de väljer oftast att dela 

upp det i olika områden. Detta är nödvändigtvis inget negativt, men för att göra kommunen mer 

sammansvetsad hade det varit bra med fler kommunövergripande dokument. En idé hade kunnat vara 

att ha ett generellt kommunövergripande dokument med regleringar som gäller alla, men sedan ändå 

ha kvar de specifika dokumenten som de har för varje arbetsområde. Med tanke på att kommunen har 

så pass många anställda var det en lättnad att se att de verkar följa lagen och har implementerat det i 

sina handlingsplaner på ett bra sätt. Det gäller ändå 11 000 människors hälsa och välbefinnande.  

 

7.4 Rättspraxis, ingen vägledande fällande dom 

Det var inte lätt att hitta rättspraxis inom området psykosocial arbetsmiljö. Det omtalade Krokom 

målet är egentligen det enda målet som är vägledande i området. Det var första gången som en 

arbetsgivare har blivit åtalad för att så grovt ha åsidosatt sitt arbetsmiljöansvar så det bidrog till 

arbetstagares sjukdom och dödsfall. Det finns inte någon arbetsgivare som blivit dömd för 

arbetsmiljöbrott genom att ha orsakat en anställd ohälsa förknippat med psykisk ohälsa.92 Dessvärre 
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kan man av detta dra slutsatsen att arbetsgivarens ansvar att vidta alla åtgärder som behövs faller då 

arbetsgivaren i detta fall ändå inte blev fälld trots ett konstaterande om att de inte hanterat 

arbetsmiljöarbetet på rätt sätt. I Krokom målet framgår det dessutom av hovrättens dom att regelverket 

för arbetsmiljö är för generellt utformat så att misstag och felbedömningar helt enkelt får tolereras. På 

så sätt kommer det inte bli lätt att se om en arbetsgivare bryter mot sina skyldigheter och sitt ansvar, 

då regelverket inte varit tillräckligt tydligt utformat och då det funnits högre tolerans för 

felbedömningar gällande den psykosociala arbetsmiljön.93 Detta är också skrämmande, då det handlar 

om människors hälsa och liv. Att en lag är för generellt utformad ska inte behöva drabba 

arbetstagarna. Några år efter Krokom målet infördes dock AFS 2015:4 och gav klarare riktlinjer i 

området, det hade vart intressant att se hur fallet skulle bli dömt idag, efter införandet.  

Hovrätten skrev i sitt beslut att fel tolereras eftersom det ej fanns detaljerade föreskrifter som 

reglerade en viss situation. Idag har vi AFS 2015:4 som mer detaljerat reglerar psykosocial 

arbetsmiljö så frågan är om de hade valt att döma annorlunda. Utifrån detta är det möjligt att anse att 

en fällande dom behövs för att skapa vägledning i området. Med tanke på den ökning som skett inom 

psykisk ohälsa kan många fall inom en snar framtid komma att tas upp i domstol. Då kommer vi 

behöva tydligare riktlinjer för att veta hur situationerna ska hanteras. Det kan vi först få när en 

arbetsgivare blir fälld för att åsidosatt sitt ansvar gällande den psykosociala arbetsmiljön.  

Fallet där en person blev instängd i ett frysrum innefattar en konkret händelse, där arbetsgivaren inte 

uppfyllt sin skyldighet kring den fysiska arbetsmiljön. Personen i fallet fick psykiska besvär efter 

händelsen och därmed gick den psykosociala ohälsan att koppla till den fysiska ohälsan. Att de olika 

begreppen inte går att särskilja kan anses vara fel, de olika begreppen bör kunna dömas separat i en 

domstol. Det ska inte behöva finnas en koppling mellan brister i den fysiska arbetsmiljön som bidragit 

till psykisk ohälsa för att en arbetsgivare ska bli fälld. Den psykosociala arbetsmiljön ska kunna 

dömas separat om den är bristfällig och bidrar till en arbetstagares psykiska ohälsa. Det ska inte heller 

krävas att hälsan fysiskt måste vara nedsatt och att det syns på kroppen. Bara för att den psykiska 

ohälsan inte syns betyder det inte att den inte finns. Med tanke på ökningen av psykisk ohälsa så är det 

märkligt att vi lever i ett samhälle där det inte finns någon fällande dom alls inom psykosocial 

arbetsmiljö som bidragit till psykisk ohälsa. Utifrån arbetet är det möjligt att tolka att begreppet 

psykosocial arbetsmiljö är ett alldeles för svårtolkat begrepp som saknar tillräckligt mycket kunskap 

och därför även gör det svårt att få en vägledande dom.  
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I Mål B 450–99 blev det inte heller någon fällande dom, då det enligt förarbeten inte får vara orimliga 

krav på arbetsgivarens insatser och att hänsyn måste tas till viktiga samhällsfunktioner så samhället 

kan fortsätta utvecklas.94 Tingsrätten gjorde då bedömningen att själva inrättandet av en länsväxel inte 

kan anses strida mot arbetsmiljölagen även om det innebar ökade påfrestningar för flera av de 

anställda som skulle arbeta i växeln. Återigen kan man då göra en jämförelse med vad som står i 

lagen, att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa. Det är alltså en 

fråga om vad som är viktigast att prioritera, att samhället ska fortsätta utvecklas genom att inrätta en 

länsväxel eller om man ska ta hänsyn till arbetstagarnas hälsa.  

Det finns inte många fall som tar upp psykosocial arbetsmiljö som orsakat psykisk ohälsa vilket 

orsakar osäkerhet kring ämnet. Dessutom finns det inte en enda arbetsgivare som blivit dömd vilket 

skapar ännu mer förvirring. Att Krokom målet inte togs upp av Högsta domstolen är tragiskt då det 

innebär att vi inte har fått något vägledande avgörande från högsta instans. Detta innebär också att 

någon egentlig rättspraxis angående arbetsgivarens skyldigheter och krav ännu inte finns inom 

området. Förhoppningsvis kommer den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö 

innebära att fel inte ska behöva tolereras utifrån den omständigheten att detaljerade föreskrifter 

saknas.  

 Slutsats 
Sammanfattningsvis är det ganska lätt att dra slutsatsen att den psykiska ohälsan är svårhanterlig och 

att det kommer krävas mycket kunskap och arbete för att hantera det på rätt sätt. Rättsläget i dagens 

samhälle är svår att tolka och det finns inga direkta vägledningar från rättspraxis inom området. Detta 

drabbar dessvärre arbetstagarna som är den svaga parten, men även arbetsgivare och samhället i stort 

då sjukskrivningar bidrar till stora kostnader. Jönköpings kommun har enligt min mening lyckats 

implementera den svenska arbetsmiljölagstiftningen på ett bra och tydligt sätt. Slutsatsen utav arbetet 

är att psykosocial arbetsmiljö är otroligt viktigt att hantera på rätt sätt för alla arbetsgivare, så att den 

statistik vi ser idag med ökning av stress och psykisk ohälsa avstannar eller till och med minskar. Den 

psykiska ohälsan är ett problem som måste tas på allvar och förhoppningsvis kommer vi inte behöva 

uppmärksamma ett lika förskräckande exempel som Krokom målet igen.  
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