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Abstract 
 

When stress-related diseases are increasing, the preventive work becomes increasingly 

important. The aim with this essay is to determine established law about psychosocial 

working environment. With the legal dogmatic method, an investigation has been made 

about the law on working conditions and what it says about preventive work to the 

psychosocial working environment. After a profound investigation regarding the 

frameworks pros and cons, it is possible to draw the conclusion that the law on working 

environment should keep the character of framework. Even if this entails difficulties 

with interpretation, it is not suitable to regulate the details in a law that should be 

appropriate for every profession. By studying the regulations of Swedish Work 

Environment Authority, the law is clarified. However, they should also clarify the 

concepts, which the law refers to, in order to know when the law should be applied. The 

same problem occurs when an analysis is made of the declaration forms of accidents 

and incidents. As a consequence of a weakly formulated definition of “serious incident”, 

problems arise when applying the law. How stress-related incidents should be treated is 

also weakly formulated, which could complicate and delay the preventive work. This is 

because the employers only know that they should report the diseases but not the 

incidents.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I en rapport skapad av Arbetsmiljöverket framkommer det att under 2016 var det 37 % 

av alla anmälningar av arbetssjukdomar som var orsakade av organisatoriska och 

sociala faktorer1. Anmälda arbetssjukdomar har generellt minskat. Minskningen var 

tydligast hos jord-och skogsbruk, fiske och även mineralutvinning. De faktorer som 

hade orsakat dessa arbetssjukdomar var bland annat kemiska eller biologiska ämnen och 

även buller. Däremot fortsatte ökningen av anmälda arbetssjukdomar på grund av 

organisatoriska och sociala faktorer hos kvinnor för sjunde året i rad.2 Har företagen på 

så vis blivit bättre på att säkra de fysiska riskerna och belastningarna? Kanske är det 

enklare för arbetstagaren att säga till sin arbetsgivare att det är för högt buller på 

arbetsplatsen eller att ett farligt ämne inte hanteras korrekt, än att berätta att det finns en 

psykisk påfrestning i samband med arbetet. 

     Många anställningar handlar inte längre om en arbetstid mellan 7-16, utan sträcker 

sig även utanför de timmar som arbetstagaren spenderar på jobbet. I takt med att 

teknologin utvecklas så ökar arbetets tempo. Kravet på tillgänglighet efter arbetstid har 

på grund av detta också ökat. Det är inte längre möjligt att stänga av sin telefon när 

arbetsdagen är slut utan istället fortsätter jobbsamtalen på vägen hem från jobbet och 

även hemma. Samtidigt ökar även kraven i privatlivet, ett måste att hinna träffa sina 

vänner och sin familj samtidigt som hushållssysslorna ska vara genomförda.3  

      Det är en kombination av en pressad arbetsmiljö och stora krav i privatlivet som 

skapar en känsla av otillräcklighet och som i samband med andra faktorer kan leda till 

arbetssjukdomar. Så för sjunde året i rad ökar dem, varför? När de farliga 

konsekvenserna är väl kända, varför motverkas de inte? Är det orsakerna som är svåra 

att identifiera? Det finns reglerad lagtext om hur risker i arbetet ska hanteras och 

motverkas, ändå utvecklas arbetssjukdomar. Har AMLs ramlagskaraktär någon 

påverkan? Är lagregleringen tillräcklig eller är den för ospecificerad? När ska 

egentligen ett tillbud anmälas som ”allvarligt”? 

 

 

                                                 
1 Ponton Klevestedt, A., Arbetsskador 2016, Arbetsmiljöverket, 2017, s.16, www.av.se Hämtad 2017-09-
07. 
2 Arbetsmiljöverket, Upp för arbetsolyckor och ner för arbetssjukdomar, https://www.av.se/press/upp-
for-arbetsolyckor-och-ner-for-arbetssjukdomar/?hl=arbetsolycka Hämtad 2017-09-07. 
3 Stressad, Vad framkallar stress, http://www.stressad.se/vad+framkallar+stress/ Hämtad 2017-10-06. 
 

http://www.av.se/
https://www.av.se/press/upp-for-arbetsolyckor-och-ner-for-arbetssjukdomar/?hl=arbetsolycka
https://www.av.se/press/upp-for-arbetsolyckor-och-ner-for-arbetssjukdomar/?hl=arbetsolycka
http://www.stressad.se/vad+framkallar+stress/
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att få en tydligare förståelse för hur arbetsmiljölagen är 

uppbyggd och hur dennes roll som ramlag fungerar. I uppsatsen är även syftet att 

undersöka vad det är som påverkar lagens tillämpning. Därför kommer rättssociologisk 

teori om ramlagstiftningen att användas. Syftet är även att efter en undersökning få svar 

på hur regelsystemet är uppbyggt för att ohälsosam arbetsbelastning ska förebyggas. 

Genom en granskning av Arbetsmiljöverkets anmälningsblanketter av arbetsskador är 

avsikten att undersöka hur dessa kan påverka arbetsgivarens tolkning av tillbud och 

arbetssjukdomar.  

 

- Hur lyder gällande rätt angående det förebyggande arbetet mot psykosocial 

arbetsmiljö? 

-  Vad är en ramlag och hur är AML tänkt att fungera som en ramlag?  

- Hur är Arbetsmiljöverkets anmälningsblanketter utformade för att fånga upp den 

hälsorisk som ohälsosamma arbetsbelastningar innebär? 

 

1.3 Metod 

Uppsatsen kommer att utföras i den rättsvetenskapliga metoden med rättsdogmatik i 

fokus. Med sitt utgångsläge i den juridiska metoden eftersträvar rättsdogmatiken att 

förklara, systematisera och konstruera gällande rätt. Rättskälleläran styr metoden och 

påvisar vilka källor som under konstruktionen anses vara av mest betydelse.4 Det är 

lagreglernas tillämpning som rättsdogmatiken fokuserar på5. Dock uppstår det 

svårigheter vid användning av den rättsdogmatiska metoden när det handlar om en 

ramlag som just AML är. Både ett normativt och ett faktiskt innehåll behövs vid 

användning av denna metod men det praktiska budskapet fattas i en ramlag6. Därför 

kommer relevanta föreskrifter till AML att undersökas, för att utreda hur risker i arbetet 

regleras. Dessa blir då tydligare, mer specifika beskrivningar och typ av mått till AMLs 

tillämpning7. Peter Andersson anser att det kan bli problem vid en undersökning av 

ramlagens innehåll i myndighetsbeslut och domar. Dock, argumenterar han för att det är 

möjligt att använda rättsdogmatisk metod i samband med en ramlag. Eftersom att det är 

                                                 
4 Asp, P. Om rättsvetenskapen, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, s. 1. 
https://www.vr.se/download/18.7c2fa24d14916aca3485145c/1413470091864/R%C3%A4ttsvetenskap_
Asp.pdf Hämtad 2017-10-10. 
5 Hydén, H. Rättssociologi som rättsvetenskap. Lund, Studentlitteratur, 2002. s.16.  
6 Ibid. s. 72. 
7 Ibid. s. 249. 

https://www.vr.se/download/18.7c2fa24d14916aca3485145c/1413470091864/R%C3%A4ttsvetenskap_Asp.pdf
https://www.vr.se/download/18.7c2fa24d14916aca3485145c/1413470091864/R%C3%A4ttsvetenskap_Asp.pdf
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önskvärt att besvara specifika frågeställningar genom att systematisera och tolka 

rättsliga normer och att det görs inom den rättsdogmatiska metoden.8 På det viset 

kommer uppsatsen att ha en rättsdogmatisk metod då de rättsliga normerna kommer att 

utredas.  

    Från rättskälleläran kommer först lagtext att beaktas, vilket då blir AML som är mest 

relevant till ämnet. Sedan kommer en undersökning av aktuella förarbeten att tas med i 

uppsatsen för att förtydliga lagen och dennes syfte, dessa är proposition 1976/77:149, 

proposition 1990/ 91:140 och proposition 2001/02:145. Dock ska dessa försiktigt 

behandlas, då arbetsmiljön hela tiden ska tolkas efter dagens förutsättningar och 

förarbeten och även praxis kan i vissa fall ha en annan tolkning.9 De utvalda 

propositionerna ska fördjupa förståelsen till AML och även ge en förklaring på hur den 

psykosociala arbetsmiljön blev aktuell. Med beaktning till ovanstående kommer 

rättspraxis att tas med men endast för att visa ett förslag på hur domstol har tolkat 

begreppet ”allvarligt tillbud”. För att försöka tydliggöra, med hänsyn till 

anmälningsskyldigheten, när det ska bli aktuellt att anmäla ett tillbud. Inom 

arbetsmiljön är rättspraxis inte omfattande och det finns ännu färre fall relaterade till 

ohälsosam arbetsbelastning. Detta kan vara på grund av att Arbetsmiljöverket utvärderar 

arbetsmiljön kontinuerligt och sköter tillsynen för den. Arbetsmiljöverkets 

sanktioneringar vid avvikelser från arbetsmiljölagen kan göra att färre fall går till 

domstol.     

    I form av rättssociologisk teori och analys, kommer Håkan Hydén och Karsten 

Åströms litteratur att användas för att få en förståelse kring ramlagen och dennes för- 

och nackdelar. Peter Anderssons doktrin om psykosocial arbetsmiljö, kommer att 

användas. Delvis för att försöka komplettera studien men främst för att utvidga 

kunskapen kring ämnet. 

    Till uppsatsen kommer material från Arbetsmiljöverket att användas, då regeringen 

har gett dem befogenheter att skapa specifika föreskrifter för en komplettering av lagen. 

Arbetsmiljöverket är de som arbetar mest inom arbetsmiljön, vilket gör det möjligt att 

anse dem som experter inom området. För att undersöka hur de arbetar med det 

förebyggande arbetet kommer AFS 2001:1 och AFS 2015:4 undersökas. Dessa är 

utvalda då de reglerar mest kring ämnet. Statistik som Arbetsmiljöverket har skapat 

kommer att användas som en utgångspunkt, för att sedan göra en fortsatt undersökning 

                                                 
8 Andersson, P. Vidta alla åtgärder som behövs, Göteborg, Chalmers tekniska högskola. 2013. s. 32.   
9 Ibid. s. 36. 
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av vad statistiken kan bero på och vad den påverkas av.  

    Uppsatsen kommer att ha en avgränsning till de psykosociala faktorerna och därför 

kommer det inte finnas något väsentligt fokus på olyckor eller tillbud på grund av 

fysiska faktorer, så länge de inte regleras i samma rättsregel. Till EU-rätten kommer en 

avgränsning från de olika särdirektiven göras och fokus kommer endast vara på själva 

ramdirektivet. På grund av att särdirektiven kan anses som mindre relevanta till den mer 

allmängiltiga problemformuleringen i uppsatsen. Regleringar angående skyddsombud 

kommer inte att uppmärksammas, detta för att fokus ska vara på arbetsgivaren och 

arbetstagarens roller i arbetsmiljöansvaret.  

    Även ett rättssociologiskt perspektiv kommer att användas i uppsatsen. Den 

rättssociologiska metoden fokuserar bland annat på olika konsekvenser av lagar och 

avgöranden. Det är själva sambandet mellan samhällsförhållanden och rätten som 

rättssociologin fokuserar på att belysa. Det är för att ge en förståelse för hur samhället 

arbetar och för att kunna lösa vissa sociala problem genom rättsliga metoder. 

Rättssociologins avsikt är bland annat att öka samhällets förståelse och kunskap för den 

effekt en ny lagstiftning har.10  

    Med beaktande av gällande rätt kring det förebyggande arbetet, kommer ett 

resonemang föras angående hur gällande rätt är reglerat för att förhindra arbetsskador. 

Det kommer även diskuteras kring vad det är som behövs förtydligas ytterligare. 

     Som en empirisk undersökning har en granskning gjorts av anmälningsblanketterna 

som Arbetsmiljöverket, tillsammans med Försäkringskassan, har på sin hemsida. Med 

syfte att kunna undersöka hur mycket organisatoriska och sociala faktorer ligger i fokus 

vid anmälningarna. Syftet är även att få en tydligare förståelse kring när ett tillbud ska 

klassas som ett allvarligt tillbud. Med tanke på att det ska göra en undersökning av 

domstolens tolkning av allvarligt tillbud, kan det även vara av intresse att utreda hur 

Arbetsmiljöverket tolkar det begrepp, för att sedan kunna föra en diskussion mellan 

dessa tolkningar. På så vis kan det vara möjligt att dra en slutsats om hur begreppet 

tolkas.  

      Blanketterna ska undersökas och studeras, vad som framgår vid en första 

granskning, skillnader dem emellan och även hur de olika begreppen tolkas i 

blanketterna. Det ska även sökas efter begrepp som kan kopplas till ohälsosam 

arbetsbelastning, för att undersöka ifall det är möjligt att tolka ohälsosam 

arbetsbelastning till någon av blanketterna. AFS 2015:4 är viktig att beakta under 

                                                 
10 Aubert, V. Inledning till rättssociologin, Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm 1980. s. 28-29. 
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analyseringen av blanketterna. På grund av att Arbetsmiljöverket har stiftat rättsligt 

bindande material kring den ohälsosamma arbetsbelastningen. Därför ska en 

undersökning ske ifall det framkommer i deras anmälningsblanketter.   

     Sedan ska en diskussion föras kring sambandet mellan utformningen av blanketterna 

och hur arbetsgivare tolkar de olika anmälningsbegreppen samt hur det i sin tur kan 

påverka arbetsplatsen. 

    Ett kvinnoperspektiv framkommer vid en undersökning av statistiken på anmälda 

arbetssjukdomar, då dessa är vanligare hos kvinnor än hos män. Sedan kommer det 

föras en diskussion kring anledningen till detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

6 

2 Definitioner 
 

Arbetssjukdom: Besvär som uppkommer efter påverkan från arbete som varit skadligt 

under en kort eller längre tid. Både fysiska och psykiska faktorer kan utveckla 

arbetssjukdomar.11 

 

Ohälsa: Inte en sjukdom i allmängiltig mening utan istället ett tillstånd där följderna 

kan bli en sjukdom.12 

 

Olycksfall: En händelse som leder till fysiska eller psykiska skador. Olycksfall kan 

medföra både skador som endast är lindriga men även så allvarliga att de leder till 

dödsfall.13 

 

Psykosocial arbetsmiljö: Är hur människor samspelar med varandra och dess 

omgivning. Handlar både om hur arbetsmiljön utvecklas av individen men även hur den 

påverkar människan.14  

 

Tillbud: En omständighet som var oönskad och som kunde inneburit olycksfall eller 

ohälsa. När det handlar om allvarligt tillbud är det i stånd att medföra stor fara för 

olycksfall och ohälsa. Tillbud kan uppstå i en situation där det finns möjlighet till att 

människor vistas men det behöver inte vara några människor inblandade under själva 

tillbudet. 15  

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Ponton Klevestedt, A., Arbetsskador 2016, Arbetsmiljöverket, 2017, s.44, www.av.se Hämtad 2017-09-
07. 
12 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, kommentarer till 2 §. 
13 Ibid. 
14 Abrahamsson, L. Johansson, J. Hundra år av långsamhet: Exposé över begreppet psykosocial 

arbetsmiljö, Arbetsmarknad & arbetsliv, 2013 s.10 http://kau.diva-portal.org.  Hämtad 2017-10-10. 
15 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, kommentarer till 9 §. 

http://www.av.se/
http://kau.diva-portal.org/
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Håkan Hydén nämner att anledningen till ramlagarnas tillväxt är att samhället förändras 

snabbt och att normgivningen måste följa med i förändringen. Han menar också att det 

inte skulle vara möjligt att reglera en detaljerad lagstiftning som alla typer av 

förvaltningsområden och myndigheter ska anpassas till. Det är något som 

förvaltningsmyndigheterna har fått som befogenhet att i egen hand reglera.16 Hydén 

anser även att en ramlag medför flexibilitet i sådan form att inriktningen blir möjlig att 

anpassa utefter utvecklingen i samhället. Det är möjligt att ändra och ersätta gamla 

föreskrifter vid behov med fortsatt hänsyn till själva ramlagen. Den ger också möjlighet 

till administrativ utveckling i den mån den verkställande regleringen inte är preciserad. 

Det leder till en mer användbar enhet då möjligheterna till att anpassa resurserna ökar.17 

Dock, har det uppkommit problem runt ramlagstiftningen. En del av det handlar om den 

breda tolkningsmöjligheten. Det är inte endast lagens innehåll som har betydelse vid en 

tolkning utan även sambandet som lagen finns med i. Andra problem som kan 

uppkomma är att det blir en större möjlighet att inrätta regler på lägre nivåer, vilket i sin 

tur leder till att kontrollen av dem försämras. Även en osäkerhet kan uppkomma 

angående hur rättsligt bindande de föreskrifter som utformas efter ramlagen är. Vid en 

ramlagstiftning är det inte längre riksdagen som format det vägledande som lagen får. 

Dessutom kan det uppstå problem när olika beslutsinstanser ska tydliggöra eller tolka 

ramlagar ifall det inte blir en enig tolkning. Hydén påpekar att dessa problem inte endast 

behöver bero på ramlagen utan även hur den används. Däremot menar han att det finns 

en risk för dessa problem vid en ramlagstiftning.18  

   Hydén skriver om en norm som kallas mål-medelnormen. I normerna nämns mål som 

ska eftersträvas och även vissa medel hur dessa ska nås. Dock, är det inte tydligt hur 

beteendet för att nå målen önskas vara, vilket i sin tur innebär att det finns behov av 

kunskap hur det ska genomföras. De medel som framförs i lagstiftningen ska användas 

till genomförandet som anvisningar och begränsningar.19 Ett rättsligt beslutsfattande 

som tillhör mål-medelnormen är den målrationella modellen. Den är nyttoorienterande 

och har ett syfte att verkställa de angivna målen på det bästa viset. Inom denna 

argumentation ska beslutsfattaren se till det framtida, ex ante, för att tydliggöra vilka 

beslut som kommer ge mest lämpliga effekter. Modellen handlar mycket om att förutse 

                                                 
16 Hydén, H. Ram eller lag? Regeringskansliets offsetcentral, Stockholm, 1985, s. 2. 
17 Ibid. s.15-17. 
18 Ibid. s.8-15. 
19 Ibid. s.23 
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den kausala relationen mellan rättfakta och rättsföljd och sedan ta ställning till den. Det 

är ett så kallat kunskapsproblem då det krävs verklighetskunskap och en förståelse för 

hur verkligheten är utformad. Konsekvenserna till de olika handlingsalternativen ska 

redogöras och sedan ska en beräkning göras av chansen att de olika konsekvenserna 

inträffar. Därefter väljs det alternativ som är mest förmånligt i förhållande till målet.20  

     Det finns ett rutschema av regleringsformen som Karsten Åström beskriver. Det är 

uppdelat i tre olika former, vilka är självreglerande, intervenerande och planerande. Den 

självreglerande innebär att rätten ger spelregler för att systemet ska bevaras. 

Regleringen innebär gränser som de lägre aktörerna får agera inom. Det medför att 

aktörerna får ansvar för beslutfattandet och målformuleringen då en reglering till dessa 

saknas. Den intervenerande formen reglerar inte heller dessa, den försöker istället att 

motverka negativa effekter inom verksamheter och sedan främja vissa önskade effekter. 

På så vis påverkas beslutfattandet med önskade intressen. Ett större fokus på mål inom 

lagstiftningen har den planerande formen. Dessa mål har betydelse för hela samhället. 

Den planerande formen kännetecknas av målrationalitet. Arbetsmiljölagen går att 

koppla bland annat till den inventerade formen. Där de lägre aktörerna får möjlighet att 

tillämpa lagen och det är endast intressena som ska tas i beaktande. Exempel på det kan 

vara AMLs reglering om att med hänsyn till den tekniska och sociala utvecklingen och 

arbetets natur ska arbetsmiljön vara tillfredställande. Däremot är nog en 

sammankoppling med den planerande formen den främsta att göra, då det oftast är inom 

denna som rättstillämparna är politiskt valda organ. Inom den planerande formen ligger 

legitimiteten hos lokalt förtroendevalda och experter som är delaktiga under 

beslutsprocessen. Själva beslutsorganet kan vara myndigheter. Som normer är det oftast 

målangivelser som är reglerade och beslutsformen är målrationell. I den planerande 

formen arbetas det med att reglera i förebyggande syfte.21  

     Åström menar att det är möjligt att utav de generella målen i en lag, skapa normer i 

praktiken. Han menar att dessa normer ska utgöra medel till en uppfyllelse av målen. 

Han uppmärksammar även en risk att det kan tas gradvisa beslut, som i sin tur kan 

medföra att verksamheter arbetar mot att uppfylla delmål. Dessa kan sedan konkurrera 

med de överordnade målen. Ett förtydligande av reglernas innehåll kommer inte 

praktiken att ge och lagens individrättsliga bedömning kommer istället att bedömas från 

den enskildes perspektiv i deras förhållande till allmänheten. Åström menar att det finns 

                                                 
20 Hydén, H. Ram eller lag? Regeringskansliets offsetcentral, Stockholm, 1985, s.25-26. 
21Åström, K. Socialtjänstlagstiftningen i politik och förvaltning, Studentlitteratur, Lund, 1988 s. 48-52. 
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två sätt att bestämma målen. Antingen genom att normer skapas som sedan kan 

användas som medel för att målen ska nås. Eller genom att formulera delmål.22 

   Ramlagstiftningen är utarbetad på så vis att efterhand vid tillämpningen av lagen ska 

de regler som är oklara preciseras.23  

     Hydén beskriver den nordiska arbetsmiljölagstiftningen med att de till största del är 

målstyrningsregler och att det är administrativa organ på lägre nivå som kompletterar 

dessa. Lagens kompetensnormer ger förklaringar på vem som kan konstruera 

föreskrifter, vilka som ansvarar för skyddsverksamhet, tillsyn och beslutens 

tillvägagångsätt. Besluten som tillsynsmyndigheterna gör i enskilda fall, ska 

kompletteras med normgivning och på så vis göra lagstiftningen mer konkret. Enligt en 

modell tydliggörs de nordiska arbetsmiljölagarnas fullföljande. En faktor som bland 

annat påverkar genomförandet är myndighetsaktiviteter. Dessa står som tidigare nämnt 

för normgivningen genom att utfärda föreskrifter. Arbetsmiljölagstiftningen består inte 

av att strikt tillämpa reglerna. I takt med samhällets sociala och tekniska utveckling ska 

också arbetsmiljön utvecklas.24 Hydén menar att lagens innehåll bestäms beroende på 

hur de aktuella myndigheterna hanterar själva tillämpningen. Alltså helt beroende på hur 

Arbetsmiljöverket tolkar och tillämpar AML kan den täcka allt men också ingenting. 

Det måste finnas kunskap angående vilka arbetsmiljöfaktorer som är skadliga för ett 

resultatrikt förebyggande arbete ska kunna genomföras. Kanske finns det inte någon 

specifik orsak som har lett till arbetssjukdomen, utan denna har kanske utvecklats av 

flera olika faktorer. Hydén påpekar att det inte innebär att det inte finns någon kontroll 

över arbetssjukdomarna utan snarare att myndighetsövervakningen tillsammans med 

regelstyrningen är i behov av en förändring av strategin.25  

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Åström, K. Socialtjänstlagstiftningen i politik och förvaltning, Studentlitteratur, Lund 1988, s.261-262. 
23 Ibid. s. 270. 
24 Bruun, Niklas, Flodgren, Boel, Halvorsen, Marit, Hydén, Håkan, Nielsen, Ruth, Den nordiska modellen, 
Lund, Liber AB, 1990, s. 186-190. 
25 Ibid s. 210-212. 
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3.1 Tidigare forskning 

Peter Andersson skrev 2013 en avhandling angående det förebyggande arbetet för 

psykosocial arbetsmiljö med fokus på ohälsosam arbetsbelastning. Han fastställer 

gällande rätt om arbetsgivarens ansvar för det förebyggande arbetet och även vilka 

förebyggande skyldigheter som allmänt regleras. Avhandlingen tydliggör hur det är 

reglerat kring den psykosociala arbetsmiljön och vilka krav det medför. Andersson 

ifrågasätter även om arbetsgivaren är villig att genomföra de skyldigheter som finns, 

kan det fortfarande bli problematiskt att fullfölja dem. Han menar att arbetsgivaren har 

svårigheter att uppfatta vilka skyldigheter den innehar kring det förebyggande arbete 

mot ohälsosam arbetsbelastning. Det på grund av den otydliga regleringen. Därför 

föreslår han att Arbetsmiljöverket ska utfärda en ny föreskrift inom den psykosociala 

arbetsmiljön. Dels för att förtydliga arbetsgivarens skyldighet, att ta till alla åtgärder 

som det finns behov av, mot risker inom ohälsosam arbetsbelastning, men även med att 

hjälpa arbetsgivaren att definiera begreppet ohälsosam arbetsbelastning.26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Andersson, P. Vidta alla åtgärder som behövs, Göteborg, Chalmers tekniska högskola. 2013. 
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4 RÄTTSUTREDNING 
Arbetsmiljöregleringen är uppdelad i AML, AMF och AFS. AMF väljs här att inte 

fördjupas mer inom, då den inte belyser med något ytterligare än vad AML och AFS 

gör angående uppsatsens ämne. Arbetsmiljön regleras även på EU-nivå, vilket ska 

redogöras här nedan.  

 

4.1 EU-rättens reglering  

När Europeiska ekonomiska gemenskapen inrättades, genom Romfördraget år 1957, 

blev det i större behov av en strategi för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. År 1974 

grundades Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor, för att stödja kommissionen 

med olika typer av förberedelser eller genomförande av åtgärder inom arbetsmiljön. Det 

var sedan med hjälp av Amsterdamfördraget, som beskaffades år 1997, som minimikrav 

på arbetsmiljön i direktiv för första gången inrättades i lagstiftningsförfarandet för både 

rådet och parlamentet. Lissabonfördraget genomfördes år 2007 och innehöll en social 

klausul, vilken innebar att EUs politik skulle ta hänsyn till sociala krav.27 

    Rätten att anta direktiv angående arbetsplatsens säkerhet och hälsa gavs till EU i 

artikel 153 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt28. Vilket ledde till 

ramdirektivet 89/391/EEG som accepterades den 12 juni år 1989 av Europeiska 

gemenskapernas råd. Syftet med det nya direktivet var att öka arbetstagarnas trygghet 

beträffande hälsa och säkerhet. Direktivets innehåll består av minimikrav för att främja 

säkerheten och hälsan på arbetet. Det tydliggörs att det inte ska ske någon typ av 

sänkning av de redan befintliga regleringarna i varje medlemsstat, utan endast en 

strävan efter en förbättring av vad arbetsmiljön ska fokusera på. Ramdirektivet ska 

utgöra en grund för fler, mer specifika särdirektiv inom arbetsmiljön, samtidigt som 

ramdirektivet ska vara aktuellt i alla delar av arbetsmiljön. I artikel 6 lyfts 

arbetsgivarens skyldigheter angående att ta till åtgärder som är tillräckliga för 

arbetstagarens säkerhet och hälsa. Vid dessa åtgärder ska vissa allmänna principer hållas 

i beaktande, nämligen undvika risker i den mån det är möjligt och sedan utvärdera de 

risker som inte är möjliga att undvika. När källan till risken är funnen ska den 

bekämpas. Arbetsgivaren har i skyldighet att säkerhetsställa att arbetstagaren har 

                                                 
27 Europaparlamentet, Arbetsmiljö, 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.5.html Hämtad 
2017-09-06. 
28 Europeiska arbetsmiljöbyrån, EU-direktiv om arbetsmiljö, https://osha.europa.eu/sv/safety-and-
health-legislation/european-directives Hämtad 2017-09-06. 
 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.5.html
https://osha.europa.eu/sv/safety-and-health-legislation/european-directives
https://osha.europa.eu/sv/safety-and-health-legislation/european-directives
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tillräckligt med kompetens inom området för att förebygga och undvika risker. 

Anmälningsskyldigheten nämns i artikel 9d, då olycksfall ska rapporteras i enlighet med 

nationell lagstiftning. I artikel 13 benämns arbetstagarens skyldighet att värna om 

säkerhet och hälsa, både sin egen och andra arbetstagares, i samband med dennes 

arbetsuppgifter.29  

 

4.2 AML 

AML är som tidigare nämnts en ramlag och innehåller bland annat reglering om 

ansvaret som arbetsgivaren har för arbetsmiljön och arbetstagarens skyldighet att 

medverka. Även hur tillsynen av arbetsmiljön ska fungera och det rättsliga 

arbetsmiljöansvaret regleras.30. För att göra en avgränsning till det förebyggande arbetet 

nämns det i 1 kap. 1 § AML att ändamålet med lagen är att en god arbetsmiljö ska 

uppnås och ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas. I 2 kap. 1 § tydliggörs 

åtgärder för att arbetstagaren inte ska utsättas för fysiska eller psykiska påfrestningar 

som kan orsaka ohälsa och olycksfall. Åtgärder så som utformningen av arbetets 

innehåll, organisationen och tekniken ska beaktas.  Beaktande ska också tas till 

arbetstider och löneutformningen. Det är i 3 kap. 2 § det nämns att risker för ohälsa och 

olycksfall ska åtgärdas direkt. För att arbetstagaren inte ska utsättas för risker och 

förebygga ohälsa eller olycksfall ska arbetsgivaren ta vid alla åtgärder som behövs. 

Vidare i 3 kap. 2a § ska arbetsgivaren undersöka riskerna i verksamheten och även 

förekomna arbetsskador. 3 kap. 3 § lägger ett ansvar på arbetsgivaren om att 

arbetstagaren ska ha kännedom om eventuella risker i arbetet. Där regleras även att 

arbetstagare ska ha specifik utbildning vid arbetsuppgifter där risker för ohälsa och 

olycksfall finns. Arbetsgivaren ska omedelbart meddela aktuell myndighet när en 

olycka eller ett dödsfall inträffar. Det regleras i 3 kap. 3a § där det även nämns att 

allvarliga tillbud som inneburit fara för liv och hälsa ska ha en anmälningsskyldighet. 

Arbetstagarens ansvar tydliggörs i 3 kap.4 §, då denne ska använda skyddsanordning 

och utföra arbetet för att förebygga risker för ohälsa och olyckor. Vid allvarliga risker 

för liv eller hälsa ska arbetstagaren meddela aktuellt skyddsombud eller arbetsgivare om 

riskerna.31  

                                                 
29 Rådets direktiv 89/391/EEG. 
30 Zanderin, L. Arbetsmiljö, Studentlitteratur, Stockholm, 2005, s.19. 
31 Arbetsmiljölag (1977:1160). 
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4.3 Aktuella propositioner till AML  

Proposition 1976/77:149 menar att det inte är passande att reglera specifika detaljer i 

lagen.  Det skulle först och främst vara svårt att täcka alla branschers olika risker och 

olyckor. Det skulle även kunna leda till problem då Arbetsmiljöverket är utsedd till att 

hela tiden anpassa olika föreskrifter efter lagen för att den ska vara med i utvecklingen. 

Det skulle kunna bli komplicerat om det var mer detaljer reglerade i lagen. Istället ska 

AML bara innehålla vem som har arbetsmiljöansvaret, vilka skyldigheter det finns och 

endast ange översiktliga krav och grundläggande bestämmelser.32 I en senare 

proposition 1990/91:140 läggs fokus på en tydligare inriktning mot den enskilde 

arbetstagaren. Arbetsmiljöns bedömning ska innebära ett beaktande av den sociala och 

tekniska utvecklingen. Anledningen är att lagen ska tydliggöra kraven angående 

psykosocial arbetsmiljö och arbetsorganisationer.33 Även här nämns att detaljerade 

regleringar, i detta fall angående arbetsorganisatoriska faktorer, är mindre lämpliga med 

tanke på AMLs ramlagskaraktär. Istället föreslås att ”det goda arbetet” ska förklaras 

med mer generella krav, för att sedan låta lägre instanser besluta om de mer specifika 

detaljerna. I propositionen uppmärksammas även vikten av att lagstifta de psykosociala 

faktorerna och bli mer uppmärksam på de osynliga förhållandena.34 Ett senare förslag 

till ändring av lagen görs i proposition 2001/02:145, med ett förtydligande angående de 

åtgärder som ska vidtas i det förebyggande arbetet. Här klarläggs att allt som utgör en 

risk till olycksfall eller ohälsa ska åtgärdas.35  

 

4.4 AFS  

Arbetsmiljöverkets föreskrifter förtydligar lagen mer i detalj. Det finns ca 80 stycken 

olika föreskrifter som fokuserar på olika områden.36 En föreskrift som reglerar olyckor 

och tillbud är AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt 

arbetsmiljöarbete definieras i 2 §, som det arbete arbetsgivaren ska göra för att 

förebygga ohälsa och olycksfall genom att undersöka, genomföra och följa upp sin 

verksamhet. I 3 § nämns att både psykiska, sociala och fysiska omgivningar ska beaktas 

i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagaren har 

tillräckligt med kunskap för att kunna identifiera och förebygga eventuella risker för 

                                                 
32 Prop. 1976/77:149, s.219. 
33 Prop. 1990/91:140, s.31. 
34 Ibid. s. 33-34. 
35 Prop. 2001/02:145, s.1. 
36 Arbetsmiljöverket, Föreskrifter (AFS), https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/?hl=f%C3%B6reskrifter Hämtad 2017-10-10. 
 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/?hl=f%C3%B6reskrifter
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/?hl=f%C3%B6reskrifter
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ohälsa och olyckor, nämns i 7 §. Vid olyckor eller allvarliga tillbud ska arbetsgivaren, 

enligt 9 och 10 §§, undersöka anledningen för att sedan kunna förhindra och åtgärda 

risken.  

   AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, har ett syfte att inom 

organisatoriska och sociala omständigheter motverka risker för ohälsa, enligt 1 §. 

Ohälsosam arbetsbelastning beskrivs i 4 § att vara när resurserna inte är tillräckliga till 

kraven som ställs. Den ska anses ohälsosam då chans till återhämtning inte ges och det 

fortsätter under längre tid. För att göra en avgränsning till ohälsosam arbetsbelastning 

inom de organisatoriska och sociala förhållandena framgår det i 6 §, att arbetsgivaren 

ansvarar för att arbetsledare och chefer har tillräcklig kunskap om hur ohälsosam 

arbetsbelastning hanteras. 9 § reglerar ett ansvar hos arbetsgivaren att arbetstagarnas 

arbetsuppgifter inte leder till ohälsosam arbetsbelastning. I de allmänna råden till 9 § 

nämns att signaler och tecken på ohälsosam arbetsbelastning bör arbetsgivaren ta i 

beaktande. Där påpekas även vikten av att arbetsgivaren gör det möjligt för 

arbetstagaren att informera om ohälsosam arbetsbelastning. Även råd om att 

arbetsgivaren ska ha en regelbunden dialog med sina anställda för att upptäcka 

ohälsosam arbetsbelastning, tydliggörs. Det finns även en betydande vikt i att 

arbetsgivaren utreder och avlägsnar eventuella risker inom arbetsbelastningen, för att 

motverka risken för en arbetssjukdom. I den 10 § klarläggs arbetsgivarens ansvar till att 

arbetstagaren vet vilka arbetsuppgifter denne ska göra och även vilka uppgifter som ska 

prioriteras vid tidspressade perioder. Det är enligt 11 § arbetsgivarens ansvar att om 

vissa arbetssituationer eller uppgifter är psykiskt påfrestande, motverka dessa.  

 

4.5 Sammanfattande slutsatser 

Inom de olika rättsliga nivåerna finns det en medvetenhet angående den psykiska 

påfrestningen, även om denna går att anses som väldigt vag. Det nämns i 2 kap. 1§ att 

psykiska påfrestningar ska motarbetas men sedan regleras det endast om risker och 

olyckor. I dessa situationer är det möjligt att göra en extensiv tolkning och även tolka 

psykiska risker till det. Görs det däremot endast en restriktiv tolkning så tillämpas 

endast det som står och då kan de psykiska riskerna uteslutas. Med tanke på den 

abstrakta regleringen växer tolkningsmöjligheten, vilket också kan innebära en risk för 

felaktig tolkning som är förenligt med Hydéns varning kring ramlagens 



  
 

15 

tolkningssvårigheter37. Kanske försvinner ett viktigt fokus från den psykiska 

arbetsmiljön.  

     Även om det är arbetsgivaren som har ansvaret för anmälningsskyldigheten så 

framkommer även en skyldighet hos arbetstagaren. Den har en viktig del i det 

förebyggande arbetet, då den aktivt måste arbeta för att undvika eventuella risker och 

även har ett ansvar vid anmälningar av tillbud. Det är även hos arbetstagaren det ges en 

möjlighet att synliggöra problemen kring den ohälsosamma arbetsbelastningen. En 

koppling går att dras mellan Åströms tankar kring att normerna hjälper till att uppfylla 

lagarna38  och arbetstagarnas viktiga del inom arbetsmiljön. Ifall arbetstagarna synliggör 

problemen inom ohälsosam arbetsbelastning och det skapas normer att dessa ska 

anmälas till arbetsgivaren kommer förhoppningsvis också uppmärksamheten kring 

dessa risker att öka.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Hydén, H. Ram eller lag? Regeringskansliets offsetcentral, Stockholm, 1985, s.8-15. 
38 Åström, K. Socialtjänstlagstiftningen i politik och förvaltning, Studentlitteratur, Lund 1988, s.261-262. 
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5 Ohälsosam arbetsbelastning 
När människan kommer i en situation som framkallar ohälsosam arbetsbelastning ställer 

kroppen och hjärnan in sig för en kamp-flyktreaktion. Det innebär att antingen kämpa i 

situationen eller fly från den. Då får det sympatiska nervsystemet signaler från hjärnan 

om att aktiveras, vilket gör att ämnen som adrenalin, noradrenalin, socker och kortisol 

utsöndras i kroppen. Andra av kroppens funktioner kan då gå ner i varv eftersom de inte 

behövs i en sådan situation och all energi används till kamp-flyktreaktionen. ”Spela 

död”- reaktionen är en annan typ av uttryck kroppen kan använda vid ohälsosam 

arbetsbelastning. När det blir för mycket och kroppen inte kan hantera belastningen 

kommer människan i det läget, vilket kan framkalla känslor som yrsel, trötthet, 

musklerna känns svaga och en känsla av svimningsfärdighet uppkommer. På stenåldern 

när dessa typer av situationer där behovet av att kämpa, fly eller spela död behövdes 

fungerade kroppen så. Problemet uppstår i nutidens situationer när kroppen inte kan 

urskilja om det är fysiska hot där fysiska åtgärder är användbara eller om det är mer 

sociala hot, sådana som finns i dagens samhälle.39 

   Att känna sig pressad i en situation är inte onaturligt eller farligt, utan snarare tvunget 

för att stressreaktionerna ska påbörjas och kroppen i ”farliga” situationer ska kunna 

aktivt ingripa. Det är heller inte farligt för kroppen om det är en period på arbetet som är 

intensiv. Det är när kraven människan känner är högre än de resurser den har att hantera 

kraven med, som ohälsosam arbetsbelastning uppkommer. Jobbiga utmaningar och 

höga tempon är sådant som kroppen är konstruerad för att klara, så länge perioden är 

följd av en återhämtning. Det är om återhämtningen utesluts och den intensiva perioden 

blir långvarig som vissa människor kan få både psykisk och fysisk ohälsa. Det är 

symptom som trötthet, ångest och nedstämdhet i samband med svårigheter att koppla av 

som kan bli konsekvenser om återhämtningen inte sker.40 Dessa symptom framkallar 

kroppen för att varna om att den behöver vila och återhämta sig. Det är då det är väldigt 

viktigt att lyssna på kroppen och ge den återhämtning som behövs. Skulle samma 

belastning fortsätta finns det risk för mer kronisk trötthet där vila och återhämtning inte 

hjälper och ett utmattningssyndrom kan utvecklas.41  

 

                                                 
39 Ingrid Stjernström Roos, Stress, https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stress/ Hämtad 
2017-09-06. 
40 Institutet för stressmedicin ISM, Vad är stress?, http://www.vgregion.se/ov/ISM/stress--rad-och-
behandling/vad-ar-stress/ Hämtad 2017-09-04. 
41 Institutet för stressmedicin ISM, Allmänna symptom på stress, http://www.vgregion.se/ov/ISM/stress-
-rad-och-behandling/vad-ar-stress/symptom-pa-stress/ Hämtad 2017-09-04. 

https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stress/
http://www.vgregion.se/ov/ISM/stress--rad-och-behandling/vad-ar-stress/
http://www.vgregion.se/ov/ISM/stress--rad-och-behandling/vad-ar-stress/
http://www.vgregion.se/ov/ISM/stress--rad-och-behandling/vad-ar-stress/symptom-pa-stress/
http://www.vgregion.se/ov/ISM/stress--rad-och-behandling/vad-ar-stress/symptom-pa-stress/
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6 Tillämpningen av ramlagen 
 

6.1 Statistik 

Vid en uppkommen arbetsskada, då det förebyggande arbetet har felat, ska denna 

anmälas till Försäkringskassan. Av dessa anmälningar har Arbetsmiljöverket skapat en 

statistisk rapport. Denna statistik, anger Arbetsmiljöverket, ska främja deras 

förebyggande arbete inom arbetsmiljön och ska forma en grund för tillsynen de 

bedriver42. 122 468 stycken anmälningar angående arbetsskador kom in under år 2016, 

utav dessa var det cirka 11 800 stycken som handlade om arbetssjukdomar.  En 

minskning av anmälningar angående arbetssjukdomar generellt har förekommit under år 

2016 i jämförelse med år 2015. Minskningen är större hos män än hos kvinnor.43 

Däremot ökar, främst kvinnornas, anmälningar angående arbetssjukdomar på grund av 

organisatoriska och sociala faktorer. Dessa ligger även på andra plats av vanligast 

orsaker till arbetssjukdomar och utgjorde 37 % av alla anmälningar av arbetssjukdomar 

under år 2016.  Arbetssjukdomar stod för 46 % av anmälningarna hos kvinnor medan 

endast 21 % hos män. Kvinnornas ökning av anmälningarna angående arbetssjukdomar 

på grund av organisatoriska och sociala faktorer är 91 % sedan år 2011. Vilket har 

inneburit att de vanligaste anmälningar av arbetssjukdomar hos kvinnor är sedan år 

2015 med anledning av organisatoriska och sociala faktorer.44 Vid en intervju av de som 

anmält en arbetssjukdom, uppkom det att de orsakerna till besvär som var vanligast hos 

kvinnor och män var bland annat stress och psykiska påfrestningar. Enligt en 

undersökning angående ålderns relation till anmälningar av arbetssjukdomar, fanns det 

allmänt en tydlig ökning av arbetssjukdomar högre upp i åldrarna men även specifikt på 

grund av de organisatoriska och sociala faktorerna. Av alla anmälningar var det cirka 60 

% av dem som avsåg människor som var 45 år och uppåt. Anställda som var 55 år eller 

äldre utgjorde cirka 33 % av anmälningarna. En förklaring till det kan vara att 

arbetssjukdomar utvecklas under en lång tidsperiod och ju högre upp i åldern desto 

högre risk är det att fler har utvecklat en arbetssjukdom. Ökningen var även vanligare 

hos män men det beskrevs med att bullerskador ofta uppkommer vid högre ålder. 

Däremot är kvinnans ökning betydande fram till 55-59 års ålder, då det minskar lite 

fram till pensionsåldern. Ökningen är störst i de organisatoriska och sociala faktorerna 

tätt följt av belastningsskador.  

                                                 
42 Ponton Klevestedt, A., Arbetsskador 2016, Arbetsmiljöverket, 2017, s.5, www.av.se Hämtad 2017-09-
07. 
43 Ibid. s.12. 
44 Ibid. s.16. 

http://www.av.se/
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   Inom de olika näringsgrenarna var de organisatoriska och sociala faktorerna högst för 

kvinnor inom offentlig förvaltning och försvar och även inom omsorg och vård. För 

män var det även där inom offentlig förvaltning och försvar som de organisatoriska och 

sociala faktorerna var högst. 45  

   Arbetsmiljöverket har gjort en utredning till varför just kvinnor drabbas hårdast 

angående arbetssjukdomar. En förklaring är att kvinnor arbetar i större omfattning inom 

arbeten som innehåller människokontakt, vilket ökar den psykosociala belastningen.46 

Arbetsmiljöverket uppmanar till att genusperspektivet ska inkluderas i det systematiska 

arbetet för att det ska uppmärksammas.47 I en annan undersökning menar 

Arbetsmiljöverket att kvinnor arbetar mestadels inom offentliga sektorn och inom 

vården där människokontakten är stor.48 

 

6.2 NJA 2005:64 

I november, år 2000, polisanmälde en elev i fjärdeklass, kallad J.T, att han har lyfts ut 

med huvudet genom ett fönster på femte våningen. Det ska ha varit flera niondeklassare 

som lyfte honom och han har i samband med detta varit rädd att han ska ramla ner. S.-

E.T som är rektor och arbetsgivare på skolan, har blivit informerad om händelsen. Då 

ska han enligt 3kap. 3a § AML (dåvarande 2 § AMF) utan dröjsmål meddela 

Arbetsmiljöverket att ett allvarligt tillbud inträffat på arbetsplatsen.  S.-E.T anmälde 

tillbudet 14 dagar efter att det inträffat och kan därför göra sig skyldig att betala böter 

enligt 8 kap. 2 § 5p. AML. Dock, hävdar S.-E.T att han inte ansåg själva tillbudet så 

pass allvarligt att det behövdes anmälas. Han anmälde senare händelsen för att 

Arbetsmiljöverket ansåg att han skulle det, i samband med att han var i kontakt med 

dem angående en annan fråga. Efter att åklagare väckt åtal i Tingsrätten, ogillades åtalet 

då det inte ansågs som ett allvarligt tillbud.  Eftersom J.T inte ansågs ha befunnits i 

någon fysisk fara då han inte var så långt ut att det var någon risk för att ramla. Fallet 

går vidare i en överklagan av åklagaren och yrkande av bifall till åtalet hos Svea 

Hovrätten. De anser att den psykiska hälsa som J.T har blivit utsatt för ska anses som 

allvarlig fara och därför ett allvarligt tillbud. S.-E.T går däremot vidare och överklagar 

till Högsta domstol. De i sin tur menar att personskada ska innebära både psykisk och 

                                                 
45 Ponton Klevestedt, A., Arbetsskador 2016, Arbetsmiljöverket, 2017, s.47-52, www.av.se Hämtad 2017-
09-07.  
46 Kvinnors arbetsmiljö 2011-2014,Arbetsmiljöverket, 2015, s. 22, www.av.se Hämtad 2017-09-29. 
47 Ibid. s. 6. 
48 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö, rapport 2017:6, Arbetsmiljöverket, 2014, s.8, www.av.se Hämtad 
2017-10-05. 
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fysisk skada, dock ska det handla om medicinsk insats vid psykisk skada. När det 

handlar om svårare personskador, ska det anses vara vid längre sjukfrånvaro, allvarliga 

men eller invalidiserade skador för att det ska klassas som det. Allvarliga tillbud ska 

tolkas i samma nivå som svårare personskador och ska anmälas först vid denna nivå. 

Domstol menar även att ifall J.T har blivit utsatt för kränkande och skrämmande 

bemötande går det inte klassa det som allvarlig fara för psykiska besvär i nivå med 

svårare personskador. Med det i beaktande anses inte ett allvarligt tillbud har förelegat, 

vilket gör att S.-E.T inte besitter någon anmälningsskyldighet.  Därför ogillar högsta 

domstol åtalet. Dock, ansåg sig vissa justitieråd oeniga med motiveringen av allvarligt 

tillbud. De bedömde att tillbudet inte var i nivå med svårare personskador, däremot hade 

händelsen påverkat J.T så mycket psykiskt, eftersom han bland annat vägrade gå till 

skolan och fick även mardrömmar efter händelsen. Därför borde det anses som ett 

allvarligt tillbud.49  

 

6.3 Utformningen av blanketterna av tillbud och olyckor 

Det första momentet när en anmälan ska göras är att ta ställning till vilken typ av 

arbetsskada som det handlar om. Det är uppdelat mellan arbetsolycka, allvarlig 

arbetsolycka, allvarligt tillbud utan personskada, olycka som skett på väg till eller ifrån 

arbetet, dödsfall på grund av arbetsolycka, dödsfall på grund av arbetssjukdom och till 

sist arbetssjukdom. I deras beskrivning på vilken skada som ska klassas inom vilken 

kategori, är det endast under arbetssjukdomar som psykiska påfrestningar i form av 

ohälsosam arbetsbelastning nämns. Under tillbud har Arbetsmiljöverket beskrivit 

kränkningar, mobbning, trakasserier, allvarliga hot om våld som medfört risk för 

arbetstagares liv eller hälsa och även mordhot, som allvarliga tillbud.50  Det är när det 

på grund av psykiska påfrestningar inom arbetsförhållandena, i detta fall på grund av 

ohälsosam arbetsbelastning, har orsakat hjärtproblem, magsår eller psykiska obehag 

som det kan klassas som en arbetssjukdom.51 

    På Arbetsmiljöverkets hemsida finns även en företagsblankett för intern utredning av 

olycksfall eller tillbud. Vid en granskning av blanketten med ett perspektiv på 

ohälsosam arbetsbelastning framgår det inte tydligt att detta är ett av alternativen för att 

beskriva händelsen. Det är under alternativet chock eller annan psykosocial händelse 

                                                 
49 NJA 2005:64. 
50 Arbetsmiljöverket och försäkringskassan, Vilken typ av arbetsskada vill du som arbetsgivare anmäla?, 
https://anmalarbetsskada.se/?hl=anm%C3%A4la Hämtad 2017-09-12. 
51 Arbetsmiljöverket och försäkringskassan, Arbetssjukdom, 
https://anmalarbetsskada.se/Laf/ArbetsSjukdom/ Hämtad 2017-09-12. 

https://anmalarbetsskada.se/?hl=anm%C3%A4la
https://anmalarbetsskada.se/Laf/ArbetsSjukdom/
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som den ohälsosamma arbetsbelastningen skulle passa bäst in. Vidare ner i blanketten 

finns det alternativa avvikelser som ska markeras. Där finns det ett alternativ som 

innebär ovanligt hög arbetsbelastning eller tidspress. Även vidare ner finns det 

möjlighet att beskriva arbetssituationen, då tidspress, övertid och problem med frånvaro 

med mera exemplifieras.52  

 

6.4 Sammanfattande slutsatser 

Med tanke på ökningen av arbetssjukdomar på grund av organisatoriska och sociala 

faktorer, blir det förebyggande arbetet av ännu större betydelse. Ändå dömer Högsta 

domstol att ett tillbud ska vara i samma nivå som svårare personskador. Även 

Arbetsmiljöverkets förklararing om när stressrelaterade risker ska anmälas är vagt. 

Samhället är väl medvetet om riskerna för ohälsosam arbetsbelastning, ändå finns det 

inte en tydlig reglering kring detta. Andersson uppmärksammar att det finns behov av 

en ny föreskrift som reglerar mer stressrelaterade risker53. Vilket Arbetsmiljöverket 

redan höll på att skapa, nämligen AFS 2015:4. Däremot går det att ifrågasätta denna 

reglering vid en undersökning av deras anmälningsblanketter.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Arbetsmiljöverket, Företagsblankett för utredning av olycksfall och tillbud, 
https://www.av.se/sok/?qry=f%C3%B6retagsblankett Hämtad 2017-09-27.  
53 Andersson, P. Vidta alla åtgärder som behövs, Göteborg, Chalmers tekniska högskola. 2013. 

https://www.av.se/sok/?qry=f%C3%B6retagsblankett
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7 ANALYS 
 

7.1 Den rättsliga regleringen  

Vid en undersökning av lagtexten framförs tydliga mål, 3 kap. 3a § AML lägger fram 

arbetsgivarnas anmälningsskyldighet vid olyckor och allvarliga tillbud. Lagen anger 

även i 3 kap. 2 § att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som det finns behov av, för att 

förebygga och åtgärda risker och arbetsskador. Det läggs även i 3 kap.4 § ett ansvar hos 

arbetstagaren, bland annat ett riskmedvetet tänk under arbetsuppgifternas utförande.  

     Lagen redogör skyldigheter och mål men problemet uppstår vid tillämpningen av 

dem. Vad innebär just de specifika målen och när ska dessa anses vara uppfyllda? 

Proposition 2001/02:145 förtydligar lagen med att alla risker för ohälsa och olycksfall 

ska åtgärdas.54 Likaså ska den psykosociala arbetsmiljön, enligt proposition 

1990/91:140, innefattas i AML, dock kan det anses svagt reglerat55.  

 

7.2 Föreskrifternas förtydligande 

Förtydligandet av ramlagens formuleringar ska ske genom Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter. AFS 2001:1 beskriver i 2 § att det förebyggande arbetet ska fullbordas 

genom problemidentifiering och undersökning, genomförande och sedan uppföljning. 

På så vis förtydligas hur arbetet ska gå tillväga för att nå målen. 

   Syftet med AFS 2015:4 är enligt 1 § att reglera mer angående organisatoriska och 

sociala faktorer. Frågan är om det har gett någon effekt. I föreskriften lyfts det fram att 

den psykiska omgivningen ska beaktas. 6 § lägger fram att det ska finnas viss kunskap 

angående hur ohälsosam arbetsbelastning ska hanteras. De allmänna råden till 9 § 

beskriver hur det ska förebyggas. Det nämns att arbetsgivaren ska vara uppmärksam på 

tecken som kan innebära ohälsosam arbetsbelastning. Det skulle då kunna vara 

symptom som ångest, nedstämdhet eller trötthet56. Det är vid dessa symptom som 

arbetsgivaren bör reagera och se till att arbetstagaren får en tid för återhämtning. Kanske 

skulle arbetstagaren kunna placeras vid andra arbetsuppgifter under en tid, som inte 

innebär lika stor påfrestning. På så vis används det förebyggande arbetet och kanske 

förebyggs en arbetssjukdom på grund av organisatoriska och sociala faktorer. 

   Det finns en definition av ohälsosam arbetsbelastning i 4 § men definitionen lämnar 

stora tolkningsproblem för arbetsgivaren. När blir det ohälsosam arbetsbelastning och 

                                                 
54 Prop. 2001/02:145, s.1. 
55 Prop. 1990/91:140, s.31. 
56 Institutet för stressmedicin ISM, Vad är stress?, http://www.vgregion.se/ov/ISM/stress--rad-och-
behandling/vad-ar-stress/ Hämtad 2017-09-04. 

http://www.vgregion.se/ov/ISM/stress--rad-och-behandling/vad-ar-stress/
http://www.vgregion.se/ov/ISM/stress--rad-och-behandling/vad-ar-stress/
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när ska resurserna anses otillräckliga? Det blir också en väldigt komplex fråga då det 

varierar från person till person hur reaktioner av ohälsosam arbetsbelastning visar sig 

och vid vilken nivå. En individ kan komma upp i ohälsosam arbetsbelastning vid lägre 

krav medan en annan individ klarar av högre krav utan att komma i ett ohälsosamt 

tillstånd. Det kan även vara svårt att redogöra specifik händelse som framkallat 

arbetssjukdomen. Det är på så vis möjligt att se likheter med Hydéns resonemang att 

myndighetsövervakningen och regelstyrningens strategi bör förändras 57. Reglering 

angående ohälsosam arbetsbelastning och de flesta psykiska faktorer är svåra att stifta i 

en detaljerad lagtext.  Problemet lyfts även i proposition 1990/91:140, där 

arbetsgivarens skyldighet att ansvara för varje individ lyfts fram58. De allmänna råden 

till 9 § AFS 2015:4 kan då anses som extra viktiga, även om de inte är rättsligt 

bindande, då de beskriver tillvägagångsätt att uppmärksamma ohälsosam 

arbetsbelastning. Vid en jämförelse med AML så förtydligar AFS 2015:4 regleringen 

angående ohälsosam arbetsbelastning, mestadels på grund av att AML har en väldigt 

otydlig reglering inom detta område. Sammanfattningsvis går det att bedöma de rättsligt 

bindande dokumenten som svagt reglerade kring ohälsosam arbetsbelastning.   

 

7.3 EU-rättens reglering 

EU-rätten innehar rättigheter att införa direktiv angående arbetsmiljön. Ramdirektivet 

89/391/EEG lägger fast, i likhet med svensk lag, skyldigheter i artikel 6, så som att 

vidta alla åtgärder som det finns behov av, men direktivet ska även tydliggöra en viss 

miniminivå som medlemsstaterna måste följa. Anmälningsskyldigheten gör sig synlig i 

artikel 9d men inom direktivets minimikrav nämns endast olycksfall och inte tillbud, 

vilket kan förtydliga bristen på anmälningar av tillbud och styrker inte det förebyggande 

arbetet. Direktivet är också uppbyggt som ett ramdirektiv som ska reglera inom alla 

olika ämnen och branscher. Därför består även direktivet av mål att sikta mot snarare än 

konkreta bestämmelser. 

    Den psykosociala arbetsmiljön regleras ganska svagt i ramdirektivet. Det nämns inget 

angående den psykiska hälsan. Dock nämns det att direktivet inte får sänka 

medlemsstaternas befintliga lagstiftning och på så vis bekräftas den svenska regleringen 

angående den psykosociala arbetsmiljön.  

 

                                                 
57 Bruun, Niklas, Flodgren, Boel, Halvorsen, Marit, Hydén, Håkan, Nielsen, Ruth, Den nordiska modellen, 
Lund, Liber AB, 1990, s. 210-212. 
58 Prop. 1990/91:140, s. 33-34. 
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7.4 ”Allvarligt tillbud”- rättspraxis definition  

För att göra en tolkning av sådana begrepp som anses otydliga är det möjligt att ta hjälp 

av vad domstol dömt i tidigare fall. För att utreda en definition till begreppet ”allvarligt 

tillbud” är det möjligt att använda sig av rättsfall NJA 2005:64. Här tas frågan upp 

rörande när tillbudet blir allvarligt. Tillbudet har inneburit en risk för psykisk skada, 

däremot är frågan om det ska anses som allvarlig fara för liv och hälsa. Högsta domstol 

anser att ett allvarligt tillbud ska innebära allvarlig fara i samma nivå som svårare 

personskador som handlar om längre sjukfrånvaro, allvarliga men eller invalidiserade 

skador. Därför ska inte denna situation anses som ett allvarligt tillbud. Det ska däremot 

noteras att det rådde skiljaktiga meningar mellan justitieråden, då vissa ansåg att det var 

ett tillbud då det fanns allvarlig fara för psykiska besvär. Det innebär att 

prejudikatsvärdet kan vara lågt, vilket kan medföra att definitionen av begreppet ändras 

i en senare dom. 

    Med beaktande av domen går det att tolka att situationen måste innebära risk för 

allvarliga symptom innan det ska anses som ett allvarligt tillbud. Ett tillbud går också att 

klassa som en plötslig situation som inträffar. Vilket innebär att det är svårt att tolka 

ohälsosam arbetsbelastning som ett tillbud för det inträffar inte under en plötslig 

händelse. Det tillståndet byggs upp succesivt under en för lång period utan 

återhämtning59. Därför blir det väldigt svårt att anmäla dessa risker, då de aldrig 

kommer upp i ovanbeskrivna definition av allvarligt tillbud, utan märks först när en 

arbetssjukdom har utvecklats.  

 

 

7.5 Anmälningsblanketterna 

Både anmälningsblanketten angående arbetsskador som redan har inträffat och 

blanketten om allvarligt tillbud, då skador kunde ha uppstått, är viktiga i syfte att hjälpa 

arbetsgivaren och även arbetstagaren att identifiera problem. Att 

anmälningsblanketterna är utformade på det viset att stressfaktorn inte framhävs, kan i 

sin tur leda till att arbetsgivaren då inte tolkar ohälsosam arbetsbelastning som något 

som borde anmälas. Att vänta enda tills en arbetssjukdom utvecklas innan det ska 

anmälas gör att det är möjligt att ifrågasätta anmälningsskyldigheten. Om arbetsgivaren 

enbart tolkar blanketterna, utesluts anmälningsskyldigheten för allvarliga tillbud på 

grund av ohälsosam arbetsbelastning. Det kan leda till att arbetsgivaren inte anser att det 

                                                 
59 Institutet för stressmedicin ISM, Vad är stress?, http://www.vgregion.se/ov/ISM/stress--rad-och-
behandling/vad-ar-stress/ Hämtad 2017-09-04. 

http://www.vgregion.se/ov/ISM/stress--rad-och-behandling/vad-ar-stress/
http://www.vgregion.se/ov/ISM/stress--rad-och-behandling/vad-ar-stress/
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är en allvarlig risk. Vilket kan i sin tur kan innebära att det inte läggs lika mycket 

resurser på att förebygga ohälsosam arbetsbelastning. Det är förenligt med Hydéns 

diskussion angående normgivningen som Arbetsmiljöverket besitter, inte bara genom 

föreskrifter utan även genom dessa anmälningsblanketter60. Risken för denna situation 

stärks när den rättsliga regleringen angående den psykosociala arbetsmiljön inte är 

tydligt utformad. Det är möjligt att dra en koppling till regleringen i föreskriften AFS 

2015:4 i 9 § angående att ohälsosam arbetsbelastning inte ska uppkomma i samband 

med arbetsuppgifterna. Det går att tolka att denna ohälsosamma arbetsbelastning inte 

uppkommer förrän den har lett till en arbetssjukdom. För att det är då Arbetsmiljöverket 

anser att det bör anmälas. Likaså, i koppling till den 11 § finns det risk för att 

arbetssituationerna som anses riskfyllda tolkas efter blanketternas beskrivning.    

     Om ohälsosam arbetsbelastning inte uppmärksammas och istället utvecklas till en 

arbetssjukdom räcker inte en återhämtning utan istället uppstår en längre sjukfrånvaro61. 

Därför skulle ett alternativ vara att utforma anmälningsblanketterna till att tillbud på 

grund av ohälsosam arbetsbelastning ska ingå i anmälningsskyldigheten. Det skulle 

också hjälpa till att lyfta fram och få arbetsgivaren att se den ohälsosamma 

arbetsbelastningen i AML om det skulle finnas en anmälningsskyldighet kring risken. 

Det skulle vara möjligt att inkludera genom att i beskrivningen även nämna ohälsosam 

arbetsbelastning. Det skulle även vara till fördel att nämna vissa situationer där 

arbetsbelastningen kan klassas som ohälsosam. Likaså symptom så som trötthet, ångest 

och nedstämdhet, skulle kunna beskrivas för att ge en tydligare förståelse när det ska 

anses som allvarligt tillbud på grund av ohälsosam arbetsbelastning62. Då hade dessa 

situationer uppmärksammats tidigare och blivit åtgärdade, vilket hade kunnat resultera 

till en minskning av arbetssjukdomar.  

    I företagsblanketten som Arbetsmiljöverket har skapat ligger fortfarande det största 

fokus på de fysiska faktorerna till olika händelser. Det ges en möjlighet att meddela 

specifika avvikelser i form av hög belastning, övertid eller tidspress. Det är här det finns 

möjlighet till att inkludera en olycka eller tillbud på grund av ohälsosam 

arbetsbelastning. Med hjälp av denna blankett går det, i enighet med 9 och 10 §§ i AFS 

                                                 
60 Bruun, Niklas, Flodgren, Boel, Halvorsen, Marit, Hydén, Håkan, Nielsen, Ruth, Den nordiska modellen, 
Lund, Liber AB, 1990, s. 186-190. 
61 Institutet för stressmedicin ISM, Allmänna symptom på stress, 
http://www.vgregion.se/ov/ISM/stress--rad-och-behandling/vad-ar-stress/symptom-pa-stress/ Hämtad 
2017-09-04. 
62 Institutet för stressmedicin ISM, Vad är stress?, http://www.vgregion.se/ov/ISM/stress--rad-och-
behandling/vad-ar-stress/ Hämtad 2017-09-04. 

http://www.vgregion.se/ov/ISM/stress--rad-och-behandling/vad-ar-stress/symptom-pa-stress/
http://www.vgregion.se/ov/ISM/stress--rad-och-behandling/vad-ar-stress/
http://www.vgregion.se/ov/ISM/stress--rad-och-behandling/vad-ar-stress/
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2001:1, undersöka olyckor och tillbud för att sedan förebygga dem. Även till 9 § i AFS 

2015:4, angående arbetsgivarens ansvar för ohälsosam arbetsbelastning, är denna 

blankett ett redskap för att tillämpa. När blanketten kommer in redogörs det ifall det 

finns ohälsosam arbetsbelastning och då ska dessa enligt 11 § åtgärdas. Därför går det 

anse denna blankett som väldigt användbar, däremot är det av betydelse att ifrågasätta 

om den används då den inte är rättsligt bindande? Åtminstone går det att säga att det är 

ett bra redskap till det förebyggande arbetet. Som tidigare nämnts om tillbud, skulle 

också dessa förhoppningsvis minskat utvecklingen av arbetssjukdomar om det hade 

uppmärksammats i tidigare stadie. 

  

7.6 Teoretisk bearbetning 

Hydén klarlägger ramlagskaraktären. Han förklarar att AML måste vara utformad på det 

viset. Beskrivning att lagen blir flexibel och att den måste vara med i utvecklingen63, är 

förenlig med de nämnda propositionerna64. Att endast mål beskrivs och inte hur eller 

med vilka medel som de ska nås med, gör att det blir möjligt att använda moderna 

redskap som utvecklats med tiden. Dock, uppmärksammar han även nackdelarna 

angående tolkningen av lagtexten. Han beskriver att i en ramlag kan kontrollen minska 

då fler lägre organ har möjlighet att reglera inom ämnet. Detta problem har undvikits 

inom arbetsmiljölagstiftningen då regeringen har gett Arbetsmiljöverket denna 

befogenhet. Arbetsmiljöverket blir först i ledet att tolka lagarna och ger sedan samhället 

ett förtydligande av hur lagen ska tolkas. På så vis minskar problemet av 

tolkningssvårigheter en aning. Ett annat problem Hydén nämner som går att se i den 

rättsliga regleringen är att det kan uppkomma osäkerhet kring hur rättsligt bindande de 

föreskrifter som Arbetsmiljöverket gör är.65 Till exempel de allmänna råden i AFS 

2015:4, dessa är inte rättsligt bindande men de står i föreskrifterna. Det kan frambringa 

osäkerhet när de till 9 § beskriver hur ohälsosam arbetsbelastning ska förebyggas men 

inte innehar något krav på att följas. 

    Med Hydéns diskussion beträffande mål-medelnormerna går det att dra kopplingar 

direkt till AML. Med tanke på ramlagens uppbyggnad av mål behövs det en stor 

kunskap angående verkligheten beträffande hur dessa ska uppnås.66 Det förklarar varför 

regeringen har gett Arbetsmiljöverket sådana befogenheter då det är dem som arbetar 

                                                 
63 Hydén, H. Ram eller lag? Regeringskansliets offsetcentral, Stockholm, 1985, s.15-17. 
64 Prop.1976/77:149 och prop. 1990/91:140. 
65 Hydén, H. Ram eller lag? Regeringskansliets offsetcentral, Stockholm, 1985, s.8-15. 
66 Ibid. s.23. 



  
 

26 

mest inom området. Den målrationella beslutsmodellen går att koppla till 

Arbetsmiljöverkets utformning av föreskrifter, då dem utifrån lagen ska förutse vilka 

beslut och tillvägagångsätt som är de mest lämpliga. Sedan regleras detta i deras 

föreskrifter. Arbetsgivaren kan förväntas till viss del använda sig av den målrationella 

metoden. Genom att tolka målen i föreskrifterna och genomföra det på det mest 

lämpliga viset. Därför går det anse att AMLs ramlagskaraktär är en komplex 

sammansättning. Det krävs stora kunskaper angående de åtgärder som tas för det 

förebyggande arbetet och vilka konsekvenser dessa väntas få.  

    I Åströms beskrivning av regleringsformen framkommer det tydligt att AML kan 

klassas som tillhörande den planerande formen. Arbetsmiljöverket är beslutsorganet och 

även de så kallade experterna som har legitimitet i beslutsprocessen, då de ansvarar för 

att förtydliga lagtexterna med föreskrifter. Det går även dra sammankopplingar mellan 

AML och den planerande formen då lagen främst reglerar i förebyggande syfte. 

Exempelvis då det nämns i 3 kap. 2 §, att alla åtgärder som behövs ska tas för att 

förebygga risker och olyckor. Likaså stämmer kopplingen angående målangivelser, då 

AML i 1 § informerar att en god arbetsmiljö ska uppnås. En ytterligare koppling mellan 

AML och den planerande formen är beträffande målrationella beslutsfattandet, som 

tidigare nämnts även Hydén diskuterar67. 

    Förklararingar om normerna som skapas vid ett försök till fullbordande av målen är 

förståeligt, då det finns mål som eftersträvas och därför anpassas beteendet utifrån dem. 

Problemet är då att det är lätt att delmål införs och fokus på själva målet kanske 

minskas. Dock, kan det finnas svårigheter att avgöra delmål till vissa mål som nämns i 

AML. Till exempel kan målet i 3 kap. 2 § AML ”vidta alla åtgärder som behövs...” 

vara problematiskt att dela upp. Däremot kan det skapas normer på arbetsplatsen, för 

hur arbetet för att nå detta mål ska fungera och dessa blir på så vis medel till att uppfylla 

lagen. Åströms åsikt om praktikens hjälp till lagen stämmer med AML, då normerna 

som skapas inte kommer att förklara lagen utan endast ge en tolkning från den enskildes 

perspektiv.68 Samma situation går att använda vid Hydéns beskrivning av den nordiska 

modellen. För att göra lagen konkret ska en användning av både myndigheters 

tillsynsbeslut och Arbetsmiljöverkets komplettering av föreskrifter användas. Med det i 

beaktande blir det förebyggande arbetet svårt då det inte är en tydlig reglering angående 

vad som gäller. Det uppstår då otydligheter hur det förebyggande arbetet ska vara. Den 

                                                 
67 Hydén, H. Ram eller lag? Regeringskansliets offsetcentral, Stockholm, 1985, s.25-27. 
68 Åström, K. Socialtjänstlagstiftningen i politik och förvaltning, Studentlitteratur, Lund 1988, s.261-262. 
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målrationella ramlagen kan på så vis ge motsatt effekt då den inte vill uttrycka detaljer 

med tanke på att den ska kunna täcka alla situationer och även vara aktuell i samhället. 

Istället ger den form åt problemidentifiering utanför lagstiftningen, till exempel i form 

av anmälningar av tillbud och skador.   

 

7.7 Ökningen av kvinnors arbetssjukdomar 

Det kan finnas många anledningar till varför kvinnor är mest utsatta av ohälsosam 

arbetsbelastning. Det framkommer i Arbetsmiljöverkets undersökning att en anledning 

kan vara att kvinnor arbetar mer inom yrken med mänsklig kontakt, vilket bidrar till en 

större psykosocial belastning69. Det förklarar varför kvinnornas procent är högre än 

männens. Det kan också vara anledningen till att offentliga förvaltningen och vård och 

omsorg har flest fall av arbetssjukdomar då dessa innebär mycket psykosocial 

belastning. Sådana yrken kan också innebära att mötet med människor sker i jobbiga 

och känslomässiga situationerna, exempelvis inom vården. Med hjälp av Åströms 

diskussion, angående att lagens mål uppnås av normer som utvecklats70, går det att föra 

en diskussion kring att kanske har kvinnornas arbetsplatser för svaga eller obefintliga 

normer angående ohälsosam arbetsbelastning. Det kan då leda till ohälsosam 

arbetsbelastning inte uppmärksammas förrän det har lett till en arbetssjukdom. Dock, 

förklarar det inte varför kvinnornas arbetssjukdomsanmälningar på grund av 

organisatoriska och sociala faktorer har sedan 2011 ökat med 91 % 71. Kanske handlar 

det om att stress har blivit ett allt mer omtalat ämne och det har skapats normer att 

anmäla sina arbetssjukdomar på grund av ohälsosam arbetsbelastning. Däremot för att 

kunna ge en säkrare förklaring till ökningen behövs en djupare undersökning göras. I 

alla fall blir det förebyggande arbetet ännu mer aktuellt och nödvändigt. Kanske hade 

ökningen stannat upp om ett införande av anmälningsskyldighet vid tillbud på grund av 

ohälsosam arbetsbelastning beskaffats. 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Kvinnors arbetsmiljö 2011-2014,Arbetsmiljöverket, 2015, www.av.se Hämtad 2017-09-29. 
70 Åström, K. Socialtjänstlagstiftningen i politik och förvaltning, Studentlitteratur, Lund 1988, s.261-262. 
71 Ponton Klevestedt, A., Arbetsskador 2016, Arbetsmiljöverket, 2017, s.16, www.av.se Hämtad 2017-09-
07. 
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8 Slutsats och framtida studier 
 

Med tanke på ökningen av stressrelaterade arbetssjukdomar ökar också behovet av det 

förebyggande arbetet inom psykosocial arbetsmiljö. AML är väl utvecklad och täcker 

alla situationer, vilket innebär att ramlagskaraktären är den bästa för lagen. Däremot 

skulle ett förtydligande kring föreskrifterna behövas och inte minst en tydligare 

beskrivning när olika situationer ska anses vara ”allvarliga” eller ”ohälsosamma”.    

    Anmälningsskyldigheten av tillbud på grund av ohälsosam arbetsbelastning borde 

också utvecklas. En viktig del av det är Arbetsmiljöverkets anmälningsblanketter, som 

borde lägga ett större fokus på arbetsbelastningen inom tillbud. Det hade kunnat 

medföra en positiv effekt till det förebyggande arbetet, då riskerna hade 

uppmärksammats tidigare och arbetsgivaren i sin tur hade fokuserat mer på den 

ohälsosamma arbetsbelastningen.  

    Vid en framtida fördjupning inom ämnet skulle en empirisk studie, enligt mig, vara 

av intresse. En undersökning av hur arbetsplatserna arbetar med det förebyggande 

arbetet och hur de tolkar de olika begreppen. Detta för att kunna dra en säkrare slutsats 

angående hur lagstiftningen borde utvecklas för att alla ska tolka den på ett korrekt vis. 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur olika företag arbetar förebyggande mot 

risker och olycksfall. Bland annat vilka typer av redskap de använder sig av. Detta för 

att kontrollera behovet av en utveckling av sådana redskap, exempelvis ett lagstadgande 

om att Arbetsmiljöverkets företagsblanketter skall användas. En relevant del att 

fördjupa sig i en fortsatt studie är även vad arbetstagarna har för kunskap inom 

arbetsmiljön och tillhörande skyldigheter. Vet de om när de ska anmäla risker och 

olyckor, vet de vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras under pressade perioder? Hur 

väl utvecklat är det förebyggande arbetet hos arbetstagaren?  
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