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Abstract 
 

During the past years in Sweden, there has been a lack of staff within the nursing profession. 

Due to that the employer may demand more of the employee than what usually is requested. 

This scenario can lead to work-related stress. What happens when the employer forces the staff 

to work so that the patient safety and that the registered nurse’s certification is put at risk? The 

purpose of the essay is to investigate what professional certification means within healthcare, 

what the legal value is in the certificate, and what the consequences can be with a management 

that does not observe stressors. The method being used is the legal dogmatic method together 

with a sociology perspective.  

Certification professions guarantee a specific qualification and knowledge provided for the 

profession. Abuse of this can lead to recall of the certification. The employers’ management is 

strong. Also, because of the nurse’s special liability relationship with the patient, it is almost 

impossible to abstain from the work one is being assigned. This relatively small opportunity 

to affect their working situation can lead to stress due to powerlessness. It is hard for 

employees to claim stress as a factor for a negative event to occur. Staff management can be 

identified as a system error which trigger a stressor and because of that patient safety and the 

certification is put at risk. But, management is a very important part of Swedish labour law 

and should preferably not be touched. National and international actors work for that through 

notice, routines and technical facilities build a safety system against human faults and for 

patient safety to be guaranteed. But, management is identified to be the most critical system 

error.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under flera års tid har Sveriges invånare kunnat läsa om vårdkrisen. Våren 2017 har vi kunnat 

ta del av tragiska berättelser från arbetstagare i den svenska hälso- och sjukvården som 

uppenbart skrämmer upp oss, som någon gång tvingas att möta, eller redan mött den. Vad är 

det egentligen för kris som slagit grepp om hälso- och sjukvården? Ska vi i Sverige behöva vara 

rädda för att inte bli omhändertagna på bästa möjliga sätt av vår garanterat kvalificerade, 

legitimerade personal. Ska arbetstagarna behöva stressa till följd av arbetsledningen?  

För att Landstingen ska kunna följa de lagar som är stipulerade, om att vara tillgänglig för alla,1 

har metoder krävts från arbetsgivarens sida som inte kan anses hållbara i längden. Personalen 

tvingas jobba långa arbetspass, skjuta på, eller helt avstå sin semester. Vi har hört om 

arbetstagare som inte hinner gå på toaletten, äta eller ta en välbehövlig, lagenlig paus. Jag ställer 

mig frågande till hur patientsäkerheten påverkas av att personalen går på knäna? Statistik från 

hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) visar alarmerande siffror där indragning av 

sjuksköterskors legitimation fördubblats under en fyraårsperiod.2 Det läggs stor press på 

sjukvårdspersonalen och om en sjuksköterska begår ett ödesdigert misstag på grund av det 

stressade förhållandet som uppstår, riskerar denne att bli av med legitimationen. Hur behandlas 

situationen utifrån den aspekten att arbetsgivarens stora press på personalen kan leda till 

indragning av legitimation?  

Arbetsgivaren har den oreglerade arbetsledningsrätten att förhålla sig till och luta sig mot. På 

andra sidan arbetsledningsrätten står arbetstagarens arbetsskyldighet. När Sverige nu befinner 

sig mitt i en kris gällande brist på personal inom legitimationsyrken, vilka måste anses vara 

svårare att ersätta än de utan legitimation, verkar det ställas allt högre krav på de eftertraktade 

legitimationsyrkena och inte minst på sjuksköterskor. Patientsäkerheten är det argument som 

lyfts för att personalen ska ta ett större ansvar i sitt yrke. Det är inte utan att undra, hur långt 

sträcker sig arbetsledningsrätten gällande sjuksköterskor och hur påverkas patientsäkerheten 

och legitimationen? Ämnet är oerhört intressant och högaktuellt i Sverige just i detta nu. Mot 

denna bakgrund anser jag att det finns arbetsrättsliga problem som behöver redas ut.  

                                                           
1 5 kap. 1 § 5 pt. HSL. 
2 https://www.svd.se/okning-av-indragna-legitimationer-i-varden hämtad-2017-09-25. 

https://www.svd.se/okning-av-indragna-legitimationer-i-varden
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1.2 Syfte 

Genom denna uppsats vill jag undersöka vad yrkeslegitimation innebär inom hälso- och 

sjukvård och vad det arbetsrättsliga värdet i legitimationen är. Jag ämnar även att utreda vad 

det finns för risker med en arbetsledning som inte tillräckligt beaktar stressfaktorer för 

sjuksköterskor och hur påverkas patientsäkerheten? Syftet är också att belysa problematiken ur 

ett internationellt perspektiv genom att se till EU:s arbete för att säkerställa patientsäkerheten 

och motverka stressfaktorer på arbetsplatsen. Uppsatsen syftar även till att analyseras ur ett 

genusrättsvetenskapligt perspektiv.  

1.2.1 Frågeställning 

Med bakgrund mot ovan syfte ämnar jag således att utreda följande frågeställningar: 

- Vad innebär yrkeslegitimation inom hälso- och sjukvård? 

- Vad är det arbetsrättsliga värdet i legitimationen? 

- Vad finns det för risker med en arbetsledning som inte tillräckligt beaktar stressfaktorer 

för sjuksköterskor? 

1.3 Metod 

För att uppnå uppsatsens syfte, att undersöka vad yrkeslegitimation innebär inom hälso- och 

sjukvården, vad det arbetsrättsliga värdet i legitimationen är, samt vad det finns för risker med 

en arbetsledning som inte tillräckligt beaktar stressfaktorer för sjuksköterskor och hur 

patientsäkerheten påverkas, kommer den rättsdogmatiska metoden med inslag av ett 

rätssociologiskt perspektiv användas. För att göra uppsatsen rättvisa räcker inte bara den 

rättsdogmatiska eller den rättssociologiska metoden till. En kombination av dessa två behövs 

för att få fram bästa möjliga resultat. Jag kommer även att analysera rätten utifrån ett 

genusperspektiv för att få in den intressanta vinkeln att kvinnor dominerar sjukvårdsyrket. Detta 

gör jag med hjälp av genusrättsvetenskap.  

Jag väljer att använda mig av den rättsdogmatiska metoden för att fastställa gällande rätt, lex 

lata. Rättsdogmatiken är en kvalitativ metod, vilket betyder att jag med hjälp av denna metod 

vill försöka förstå gällande rätt. I den rättsdogmatiska metoden behandlas rättskällorna i 

hierarkisk ordning efter rättskällornas auktoritära värde, vilket kommer tas i beaktning i 

uppsatsens struktur för att göra det hierarkiska värdet rätta.3 Med hänsyn till rättskällevärdet 

kommer alltså EU-rätt, nationell lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin användas med 

                                                           
3 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3., [utök. och 

rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 43. 
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komplimenterande källor så som litteratur. Det är väsentligt att undersöka de lagrum 

arbetstagaren och arbetsgivaren är skyddade av, men även förpliktigade att beakta, rörande 

arbetsgivaren och dess arbetsledningsrätt samt arbetstagaren och dess arbetsskyldighet och 

arbetstagarens ansvar för patienten och dess säkerhet. Därför behöver gällande rätt fastställas. 

Med rättsdogmatiken som verktyg ges även möjlighet att belysa olika rättskällor och ställa 

dessa mot varandra, således också ta reda på vilken av dessa rättskällor som ska ges företräde 

framför den andra.  

Vid sidan av den rättsdogmatiska metoden kommer ett rätssociologiskt perspektiv vävas in. 

Rättssociologin beskriver och analyserar rätten i samhället därför är det väsentligt att titta på 

den lagreglering som analyseras.4 Rättssociologin berör också en stor yta av forskningsområden 

eftersom området i sig har inslag av både rättsvetenskap och samhällsvetenskap.5 För att 

analysera rättsreglerna behövs ett externt perspektiv vilket det rättssociologiska ger möjlighet 

till. Rättssociologin kan jämfört med rättsdogmatiken bredda synfältet utifrån rättsläget.6 

Rättssociologin kan ses utifrån flera utgångspunkter för att försöka förstå rätten.7 För att förstå 

vad konsekvenserna kan leda till är det av stor väsentlighet att använda den rättssociologiska 

metoden för att analysera på en djupare nivå. Eftersom mitt syfte är att utreda vad det finns för 

risker med en arbetsledning som inte tillräckligt beaktar stressfaktorer ämnar jag att redogöra 

för en diskussion, inte nödvändigtvis finna det rätta svaret. Det är inte rättslig kunskap som 

eftersträvas i detta fall, jag ser till stressmomentet för att undersöka samhällsförhållandet och 

hur det påverkar. Därför blir rättssociologin som metod motiverad.  

Vetenskap är ordet som handlar om att skapa vetande. Ett vetenskapligt krav är att 

undersökningen ska kunna prövas intersubjektivt vilket innebär att resultatet ska kunna 

kontrolleras. Om en jämförbar studie görs ska de två undersökningarna komma fram till i stort 

sätt samma resultat, oberoende av varandra. Resultatet ska alltså vara reproducerbart. Det 

handlar även om relevans och tillförlitlighet.8 Kärnan i rättsvetenskapen kan sammanfattas som 

sammanvägningen av soft law och analysen av denna.9  

Genusrättsvetenskap förstås som den forskning som fokuserar på att analysera sambandet 

mellan kön och rätt. Rätten ses som en social konstruktion, som ett normsystem som integrerar 

                                                           
4 Mathiesen, Thomas, Rätten i samhället: en introduktion till rättssociologin, Studentlitteratur, Lund, 2005, s.16. 
5 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 46. 
6 Zamboni, Mauro & Korling, Fredric (red.), Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 228. 
7 Mathiesen, Thomas, Rätten i samhället, s.14–19. 
8 Ibid, s.13. 
9 Ibid, s.15. 
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med andra normsystem men också med samhället i stort.10 Rätten har från tidigt stadium setts 

som ett maktsystem att rangordna människor i samhället. Rätten är inte någonting som är givet, 

utan rätten förändras över tid och tolkas olika i olika sammanhang. Den är inte heller neutral i 

förhållande till värderingar och sätt att förstå problem, utan kan tvärt om vara ganska partisk, 

för rätten tolkas av människor så att den får den effekt på människor som efterfrågas. Rätten 

påverkas också av vad vi tänker om saker och ting. Syftet med genusrättsvetenskap är inte att 

fastställa gällande rätt utan att ifrågasätta fiktionen gällande rätt. Genusbegreppet används för 

att fånga ett visst kön och vad det innebär att tillhöra ett visst kön, att det hela i själva verket 

endast är en social konstruktion. Genusbegreppet kan också användas för att synliggöra 

maktrelationer på en kunskapsteoretisk nivå.11  

För att också beakta internationell lagstiftning i uppsatsen kommer jag använda mig av Rådets 

direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av 

arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (Ramdirektivet) samt svenska lagrum såsom 

Patientsäkerhetslag (2010:659) (PSL) och arbetsmiljölag (1977:1160) (AML). För att kunna 

förklara och tolka dessa lagrum används domar från Arbetsdomstolen (AD). Praxis tillsammans 

med relevant doktrin kan även nyttjas som hjälp för att fylla ut eventuella tomrum i lagtexterna. 

Just till detta ämne är praxis en viktig del på grund av bristande lagstiftning gällande 

arbetsledningsrätten och arbetsskyldigheten. Med anledning av frånvaron av lagstiftning kan 

inte traditionell rättsdogmatisk metod tillämpas i detta fall eftersom svar inte finns i lagstiftning. 

Just för arbetsledningsrätten och arbetsskyldigheten får jag utgå från praxis och doktrin. Praxis 

fastställd av AD kan inte överklagas och är således en del av rättskällorna eftersom det är dessa 

instanser som har sista ordet gällande tillämpningen av svensk lag. Genom att använda den 

rättsdogmatiska metoden med relevanta lagrum, praxis och förklarande doktrin kommer det 

göras försök i att fastslå vad gällande rätt säger om vad yrkeslegitimation innebär för 

sjuksköterskor och vad legitimationen har för rättsligt värde, samt vad konsekvenserna blir av 

en arbetsledning som inte tillräckligt beaktar stressfaktorer för sjuksköterskor.  

1.3.1 Material 

I uppsatsen kommer framför allt svenska lagrum användas med anledning av att EU inte har 

mandat gällande yrkeslegitimation och det är således upp till medlemsstaterna att besluta i 

frågan. EU har heller ingen lagstiftning gällande arbetsledningsrätten eller arbetsskyldigheten 

men EU har erkänt de båda som del i kollektivavtal, prerogativet står starkt även här och 

                                                           
10 Zamboni, Mauro & Korling, Fredric, Juridisk metodlära, s.273. 
11 Zamboni, Mauro & Korling, Fredric, Juridisk metodlära, s.274. 
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behandlas med stor respekt.12 Men för att sätta ämnet i ett större perspektiv kommer EU-rätten 

analyseras genom ramdirektivet 89/391/EEG för att se hur EU arbetar med stressfaktorer på 

arbetsplatsen. Med anledning av dagens tunga arbetsbelastning till följd av 

arbetsledningsrättens vidsträckta krav på legitimerad personal är det viktigt att se till vilket 

arbete som görs på internationell nivå för att minska risker för psykosocial ohälsa. Europeiska 

arbetsmiljöbyrån används också på grund av arbetet med patientsäkerhet och psykosocial 

arbetsmiljö. Europeiska kommissionen har tillsatt en grupp för att arbeta med patientsäkerhet, 

vilket således är av vikt att ta upp i uppsatsen.  

Inom svensk rätt använder jag mig av PSL för att undersöka vad lagen säger om hälso- och 

sjukvårdspersonalens legitimation. PSL behandlar patientens säkerhet. Jag använder mig av 

lagen för att få information om legitimering av personal. PSL handlar således om ett 

trepartsförhållande, alltså relationen personal, patient, arbetsgivare (landstinget). Lagen sätter 

patientsäkerheten i fokus men jag ämnar använda lagen för att fokusera på relationen 

arbetsgivare, arbetstagare. Till lagstiftningen kommer förarbeten med propositioner och Statens 

offentliga utredning (SOU) också att gås igenom för att få bakgrund till lagen och vad syftet är 

med regleringen. Att titta på förarbeten kan skapa förståelse för lagen och göra den mer tydlig 

när syftet bakom kommer fram i ljuset.  

Rättspraxis spelar roll eftersom arbetsledningsrätten och arbetsskyldigheten är sparsamt 

reglerad och definitioner och tillämpning finns således till stor del i praxis från AD. Det kommer 

även vara relevant att se vad AD dömer i fall där legitimationen varit i fokus. Relevant litteratur 

och doktrin kommer också användas för att få djupare förståelse och en övergripande bild av 

regelverken och för att bekräfta att lagrummen tolkas på ett korrekt vis. Arbetsledningsrätten är 

viktig att titta på i syfte att analysera hur vidsträckt arbetsgivarens arbetsledningsrätt är eftersom 

uppsatsen behandlar sjuksköterskors ansträngda arbetssituation med anledning av den 

personalbrist som råder. Arbetsledningsrätten finns inte lagreglerad utan tillhör arbetsrättens 

allmänna läror och är en dold klausul i avtal. Därför finns inga lagrum att undersöka gällande 

rätt angående arbetsledningsrätten. Här finner jag många svar genom praxis, doktrin och 

litteratur. Arbetsledningsrätten har därför ett tydligt rätssociologiskt perspektiv.  

En viktig del i arbetsledningsrätten är arbetsgivarens omplaceringsrätt som beskrivs mycket 

omfattande i litteratur kring arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet. För min uppsats är det inte 

                                                           
12 Ryberg-Welander, Lotti, Arbetstidsregleringens utveckling: en studie av arbetstidsreglering i fyra länder, 

Lunds universitet, 2000, s.91 & s.59–63. 
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relevant att se till omplaceringsrätten vilken således kommer lämnas utanför uppsatsen och ej 

behandlas vidare.  

Praxis från HSAN kommer också vara till hjälp eftersom fall från socialstyrelsen uppdagas här, 

således finns där fall angående ifrågasättande av personalens legitimation. Mål som tas upp i 

HSAN kan överklagas till förvaltningsdomstolen vilket gör att rättskällevärdet är lågt, därför 

används inte dessa mål som rättskällor i uppsatsen utan är en del av det empiriska materialet 

för att få en vägledning om hur domstolen dömer i mål gällande indragning av sjuksköterskors 

legitimation. Dock ska nämnas, rättsfall angående legitimationfrågan är sparsamt uppdagade, 

vilket gör att jag endast har några fall att analysera.  

Mia Rönnmar, professor vid Lunds universitet forskar i huvudsak i svensk arbetsrätt. Jag har 

använt mig av hennes doktorsavhandling, arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet samt 

vetenskapliga texter hon författat för att få en djupare förståelse i ämnet. Jag anser att hon är en 

pålitlig källa inom forskning av svensk arbetsrätt och kan tillföra djup och välformulerad 

resonemang till uppsatsen.  

För att tillföra adekvata analyspunkter angående genus använder jag mig av Marie Nordbergs 

doktorsavhandling jämställdhetens spjutspets. Marie var genusforskare vid Karlstads 

universitet och jag anser att hennes avhandling kan tillföra väsentliga resonemang kring genus 

som tillför ett bredare perspektiv på min uppsats.  
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2. Rättsutredning & analys 

2.1 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt 

För att kartläggningen av sjuksköterskors legitimationsansvar ska kunna genomföras, är det av 

väsentlig betydelse att se till de lagar och regler som har betydelse för ansvaret. En viktig del 

av detta är arbetsgivaren rättighet att leda och fördela arbetet, arbetsgivarens arbetsledningsrätt. 

I Sverige är arbetsledningsrätten, eller § 32-befogenheterna, en allmän rättsgrundsats,13 också 

erkänd av EU som just detta.14 Denna rättighet utgör en så kallad dold klausul i ett 

kollektivavtal. Att arbetsledningsrätten är en dold klausul och en allmän rättsgrundsats betyder 

att det inte nödvändigtvis måste stå uttryckligen i kollektivavtalet, lag eller enskilt avtal att den 

gäller, utan är ändå en del av avtalet. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt är ett av arbetsrättens 

viktigaste normativa grundmönster och tar sig grund i äganderätten.15  

Arbetsledningsrätten innebär att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet utan att 

arbetstagaren ifrågasätter detta, så länge det är ”inom ramen” för anställningen. Inom ramen för 

anställningen förklaras som, de uppgifter som arbetstagaren har åtagit sig att utföra genom det 

personliga kontraktet. I AD 1929:29 uttalade AD för första gången det som skulle bli den så 

kallade 29/29-principen. Detta mål ligger till grund för den allmänna rättsgrundsats som 29/29-

principen är. Principen uppställer tre rekvisit för att en arbetsuppgift ska omfattas av 

arbetstagarens arbetsskyldighet. Dessa lyder: arbetet ska ha ett naturligt samband med 

arbetsgivarens verksamhet, det ska utföras för arbetsgivarens räkning och det ska falla inom 

arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer.  

Redan 1906 då svenska arbetsgivareföreningen (SAF) och Landstingsorganisationen (LO) 

sammanfogades i Decemberkompromissen gavs arbetsgivaren rätten att fritt leda och fördela 

arbetet. LO accepterade härmed arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och fritt anställa 

och säga upp arbetstagare. I gengäld accepterade SAF arbetstagarens föreningsrätt, det vill säga 

rätten att tillhöra och engagera sig i arbetstagarorganisationer. Arbetsledningsrätten som gick 

under arbetsgivarprerogativet fanns stipulerat i 32 § i SAF:s stadgar, sedermera § 32-

befogenheterna. Vartefter tiden gått har arbetsgivarens i princip fria arbetsledningsrätt kommit 

                                                           
13 Rönnmar, Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet: En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i 

svensk, engelsk och tysk kontext, Juristförlaget i Lund, Lund, 2004, s.44. 
14 Ryberg-Welander, Lotti, arbetstidsregleringens utveckling, s. 59–63. 
15 Rönnmar, Mia Arbetsgivarens arbetsledningsrätt - från arbetsgivarprerogativ till krav på saklig grund, I A. 

Numhauser-Henning (Red.), Perspektiv på likabehandling och diskriminering (s. 283–311). Juristförlaget i Lund, 

2000, s.286. 
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att inskränkas, exempelvis genom att införa 7 § i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 

där saklig grund för uppsägning krävs.16  

Arbetsledningsrätten kom på tal som allmän rättsgrundsats i Arbetsdomstolen på 30-talet. I mål 

AD 1930:52 konstateras att:  

”De rättigheter som sålunda äro tillförsäkrade en part genom avtalet, kunna härflyta ur avtalets 

förutsättningar utan att behöva vara särskilt omnämnda i avtalet. Ett exempel på sådana 

rättigheter är, förutom okränkbarheten av parternas föreningsrätt, arbetsgivarens rätt att leda 

och fördela arbetet.”17 

1937 förstärks och förtydligas arbetsledningsrätten ytterligare genom Saltsjöbadsavtalet och 

har sedan dess varit en viktig del i arbetsrättens historia då Saltsjöbadsavtalet inrättade flera 

viktiga regleringar och skapade och gav uttryck för en viss anda.18 Ganska nära i tid efter att 

AD konstaterade arbetsledningsrätten som allmän rättsgrundsats erkänner de även 

arbetsledningsrätten som en dold klausul i kollektivavtal. I AD 1986:127 kan detta ses genom 

att AD gör gällande att arbetsledningsrätten är skyddad av fredsplikten som stipuleras i 

kollektivavtalet utan hinder av att det uttryckligen inte stod i kollektivavtalets text. Gällande 

vad som ryms inom arbetsledningsrätten kan konstateras att de hänvisar till jämställdhetslagens 

förarbeten.19 I propositionen till jämställdhetslagen kan utläsas att:  

”arbetsgivaren står fri att bestämma om arbetets ledning och fördelning (…) om arbetsgivaren inte 

avstått från detta genom att träffa kollektivavtal om saken.”20 

Vidare förklaring om vad som ryms inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt beskrivs som alla 

sådana frågor som i vilken arbetsgivaren har beslutanderätt, bortsett från vad som är avtalat i 

kollektivavtal och det personliga avtalet.21 Arbetsgivaren har med hjälp av sin 

arbetsledningsrätt befogenhet att fatta ensidiga beslut i frågor som rör arbetsuppgifter, 

arbetsplatsen, arbetstiden och arbetsmetoden.  

Anställningsskyddet är starkt och har med tiden gjort det allt svårare för arbetsgivaren att agera 

med hjälp av sin arbetsledningsrätt. Men anställningsskyddet inrymmer stor respekt för 

                                                           
16 Rönnmar, Mia, arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, s.45. 
17 AD 1930:52. 
18 Glavå, Mats & Hanson, Mikael, Arbetsrätt, Författarna och studentlitteratur AB, Spanien, 2016 s. 31. 
19 Exempelvis se AD 2010:2. 
20 Prop. 1978/79:175, s.128. 
21 ibid s.129. 
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arbetsledningen och behovet av att kunna anpassa verksamheten efter situationen.22 Skyddet 

mot att tvingas utföra okvalificerade arbetsuppgifter bör vara större vid högre kompetens, men 

arbetsgivaren har en degraderande rätt vid omplaceringar. Endast väsentliga sänkningar av 

kompetenskraven utgör hinder för omplacering. Att ge arbetstagaren mindre kvalificerade 

uppgifter tycks inte utgöra någon vidare begränsning av arbetsledningsrätten. Därför kan antas 

att yrkeskvalifikationskravet knappast kan utgöra hinder för arbetsledningsrätten i frågan. 

Arbetstagaren anses i stort sett alltid ha kompetens för vad som ligger inom kollektivavtalets 

tillämpningsområde. Det är inte troligt att även om arbetstagaren har speciell kompetens att i 

kombination med yrkeskvalifikationskravet begränsa arbetsskyldigheten.23  

Under senare år har samhället utvecklat sig mer åt ett så kallast kunskapssamhälle. I detta 

samhälle utgör kunskap den centrala resursen och arbetstagarna är här kunniga, kompetenta, 

engagerade och självständiga. Dessa arbetstagare bör inte underordnas arbetsgivaren i samma 

utsträckning som arbetstagare i den traditionella industrin vilken är byggd på ordergivning och 

hierarki. Det hela leder till att arbetsledningsrätten får en annan innebörd med mer objektiva 

och sakliga former. Medbestämmande och samråd är en viktig del. Forskning visar också på en 

mer individualiserad och en mer normbunden och saklig arbetsrätt.24 Samtidigt riskerar den 

pågående individualiseringsprocessen och försvagade kollektiva strukturer att stärka 

arbetsledningsrätten och försvåra för arbetstagare att tillvarata sina rättigheter. Frågan är alltså 

om individuella rättigheter kan verka i avsaknad av kollektiva mekanismer.25 

2.2 Arbetstagarens arbetsskyldighet  

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt motsvarar arbetstagarens arbetsskyldighet. I och med ett 

anställningsavtal godkänner arbetstagaren också att ställa sin arbetskraft till förfogande för 

arbetsgivarens räkning. Arbetstagaren har även så kallat tolkningsföreträde vilket innebär att 

skulle tvist uppstå är arbetstagaren skyldig att fortsätta med de delegerade arbetsuppgifterna till 

dess tvisten är löst. Tolkningsföreträdet är av så kallad interimistisk karaktär, vilket innebär att 

det endast anger vad som ska gälla fram tills ett beslut fattas. Risken är stor att 

tolkningsföreträdet leder till att arbetstagare i brist på kunskap, tid och ekonomi, struntar i att 

ta upp fall till domstol.26  

                                                           
22 Rönnmar, Mia, Arbetsgivarens arbetsledningsrätt - från arbetsgivarprerogativ till krav på saklig grund, s. 

347–350. 
23 Rönnmar, Mia, Arbetsgivarens arbetsledningsrätt - från arbetsgivarprerogativ till krav på saklig grund, 

s.172–173. 
24 Ibid, s.303. 
25 Ibid, s.308. 
26 Ibid, s.49. 
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Vad som ingår i arbetstagarens åtaganden finns beskrivet i det personliga avtalet. Utöver vad 

som står i avtalet finns också bestämmelser i kollektivavtal, förarbeten och praxis. Till följd av 

att arbetsledningsrätten är en allmän rättsgrundsats, saknas således även lagreglerad text om 

arbetstagarens arbetsskyldighet. Skulle arbetstagaren vägra att utföra de uppgifter arbetsgivaren 

tilldelar kan detta få allvarliga konsekvenser. Detta klassas som arbetsvägran vilket utgör saklig 

grund för uppsägning.27 Arbetsgivaren kan dock inte beordra arbetstagaren att utföra sådana 

uppgifter som innebär fara för liv och hälsa, strider mot god sed eller är praktiskt omöjliga att 

utföra.28  

I proposition 1975/76:105 uttrycks att arbetstagaren har rätt att vägra utföra viss sorts arbete 

som arbetstagaren anser innebära fara för liv eller hälsa, även om det efter objektiv bedömning 

skulle framkomma att inte så var fallet.29 Arbetstagaren har alltså rätt att avstå arbete som denne 

själv bedömer kan innebära fara för liv eller hälsa. Detsamma gäller för arbete arbetstagaren 

anser strider mot lag eller god sed. Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada som 

uppstår till följd av att hen underlåter att utföra arbetet i avvaktan på besked om det ska 

fortsättas.30 Viktigt att belysa är dock att det är svårt att hävda att fara för hälsa, i form av 

psykiska påfrestningar, är godtagbart skäl till att exempelvis neka beordrad övertid.  

I ett fall blev en sjuksköterska tilldelas en skriftlig varning på grund av vägrad beordrad övertid. 

Hon tyckte att hon arbetat tillräckligt med övertid de senaste dagarna och behövde vila, men 

arbetsgivaren godkände inte detta. I och med den skriftliga varningen riskerar sjuksköterskan 

att bli uppsagd om det upprepas.31 Arbetsledningsrätten är så stark och sjuksköterskan ansvar 

för patienten så stort att arbetsgivarens ledning blir den som drar det längsta strået. Vidare följer 

två rättsfall som också kan kopplas till resonemanget. Efter dessa återkopplar jag till 

sjuksköterskan igen. 

2.3 Rättsfall från AD gällande arbetsskyldighet 

2.3.1 AD 1980 nr 51 

Vad gäller arbetstagares arbetsskyldighet är det ett omtvistat ämne. I AD 1980 nr 51 behandlas 

ett fall där nattsjuksköterskor blivit omplacerade till att arbeta på ålderdomshem istället för 

                                                           
27 7 § LAS. 
28 3 kap. 4 § AML samt 6 kap. 7 § AML. 
29 Prop. 1975/76:105 s.156. 
30 3 kap. 4 § 2 st. AML. 
31 https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2015/april/sjukskoterska-sade-nej-till-beordrad-overtid---fick-skriftlig-

varning/ Hämtad 2017-10-02. 

 

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2015/april/sjukskoterska-sade-nej-till-beordrad-overtid---fick-skriftlig-varning/
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2015/april/sjukskoterska-sade-nej-till-beordrad-overtid---fick-skriftlig-varning/
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sjukhem. I domskälen gör AD gällande att nattsjuksköterskorna på sjukhemmet ibland får gå 

över till ålderdomshemmet för att hjälpa till med det medicinska, alltså samma uppgifter de 

utför på sjukhemmet. Arbetet på ålderdomshemmet har dessutom enligt AD:s mening utförts 

för Landstingets räkning. AD bedömer att i tvister gällande arbetsskyldighet gäller en allmän 

princip att en av kollektivavtal bunden arbetstagare är skyldig att på avtalets villkor utföra allt 

sådant arbete för arbetsgivarens räkning som står i naturligt samband med verksamheten och 

faller inom arbetstagarens yrkeskvalifikationer. AD menar också att det kan finnas skäl att göra 

undantag från principen, vilket kan utläsas av avtal eller praxis. Står inget i kollektivavtal finns 

inget gehör för att undantag kan göras. Slutsats kan dras att den offentlige arbetsgivaren sedan 

gammalt haft möjlighet att i viss utsträckning ålägga tjänsteman nya eller ändrade 

arbetsuppgifter. De nya arbetsuppgifterna innefattar inte några betydande ändringar av 

arbetsförhållandena för nattsjuksköterskorna eftersom de utfört liknande uppgifter på 

sjukhemmet. AD fastställer att sjuksköterskorna är skyldiga att utföra tjänst vid 

ålderdomshemmet.  

Sjuksköterskorna är alltså skyldig att utföra allt arbete för landstingets räkning som står i 

naturligt samband med landstingets verksamhet och för vilket sköterskan har kompetens. Det 

framgår av målet att arbetsskyldigheten är vidsträckt och sjuksköterskors legitimation bereder 

dem att utföra allt sådant arbete som legitimationen ger dem möjlighet till. 

Arbetstagarorganisationen menade att sjuksköterskorna redan hade ett stort antal patienter de 

var ansvariga för på sjukhemmet, vilket är något som medföljer sjuksköterskornas 

legitimationsansvar, och nu skulle de behöva ha ansvar för ytterligare patienter vilket påverkar 

arbetsbördan och stressfaktorn. De hävdar också att det krävs olika utbildningar för dessa två 

arbetsplatser vilket inte sjuksköterskorna hade. Enligt AD:s bedömning fanns fortfarande 

sådant arbete som sjuksköterskorna hade kompetens att utföra vilket inte utgjorde begränsning 

för att de skulle kunna arbeta på ålderdomshemmet. AD väljer att bortse från legitimationfrågan 

och går istället helt på avtalet och inte yrkeskunnandet. Eftersom legitimationen är ett bevis om 

kunskap och bär med sig ansvar på dem som innehar det, kan anses att legitimationen borde ta 

större plats i en utredning. I detta fall beaktas det inte alls utan avtalet är huvudfokus.  

2.3.2 AD 2002 nr 84 

I mål AD 2002 nr 84 var det tvistigt huruvida sjukgymnaster som haft arbetstid mellan 07.00 

och 17.00 skulle behöva ändra sin arbetstidsförläggning till 22.00 på grund av ökat behov av 

närvarande sjukgymnaster. AD ställer sig frågande om förändringen innebär en så väsentlig del 

av arbetstagarens arbetsförhållande att landstinget saknar rätt att besluta? AD hänvisar till mål 
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1981 nr 174 där AD gör gällande att på grund av verksamhetens art faller det sig naturligt att 

utföra arbetet på kvällstid. Arbetsgivaren har inte befogenhet att ändra arbetstider om det är 

avtalsreglerat. Om fallet är så att arbetstiderna inte är skyddade i det personliga avtalet ingår 

det i arbetsgivarens arbetsledningsrätt.  

Detta fall behandlar arbetstidens förläggning vilket inte är relevant i uppsatsen. Däremot kan 

konstateras att de legitimerade arbetstagarna har liten rätt att kunna påverka sin arbetssituation. 

Det förefaller så att arbetsledningsrätten står stark och arbetstagarna har inget att säga till om i 

frågan. Legitimationen bereder sjukgymnasterna till att utföra arbetet som situationen kräver 

och som arbetsgivaren beordrar.   

Visat genom de två fallen från AD och fallet med sjuksköterskans beordrade övertid som 

beskrivits ovan, kan konstateras att arbetsgivarens arbetsledningsrätt är stark och att 

arbetstagarens arbetsskyldighet sträcker sig långt. Det är tydligt att arbetstagaren står som 

svagare part i förhållandet och att arbetsgivaren ofta har en stark grund för sitt beslut. Också i 

det hänseendet att AD tar arbetsgivarens parti bekräftar i viss mån hur stark arbetsledningsrätten 

är. Så länge arbetsgivaren har goda skäl till sin arbetsledning är det svårt för arbetstagaren att 

hävda annat. Sett till stress kan arbetsgivarens långtgående arbetsledningsrätt påverka arbetet 

och patientsäkerheten negativt. Som arbetsgivarorganisationen tog upp i målet om 

sjuksköterskorna32 hade de redan ansvar för många patienter i sitt arbete på sjukhemmet men 

kom att utöver dessa också behöva vara ansvariga för dem på ålderdomshemmet. Detta torde 

visa på att sjuksköterskorna genom sin legitimation måste vara beredda på ett större ansvar på 

grund av kompetensen legitimationen förutsätter. Vidare i samma mål och i fallet om 

sjuksköterskans beordrade övertid kan utläsas hur sjuksköterskans välmående inte beaktas 

kontra patienternas vård. Den psykiska ohälsa och stress som kan uppstå till följd av detta är att 

anse som kritisk.   

Som exempel på en arbetsledning som kan vara av tvivelaktigt slag och vad det finns för 

riskfaktorer kring personalens arbetsskyldighet kan nämnas att det är legitimt för arbetsgivaren 

att begära av arbetstagarna att de flyttar sin semester eller avbyter semestern om det finns fog 

för det.33 Semestern är en mycket viktig återhämtnings- och viloperiod för arbetstagarna som 

stått till arbetsgivarens förfogande under ett helt år.34 Vetskapen följaktligen om att 

                                                           
32 AD 1980 nr 51. 
33 Dom nr 33/17 Mål nr A 193/15 & https://www.unionen.se/rad-och-stod/att-avbryta-eller-andra-semestern 

hämtad 17-09-28. 
34 Mål C-173/99. 

https://www.unionen.se/rad-och-stod/att-avbryta-eller-andra-semestern
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arbetsgivaren kan ringa under semestern måste också anses vara mindre roingivande för dem 

som vet med sig att det brukar vara hektiskt under semestertider. Vilket det ofta är inom hälso- 

och sjukvården. Denna typ av arbetsledning kan utgöra betydande negativitet för arbetstagare 

och bör ur ett patientsäkerhetsperspektiv beaktas. Mot bakgrund av detta kan konstateras att 

arbetsgivarens ansvar i att förebygga ohälsa på arbetsplatsen och säkerställa patientsäkerheten 

i och med legitimationens garantibevis, inte verkar vara särskilt viktig i jämförelse med ansvaret 

för god vård. 

2.4 Patientsäkerhetslagen 

2.4.1 Tidigare lagstiftning  

Innan PSL trädde i kraft 2011 gällde för regleringen av hälso- och sjukvårdspersonalens 

legitimation lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS). 

Regleringen syftade ytterst till att säkerställa god och säker vård för patienterna.35 1994 tillsattes 

en behörighetskommitté på grund av den kritik som hade framförts mot dåvarande 

legitimationsregler. Kritiken grundade sig främst på åsikten att reglerna i LYHS inte tillräckligt 

effektivt skyddade patienterna från yrkesutövare som missköter sig. Det framkom att 

legitimationsreglerna inte innebar någon egentlig kontroll av lämplighet för ett visst yrke. Ur 

det perspektivet utgjorde legitimationen inget annat än ytterligare en bekräftelse på att personen 

genomgått utbildningen, vilket lika gärna skulle kunnat ske enbart genom examensbeviset. 

Istället skulle patientsäkerheten vara ledstjärnan för behörighetsreglerna.36  

I kapitel tre beskrivs legitimationsreglerna. Personen ska vara lämplig och ha förmågan att 

utöva yrket. Bedömning av lämplighet görs mot bakgrund av återkallelsegrunderna. 

Utredningen visar att under lång tid har hälso- och sjukvården varit omslutet av ett omfattande 

regelverk och under statlig tillsyn, men trots detta inträffar varje år ett stort antal negativa 

händelser som leder till att patienter skadas och även avlider. Det svar som står enhetligt i vad 

som inte fungerar är patientsäkerheten. De allra flesta är överens om att det inte går att uppnå 

hög patientsäkerhet i en förtryckande miljö där tillbud och negativa händelser anses orsakade 

av mänskliga misstag, som kan förhindras genom hot om repressalier. Säkerhetsarbetet inom 

hälso- och sjukvården måste förbättras genom att i ökad utsträckning ha ett systemperspektiv.37 

Patienter och hälso- och sjukvårdspersonal ska inte behöva försättas i situationer där patienter 

kommer till skada därför att risker inte åtgärdats. Att regelbundet genomföra riskbedömningar 

                                                           
35 SOU 2008:117, s.178. 
36 SOU 2008:117, s.181. 
37 SOU 2008:117, s.284. 
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och tillföra kunskap om hur människan, teknik och organisation fungerar ska vara ett 

framgångsrecept för att patientsäkerheten ska säkerställas.38    

Ytterligare en viktig faktor som kommenteras i utredningen är bristen på säkerhetskunskap. 

Kritik riktas mot att dåvarande lagstiftning på området varken är ändamålsenligt ur ett 

patientsäkerhets-, patient eller rättssäkerhetsperspektiv och inte heller sett ur ett 

effektivitetsperspektiv. Lagstiftningen förefaller heller inte, mot bakgrund av den kritik som 

har riktats mot den, vara accepterat av dem som ska tillämpa den och lyfter inte fram patienten 

som en viktig och självklar samarbetspartner för vårdgivarna i patientsäkerhetsarbetet.39 I och 

med införandet av PSL ska säkerställas att ovan nämnda faktorer inte ska utgöra något problem 

och att det aktivt ska arbetas med patientsäkerheten. Systemfaktorer som anledning till att fel 

begås tas upp som en otroligt viktig del att arbeta vidare med.  

2.5 Nuvarande lagstiftning 

PSL trädde i kraft 1 januari 2011. I 1 kap. 6 § PSL förklaras vad som ska förstås med begreppet 

patientsäkerhet:  

”Patientsäkerhet ska förstås ett tillstånd i vården som har att göra med vilken grad av vården 

förmår hindra att patienter skadas i och av vården i samband med hälso- och sjukvårdande 

åtgärder, eller på grund av att vården inte vidtar åtgärder när sådana är motiverade med 

hänsyn till patientens tillstånd.”40  

Patientsäkerhet kan ses som en grundläggande kvalitetsdimension i vården, men begreppet i sig 

säger ingenting om nivån på säkerheten, vad som bör eller måste göras för att uppnå en hög 

patientsäkerhet.41  

I PSL finns skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal stipulerade. Lagen syftar till att 

främja hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och jämförlig verksamhet.42 Begreppet 

hälso- och sjukvårdspersonal är centralt i PSL. Här innefattas legitimerade yrkesutövare. I 

Sverige finns 21 yrkesgrupper med legitimation. Legitimationen meddelas av Socialstyrelsen 

efter godkänd utbildning eller i vissa fall även godkänd tjänstgöring. Mottagandet av ett 

kompetensbevis i ett EU-land ger rättigheten för den legitimerade att i princip verka i alla övriga 

EU-länder. Vilka yrkesgrupper som ska få legitimation är begränsat till specifika yrken som 

                                                           
38 SOU 2008:117, s.285. 
39 SOU 2008:117, s.291–292. 
40 1 kap. 6 § PSL. 
41 SOU 2008:117, s.514. 
42 1 § PSL. 
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kräver; ett särskilt ansvarsförhållande till patienter, vänder sig till allmänheten, har särskilt 

kvalificerade arbetsuppgifter och en viss kompetens. Det följer ett särskilt personligt ansvar 

med legitimationen.43  

Legitimationens funktion är inte enbart att vara en garanti för att yrkesutövaren har en viss 

kompetens, utan även en garanti för att yrkesutövaren har sådana personliga egenskaper att han 

eller hon är förtjänt av allmänhetens och myndigheternas förtroende.44 Staten har vid 

utfärdandet av legitimationen ”gått i god” för allmänheten att personen i fråga är lämplig inom 

sitt yrke vilket gör att det vilar extra mycket ansvar på legitimerad personal. Det finns ett starkt 

allmänintresse av att kraven uppfylls, om inte, för Socialstyrelsen får uppgifter om saken. Sker 

inte detta minskar kvalitetsmarkören för yrket och för legitimationen.45  Den som tillhör hälso- 

och sjukvårdspersonalen är skyldig att göra vad hon eller han kan för att bidra till hög 

patientsäkerhet.46 Legitimerad personal omfattas av regleringen i PSL i alla situationer när 

yrket på något sätt utövas. Exempelvis om en sjuksköterska under en fotbollsmatch behöver 

ingripa för att hjälpa en person, faller sjuksköterskan in under dessa bestämmelser.47 

Det finns både fram- och baksidor av att endast vissa personer i samhället har rätt att utöva ett 

visst yrke. När begränsning görs av rätten att utöva hälso- och sjukvårdsyrket till endast de 

personer som har legitimation resulterar det i utestängning av andra och begränsar således 

yrkes- och näringsfriheten. Nackdelen med att vara legitimerad är att det finns ett särskilt 

sanktionssystem för legitimerad personal vilket kan innebära att om en person blir av med sin 

legitimation kan det hela ses som ett yrkesförbud.48 När legitimerad personal blir av med sin 

legitimation måste det anses svårare att ersätta denne i och med kravet som åligger 

legitimationsyrken att de har särskild kompetens och yrkeskvalifikation. Detta ger upphov till 

den personalbrist som kan uppstå när efterfrågan på personal inte samspelar med utbudet vilket 

är relevant i sammanhanget när patientsäkerheten ska säkerställas. Det hela blir svårare när det 

inte finns tillräckligt med kompetent personal att fylla luckorna med.  

2.6 Återkallelse av legitimationen 

Hälso- och sjukvårdspersonalens legitimation kan återkallas om den legitimerade arbetstagaren, 

i eller utanför yrkesutövningen, varit grovt oskicklig vid utövningen av yrket, gjort sig skyldig 

                                                           
43 Rönnberg, Lena, Hälso- och sjukvårdsrätt, 4.e uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2016, s.171. 
44 Prop. 1983/84:179 & SOU 2008:117 s. 332. 
45 SOU 2008:117, s.303. 
46 6 kap. 4 § PSL. 
47 Johnsson, Lars-Åke, Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter, handbok för vård och omsorgspersonal, 

3:e uppl., Författaren & Karnov Group Sweden AB, Danmark, 2016, s.25.  
48 Rönnberg, Lena, Hälso- och sjukvårdsrätt, s.170–171. 
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till brott som påverkat förtroendet för hen eller på annat sätt visat sig uppenbart olämplig att 

utöva yrket.49 På anmälan från inspektionen för vård och omsorg (IVO), alternativt efter 

ansökan från den enskilde saken gäller, prövar HSAN frågor om prövotid, återkallelse av 

legitimation, indragning, alternativt begränsning av förskrivningsrätt, eller ny legitimation. 

Beslut från HSAN kan överklagas till förvaltningsdomstolen i Stockholm. Syftet med 

indragandet av legitimation med anledning av allvarlig brottslighet som saknar samband med 

yrket är inte primärt patientsäkerhet utan att värna om legitimationens garantibevis, alltså att 

genom legitimationen garantera en viss kunskapsnivå och lämplighet hos yrkesutövaren.  

För att legitimationen ska bli indragen på grund av oskicklighet vid utövning av yrket ska 

oskickligheten varit grov. Grov oskicklighet föreligger om yrkesutövaren antingen gjort sig 

skyldig till ett mycket allvarligt misstag eller flera mindre allvarliga händelser. Utifrån 

redovisning av ett par fall framgår att det finns mål där HSAN och domstolarna har ställt krav 

på att det ska ha skett ett mycket stort antal mindre försummelser för att återkallelse ska ske. 

Kraven för återkallelse av legitimation har kritiserats för att vara för högt ställda, vilket inte 

skulle vara gynnsamt för patientsäkerheten. Det har utvecklats en praxis som innebär att 

legitimerad personal måste visa sig vara exceptionellt oskicklig och olämplig för att en 

återkallelse ska kunna komma i fråga. Det kan diskuteras om gällande praxis är lämplig med 

hänsyn till patientsäkerheten. Det torde å andra sidan vara näst intill omöjligt att i lagstiftningen 

ange exakt hur många försummelser som ska accepteras och hur allvarliga dessa ska vara för 

att en återkallelse ska vara aktuell. En sådan ordning skulle kunna leda till stötande resultat i 

enskilda fall. Patientsäkerhetsutredningen menade därför att dåvarande ordning att HSAN och 

domstolarna gör en helhetsbedömning av de försummelser som läggs yrkesutövaren till last 

med beaktande av hur allvarliga försummelserna är ur ett patientsäkerhetsperspektiv, är adekvat 

och gäller således fortfarande.50 

Regeringsrätten har i mål RÅ 2009 ref .65, som handlar om en läkare som misskött sitt arbete, 

beskrivit vilka kriterier som uppställs för indragning av legitimation på grund av mänskliga fel. 

Felet ska inte kunna framstå som ursäktliga. Det bör krävas på ett tydligt sätt att den 

legitimerade gjort sig skyldig till allvarliga missgrepp, försummelse eller andra handlingar som 

lagts hen till last. Det ska också poängteras att återkallelse av legitimation är att se som en 

skyddsåtgärd och inte som en sanktion. En viktig utgångspunkt är att förfarandet ska vara av 

sådan karaktär att den kan anses skadat det förtroendet som allmänheten hyser till den 

                                                           
49 Prop. 2009/10:210 s.23. 
50 SOU 2008:117 s.111. 
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legitimerade.51 Eftersom legitimationen är en garanti för säker vård måste den legitimerade 

garanterat uppfylla de krav som ställs på hen. Eftersom mänskliga fel kan uppstå i stressade 

situationer kan fel som inte framstår som ursäktliga inträffa vid arbetsledningen. Att 

arbetstagaren i detta fall får stå för smällen måste anses vara ett betydande arbetsrättsligt 

problem. 

Mål NJA 2006:29 handlar om en sjuksköterska som av misstag blandat en infusionslösning till 

ett spädbarn, tio gånger så stark som var ordinerat och på grund av detta orsakat barnets död. 

Hon har vid Tingsrätt och Hovrätt dömts för vållande till annans död. Tvistigt är om 

sjuksköterskans oaktsamma handlande kan ha ansetts ursäktliga. HD gör gällande att mänskliga 

fel som sådant aldrig ska betraktas som orsaken till en olycka i ett så komplext system som 

vården. Den mänskliga felhandlingen är endast den utlösande faktorn i en riskfylld miljö.52 HD 

menar att det ligger i sakens natur när det gäller oaktsamheten som sådan att man ska kunna se 

en konsekvens av denna. Det ska finnas någon typ av medvetenhet eller att den legitimerade 

bortser från en medvetenhet. Det som görs utan att kunna beakta konsekvenserna, slip of mind, 

är inte oaktsamhet. HD gör således gällande att om ett misstag begås och personen har eller 

borde ha insett konsekvenserna, är grov oaktsamhet. Sjuksköterskan var inte i en stressad 

situation och bemanningen var bra i förhållande till antalet patienter. HD konstaterar att om 

sjuksköterskan hade läst, räknat eller varit mer koncentrerad skulle hon insett misstaget och 

konsekvenserna som misstaget kunde medföra. Kravet på aktsamhet är även generellt sett högre 

i riskfyllda verksamheter än i andra situationer.53  

Det förelåg allvarliga brister i rutinerna på gällande sjukhus. Men HD menar att det inte förelåg 

stress eller press vid tillfället och att situationen borde gått att undvika. Motsatsvis tolkning kan 

visa på att om sjuksköterskan befunnit sig i en stressad situation, kunde eventuellt HD:s dom 

sett annorlunda ut. Detta kan kopplas till ett fall som blev anmält till socialstyrelsen där en 

sjuksköterska under en kort tid begått flera misstag. Bland annat hade sjuksköterskan struntat i 

att vidta åtgärder när en patient slog larm och blandat ihop två patienters journaler. 

Socialstyrelsen såg allvarligt på situationen men vidtog inga vidare åtgärder eftersom 

sjuksköterskan förklarat att misstagen berott på stress.54 Det finns alltså fall där stress varit 

ursäkt för ett misstag och arbetsgivarens ledning fått stå till svars. Men vid fall där patienten 

                                                           
51 RÅ 2009 ref.56. 
52 Nja 2006:29. 
53 NJA 2006:29. 
54 https://www.sn.se/nyheter/sjukskoterska-kritiseras-for-flera-misstag/ 2017-09-27. 
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fått lida än hårdare är det utifrån studien troligt att arbetstagaren hålls ensam skyldig till 

gärningen. Kraven beskrivs som nämnts, även som generellt högre i riskfyllda verksamheter. 

Syftet för socialstyrelsens befattning med anmälningar är att värna om patientsäkerheten. Syftet 

är inte att påtala för en enskild att denne gjort fel utan verka för att något liknande inte ska 

kunna ske igen. Det kan vara så att en enskilds förväxlande av läkemedel direkt orsakat en 

patients vårdskada, men det finns inte någonting att lära sig om inte situationen analyseras. 

Situationer där exempelvis stress varit orsaken kan inte motverkas genom straff. Det viktiga är 

att åtgärder vidtas för att förhindra dessa misstag. Vad som kan utläsas av SOU:n är att det tas 

hänsyn till och fallet lindras om det visar sig att skadan orsakats av mänskliga misstag, men om 

det varit så grovt att det skadat förtroendet måste legitimationen återkallas och då med hänsyn 

till garantibeviset. 

2.7 Brister i patientsäkerheten 

2.7.1 Systemfel 

Det finns många olika orsaker till att vårdskador inträffar. I princip rör det oftast sig om 

personliga misstag, eller så kallade systemfel beskrivet som latenta tillstånd i systemet. Till 

detta hör så klart också kopplingen till personalbristen inom hälso- och sjukvården. Dåliga 

arbetsförhållanden leder till hög personalrörlighet med ökad risk för misstag i vårdarbetet.55 Hit 

hör också arbetsledningsrättens påverkan på personalens välmående vid för hög 

arbetsbelastning. 

I SOU:n argumenteras att unikt för hälso- och sjukvården i Sverige måste anses vara hur de 

enskilda yrkesutövarnas ansvar och inte vårdgivarens hamnar i fokus när tillbud och negativa 

händelser utreds. Även om en förändring av detta synsätt har skett, finns ändå ett oroväckande 

individperspektiv om enskilda yrkesutövares ansvar och att en anmälan till HSAN betraktas 

som ett yrkande om disciplinansvar. Ordningen är direkt negativ för patientsäkerheten därför 

att fokus flyttas från vårdgivarens övergripande ansvar för att tillhandahålla en god och säker 

vård till att granska om enskilda medarbetare har gjort fel eller inte. Så länge vårdgivare 

betraktar negativa händelser först och främst som orsakade av enskilda medarbetares 

felhandlingar och att ansvaret vilar på dess axlar, hanteras händelsen ofta som om det inträffade 

bara angår patienten och inblandad hälso- och sjukvårdspersonal. Alltså händelsen leder inte 

till några vidare åtgärder från vårdgivarens sida.56 Vad händer om fokus istället riktas mot att 

                                                           
55 Johnsson, Lars Åke, Juridik för sjuksköterskor s.41. 
56 SOU 2008:117, s.285 
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systemfelet ligger hos arbetsgivaren och dess arbetsledning? Att arbetsgivaren leder arbetet till 

den grad att misstag begås på grund av arbetstagarens dåliga psykiska hälsa måste i sig ses som 

ett systemfel. Arbetsledningsrätten är så stark i sig att den är svår att göra något åt. Speciellt i 

ett riskfyllt yrke som hälso- och sjukvården, där syftet med legitimationen är att säkerställa ett 

garantibevis. 

James Reason, professor i psykologi, har skrivit flera böcker om mänskliga misstag och 

organisationsprocesser.57 Han beskriver att latenta tillstånd är, till skillnad från aktiva 

felhandlingar, potentiella faror i systemet. Är det möjligt att koppla syrgasen i fel uttag eller 

ordinera ett läkemedel en gång/dag istället för en gång/veckan kommer förmodligen någon 

under tidens gång göra precis detta. Det beskrivs enligt Reason som att systemfelen går i arv 

snarare än lägger grunden för misstag. Ett av Reasons mer kändare metaforer är den 

schweiziska ostskivan som liknas vid skyddsbarriärer i en verksamhet. Ostskivan med sina hål 

är i ständig rörelse för att i korta ögonblick hamna på linje, vilket skulle innebära att just i detta 

ögonblick kan ett händelseförlopp passera genom alla hål och utvecklas till en olycka. Det som 

finns latent är hålen, men så länge dessa inte ligger på rad stoppas händelseförloppet av nästa 

”ostskiva”. Bristerna kan vara olika som bristande kunskap, obefintliga regler eller dåliga 

förutsättningar. Slutsatsen är att för att skapa säkra system måste hålen täppas igen samt 

förhindra att hålen hamnar på rad som möjliggör en olycka. Finns det i sjukvården sådana här 

tillsynes enkla misstag att begå när de borde vara lätta att åtgärda, kan sjuksköterskors 

legitimation vara i stor fara vid stressade situationer. Därför är det av stor vikt att det finns 

fungerande rutiner och system i sjukvården.58 Om arbetsledningsrätten är ett latent fel i systemet 

finns ett stort problem i att den är så väl skyddad. Trots att den inte regleras i lag är den ett av 

de mest värdefulla vi har i Sverige.  

Utredningen tar också upp att bristen på ett systematiskt säkerhetsarbete inom hälso- och 

sjukvården kan förklaras med att det exempelvis tidigare funnits okunskap om vikten och 

nödvändigheten av systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vidare nämns hälso- och sjukvårdens 

fortfarande starka koppling till historiens arv i form av en stark fokusering på enskilda 

yrkesutövares kunskap och ansvar. I och med PSL måste nu vårdgivaren bedriva ett 

systematiskt arbete för att identifiera risker i verksamheten. Det står inget i föreskrifterna om 

vilka moment som ska ingå i vårdgivaren systematiska patientsäkerhetsarbete eller på vilket 

sätt informationen ska inhämtas. Frånvaro av rutiner eller avsteg från gällande rutiner kan få 

                                                           
57 http://www.safetyleaders.org/superpanel/superpanel_james_reason.html hämtad 2017-09-14. 
58 SOU 2008:117 s.161. 
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förödande konsekvenser.59 Så trots införandet av systematiskt patientsäkerhetsarbete verkar 

resultatet tyvärr vara negativt och grundproblemet verkar kvarstå. För att patientsäkerheten ska 

förbättras krävs mer kunskap om risker och hur dessa ska hanteras. Även kunskap om hur 

arbetsledningen påverkar arbetstagarna är väsentligt i sammanhanget.  Risker ska så långt som 

möjligt förutses och åtgärder vidtas för att hålla riskerna under kontroll, men när tillbud och 

negativa händelser ändå inträffar måste dessa ligga till grund för lärande av hur verksamheten 

kan bli säkrare.60  

2.7.2 Den mänskliga faktorn 

Den mänskliga hjärnan har funktioner för att ta emot, bearbeta och förmedla information. Detta 

kallas för kognition. Dessa funktioner kan, på grund av stress eller trötthet bli nedsatta vilket 

påverkar exempelvis minne, tidsuppfattning och problemlösningsförmåga. Detta brukar kallas 

för den mänskliga faktorn, vilken alltid måste beaktas i alla sammanhang där hög säkerhet 

eftersträvas. Således måste strukturer och processer designas och konstrueras så att de så långt 

som möjligt stödjer ett säkert arbetssätt och skapar felmarginal mot den mänskliga faktorn.61 

Det är viktigt att understryka den stora andel misstag som begås inom hälso- och sjukvården 

till följd av den mänskliga faktorn. Efter att en negativ händelse inträffat, är det oftast under 

utredning det framkommer omständigheter som gemensamt lett fram till händelsen. Det är 

vanligt att oförklarliga misstag begås av en erfaren och noggrann person som under många års 

tid varit en mycket duktig medarbetare. Förklaringen till detta måste i dessa fall berott på 

omständigheter som inte gått att påverka, exempelvis tankefel, något som inte kan förhindras 

genom hot om straff eller andra sanktioner.62 Det handlar om att identifiera de riskfaktorer som 

är extra höga inom hälso- och sjukvård nämligen att personalen kan förväxla, glömma, se-, 

höra- eller tolka fel etcetera.63  

En ny studie gjord av Umeå universitet visar på hur biologisk stress kan kopplas till större risk 

att begå misstag. Studien genomfördes på ST-läkare vid en akutmottagning i Detroit och belyser 

vikten av att förstå biologisk stress och hur det påverkar beslutsförmågan. Studien visar att ST-

läkare som själva upplevde sig som stressade före sitt pass rapporterades göra fler nära missar 

under passet. Professor Bengt Arnetz menar att i den tid vi lever nu med vårdpersonal som 

drabbas hårt av utmattningssyndrom måste vidare forskning bedrivas om hur stress kan påverka 

                                                           
59 Johnsson, Lars-Åke, Juridik för sjuksköterskor, s.46 (Fall s.47). 
60 SOU 2008:117 s.129. 
61 SOU 2008:117 s.157. 
62 Ibid s.133. 
63 Ibid s.114. 
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personalens förmåga att utföra sitt arbete korrekt. Trots att studien gäller ST-läkare går att dra 

paralleller till sjuksköterskor. Även de arbetar under hård press och stress och risken att begå 

misstag på grund av den pressade arbetsmiljön är stor.64 Maria Steinberg ger som exempel på 

psykisk belastning vid tillfällen när en arbetsgivare ger en arbetstagare för många uppgifter att 

utföra i relation till den tid denne har till sitt förfogande.65 Förfarandet har bevittnats genom ett 

antal nyhetsartiklar under det senaste året om hur personalen inte ens hunnit att äta lunch eller 

gå på toaletten. Det hela kan leda till utbrändhet med risk för en lång rehabiliteringsprocess. 

Tidigare i uppsatsen nämns också sjuksköterskors patientansvar vilket också kan leda till stress 

när ansvaret för ett mycket stort antal patienter blir för högt för den enskilde att klara av.  

Scenariot som utspelar sig är bland annat en konsekvens av den sjuksköterskebrist som råder i 

Sverige. Det är viktigt att belysa sjuksköterskebristen eftersom arbetssituationen för 

sjuksköterskorna i stor utsträckning leder till sjukskrivningar vilket skapar arbetsluckor som är 

svåra att fylla i. Det framgår också att alla inte vågar anmäla misstag de begått på grund av 

rädsla vilket också leder till problem eftersom i slutändan är det ändå misstagen som leder till 

förbättringar och för att kunna komma framåt i utvecklingen måste misstagen analyseras och 

inte bestraffa enskilda yrkesutövare. Straffas personalen i för stor utsträckning leder det åter 

igen till personalbrist. 

I SOU:n till PSL väljer man att uttrycka sig som att ansvarssystemet ”silar mygg och sväljer 

kameler”. De menar att disciplinpåföljder inte är ett effektivt medel att säkerställa hög 

patientsäkerhet. De flesta som går till jobbet varje dag ämnar att utföra sitt arbete så bra som 

det bara går. Hälso- och sjukvårdspersonal har ofta en mycket stressad miljö, med tanke på 

personalbrist och det stora ansvaret som vilar på dem. Speciellt i sådana situationer är det lättare 

att göra oavsiktliga misstag. I ett led att försöka öka patientsäkerheten hjälper det inte att straffa 

personalen för oavsiktliga misstag. Detta motverkar istället en öppen dialog om risker och 

negativa händelser i verksamheten. Vårdsystemet måste i större utsträckning vara tålig för 

misstag orsakade på grund av systemfel och vara mer öppen för att diskutera fel och inte skylla 

på enskild person för att få ärendet undanröjt.66 Som läget är i vården idag är det inte svårt att 

                                                           
64 Arnetz BB, Lewalski P, Arnetz J, et al. Examining self-reported and biological stress and near misses among 

Emergency Medicine residents: a singlecentre cross-sectional assessment in the USA, 2017-06-29, 

http://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/7/8/e016479.full.pdf: hämtad: 2017-09-14. 
65 Steinberg, Marie, Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt, 4.e uppl., Författaren och Norstedts juridik, 

Mölnlycke, 2013, s.115. 
66 SOU 2008:117, s.23. 
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se dessa argument som tas upp. Personalen utsätts ständigt för en pressad miljö och under press 

och stress uppstår de mänskliga felen.  

I en analys av patientsäkerhetsbristen kopplat till systemfel och mänskliga faktorn är möjligen 

att en blandning av en stressad situation och latenta fel i systemet bäddar för mänskliga misstag. 

För att minska misstagen bör något göras, varför inte börja med att säkerställa att 

arbetsledningsrätten inte bäddar för stress som kan utlösa faktorn mänskliga misstag. På så sätt 

kan många misstag förebyggas. Sett utifrån utredningen som gjordes inför införande av PSL 

verkar det finnas en gemensam syn på att systemen måste göras säkrare, men för att se till hur 

det fungerar idag kan konstateras att misstag fortfarande begås på grund av systemfel kopplade 

till arbetsledning, mänskliga misstag och stress. 

Efter analys av proposition och SOU går att konstatera att dessa två skiljer sig nämnvärt i fokus. 

Den senare resonerar kring legitimationen och personalens utsatthet under arbetsledning och 

arbetsbelastning. Problematisering kring arbetstagarnas kritiska situation och dess 

ansvarsförhållande analyseras och får ta stor plats. Detta till skillnad från propositionen där 

liknande krav endast tas upp i form av vad som sagts i utredningen. Arbetsledningsrätten och 

problematiken kring den diskuteras inte alls vidare i propositionen. Jag anser det hela tänkvärt 

att dessa får ta så pass olika stor plats och att propositionen inte ser några större problem med 

arbetsledningsrättens inverkan på legitimationen, eller i alla fall så pass små att det inte bör 

nämnas, medan SOU:n avsätter stor plats i utredningen för att skapa medvetande och 

diskussion. Arbetsledningsrätten är ett av arbetsrättens viktigaste normativa grundmönster 

vilket också kan vara förklaringen till att propositionen väljer att bortse från det faktum att den 

också kan vara skadlig i vissa hänseenden. När arbetsgivaren inte inser de risker som finns med 

arbetsledningen, riskerar arbetstagaren att drabbas av stress och psykiska besvär. Vilket i sin 

tur riskerar patientsäkerheten. Det kan antas att arbetsledningsrätten är så viktig för den svenska 

arbetsrätten, att den under inga omständigheter bör kritiseras och riskera att inskränkas. Att 

identifiera arbetsledningsrätten som systemfel torde bli problematiskt med tanke på dess 

nästintill fridlysta karaktär. 
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3. Internationellt arbete för att säkerställa patientsäkerheten och 

motverka stress i arbetslivet 

3.1 EU 

När Sveriges arbetstagare inom hälso- och sjukvården under de senaste åren kämpat mot stränga 

arbetsförhållanden, är det viktigt att internationella aktörer gör sitt för att få vården på fötter 

igen. En undersökning visar att i Europa säger sig 25 % av arbetstagarna uppleva negativ 

arbetsrelaterad stress under sitt arbete, vilket torde vara en hög siffra.67 Patientsäkerheten är 

också något som är viktigt att internationella aktörer arbetar med när patientsäkerheten i Sverige 

allt mer hänger löst. Europeiska kommissionen och medlemsstaterna har sedan 2004 bedrivit 

ett samarbete kring patientsäkerhet. Samarbetet har bland annat resulterat i ett förslag till 

rådsrekommendationer om patientsäkerhet, förebyggande och kontroll av vårdrelaterade 

infektioner. Initiativet syftar till att lägga en grund för ökat intresse av policyutveckling och 

framtida insatser i och mellan medlemsstaterna, med det långsiktiga målet att behandla de 

viktigaste patientsäkerhetsfrågorna inom EU. I rekommendationerna, som antogs av rådet i juni 

2009, rekommenderas medlemsstaterna bland annat att stödja upprättande och utveckling av 

nationella strategier och program för patientsäkerhet och att upprätta och stärka befintliga 

system för rapportering och återkoppling av negativa händelser.68 Begreppet negativ händelse 

ska inte tolkas som enbart en stor händelse som orsakat vårdskada utan också vårdskador som 

uppstår till följd av många små händelser, ofta till följd av mänskliga handlingar som 

tillsammans urholkar patientsäkerheten.69 Både WHO och EU-samarbetet har fastställt behovet 

av rapporteringssystem som inte straffar den enskilde arbetstagaren utan möjliggör att lära sig 

av misstagen och dela med sig av erfarenheterna istället.70 

I EU:s akter som saknar bindande verkan, så kallad soft law återfinns handlingsprogram för 

hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, där den psykosociala arbetsmiljön har betonats. År 2005 

slöts ett ramavtal mellan arbetsmarknadsparterna på europeisk nivå, om arbetsrelaterad stress, 

det så kallade stressavtalet. Syftet med avtalet är dels att det ska kunna föras in i kollektivavtal 

och dels att öka såväl arbetsgivarnas och arbetstagares, och deras representanters, medvetenhet 

och förståelse för den arbetsrelaterade stressen, och vad den innebär.71 

                                                           
67 Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiska institutet för förbättring av levnads-och arbetsvillkor 

(Eurofound), Psykosociala risker i Europa: Utbredning och förebyggande strategier (Summary), 2014, s.1. 
68 Prop. 2009/10:210, Patientsäkerhet och tillsyn, s.70. 
69 SOU 2008:117, s.512–513. 
70 SOU 2008:117, s.617–618. 
71 Sven Bergström, Madeleine Randquist: I samarbete med LO, TCO & SACO, Arbetsmiljö, standardisering och 

EU, Bilda idé, Borås, 2006. 
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EU har tillsatt en arbetsgrupp för patientsäkerhetsfrågor under Europeiska kommissionen. 

Denna arbetsgrupp tar upp frågor som exempelvis rapporteringssystem, varningssystem och 

utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal i patientsäkerhet.72  

3.2 Europeiska arbetsmiljöbyrån 

Europeiska arbetsmiljöbyrån arbetar för att göra Europas arbetsplatser säkrare, hälsosammare 

och mer produktiva genom att sammanföra och sprida kunskap och information och att verka 

för en arbetskultur där man förebygger risker.73 Europeiska arbetsmiljöbyrån har genomfört en 

rapport om psykosociala risker i arbetet. I rapporten beskrivs kopplingar mellan psykosociala 

risker i arbetet och välbefinnande. För att bygga en hållbar framtid har EU satt ett mål kallat 

2020-målet, en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Europeiska arbetsmiljöbyrån 

bedrev mellan 2014/2015 också en kampanj för att öka kunskapen om arbetsrelaterad stress, 

vilket beskrivs som brister i organisationen, inte fel hos den enskilde. Syftet med kampanjen 

för arbetsgivarens del var att övertyga dem om den rättsliga skyldigheten de har för att 

säkerställa en verksamhet med frisk personal och att det krävs organisatoriska åtgärder för att 

lyckas.74  

I ramdirektivet 89/391/EEG står att arbetsgivaren är skyldig att vidta förbyggande åtgärder för 

att skydda mot arbetsolycksfall och arbetssjukdomar. Psykosociala risker är ett bekymmer för 

de flesta företag. 80 % av cheferna uttrycker stor oro för arbetsrelaterad stress. Åtgärder mot 

att förebygga psykosociala risker måste bedrivas aktivt. Störst framgång nås om processen 

efterföljs med engagemang från arbetstagarna. Det finns ingen universallösning på problemet, 

men det har visat sig att effektiva strategier runt om i Europa har genomförts.75 Social dialog är 

ett redskap som är mycket betydelsefullt i dessa sammanhang. Inspektioner och lagstiftning på 

nationella nivå och att engagera arbetsmarknadens parter är ett effektivt sätt att förbättra arbetet 

med psykosocial hälsa. Dock råder det inte samma politiska förutsättningar i alla 

medlemsländer vilket kan sammankopplas med resultatet av den vikt olika länder lägger på 

arbetet med psykosociala risker.76 

Att förebygga psykosocial ohälsa på arbetsplatsen är alltså ett av EU:s främsta mål och arbetar 

således aktivt för att målen ska bli uppfyllda. Samtidigt visar rapporter på en allt sämre situation 

                                                           
72 Sven Bergström & Madeleine Randquist: I samarbete med LO, TCO & SACO, Arbetsmiljö, standardisering 

och EU, s.617–618. 
73 https://osha.europa.eu/sv/about-eu-osha/what-we-do: hämtad: 2017-09-18, s.1. 
74 Europeiska arbetsmiljöbyrån, Friska arbetsplatser förebygger stress, Kampanjguide: Förebygga stress och 

psykosociala risker på arbetsplatsen, Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2014, s.6. 
75 https://osha.europa.eu/sv/about-eu-osha/what-we-do: hämtad: 2017–09–18, s.1. 
76 ibid s.2. 

https://osha.europa.eu/sv/about-eu-osha/what-we-do
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för arbetstagarna och statistik visar inte på några särskilda ljusglimtar för arbetstagarnas 

välmående. Trots engagemang från de internationella aktörerna kan konstateras att mer behöver 

göras för att få den psykosociala ohälsan att sjunka. Arbetsgivarens långtgående krav på 

legitimerad personal kan leda till stress och skapa negativa händelser i arbetslivet. Ett gott 

ledarskap kan bidra till att minska arbetsrelaterad stress, därför är det viktigt att arbeta med 

arbetsledningen.77 Som visas på i uppsatsen, är patientsäkerheten otroligt viktig för att uppnå 

den grundläggande lagstiftning som stipuleras i PSL och HSL.78 Legitimationen ställer högre 

krav på personalen och stressade situationer i samband med högt ställda krav är ofta en dålig 

kombination. Det är därför viktigt att internationella aktörer uppmärksammar risker med stress 

som gör att patientsäkerheten till följd av arbetsledningsrätten kan urholkas. Detta till följd av 

arbetsledningsrätten och stress som systemfel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), Friska arbetsplatser förebygger stress, Kampanjguide: Förebygga 

stress och psykosociala risker på arbetsplatsen, s.S.11. 
78 1 kap. 1 § PSL & 5 kap. Allmänt HSL. 
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4. Genusperspektiv på sjukvården 

I början av sextiotalet började männen allt oftare ses i kvinnliga yrkesroller så som 

sjuksköterskor.79 Trots att det gått mer än 50 år sedan dess är det fortfarande en lång väg att gå 

för att en jämn fördelning mellan könen ska infinna sig inom hälso- och sjukvården. För att 

uppnå jämställdhet inom hälsa- och sjukvård i Sverige behöver åtgärder vidtas. En rapport från 

Region Kronoberg visar att männen upplever att de blir nedvärderade av att arbeta inom 

lågstatusarbeten och att det tydligare måste informeras om vad yrket egentligen innebär. Det är 

också av betydelse att kommunicera jämställdhet, vad det är och hur det påverkar. Utbildning 

krävs för att förstå och påverka strukturer och attityder.80 Det uttrycks också att arbetsplatserna 

måste balanseras utifrån ålder, kön och etnicitet för att bemötandet med patienter ska resultera 

i det bästa möjliga.81 

Studier visar på generellt sämre arbetsförhållanden för kvinnor i arbetslivet vilket kan ligga 

bakom en stor del av de könsskillnader som finns i sjukskrivningar. Det finns också en tydlig 

koppling mellan att vård- och omsorgsyrket är kvinnodominerat, det höga antalet sjukskriva 

inom vård och omsorg och att kvinnor till störst del är sjukskriva. Hela 22 % av alla anställda 

kvinnor i Sverige arbetar inom vård och omsorg.82 Kvinnodominerade yrken tenderar att ha 

mindre möjlighet till anpassning än mäns, vilket också ligger till grund för ohälsa i arbetet. 

Statistik visar även att sjukskrivningar är högre i de yrken som har en lägre position på 

arbetsmarknaden vilket ett kvinnodominerat område som sjukvården är, när män i allt högre 

grad kan ses på högre positioner i samhället. Det berömda glastaket kan också leda till stress, 

och frustration när detta uppnås, vilket i det långa loppet kan leda till sjukdom och 

sjukskrivningar.83 Att kvinnodominerade yrken är de som drabbas hårdast av sjukskrivningar 

och att arbetsledningen är stark med tanke på arbetstagarens speciella ansvarsförhållande 

gentemot patienten kan ses som ett osynliggörande av hur hårt arbetsledningsrätten faktiskt 

drabbar hälso- och sjukvårdspersonalen. Osynliggörandet kan ses i den bemärkelsen att 

stressmomentet inte påverkar lagstiftning eller arbetsledningsrätten alls. Det är ett 

kvinnodominerat yrke, personalen har ett stort eget ansvar för vården och arbetsgivaren har 

                                                           
79 Nordberg, Marie, Jämställdhetens spjutspets, Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, 

femininet och heteronormativitet, Författaren och Bokförlaget Arkipelag, Mölndal, 2005, s.64. 
80 Länsstyrelsen i Kronoberg, Män inom vård och omsorg - att arbeta i en kvinnodominerad bransch, 2014, s.21. 
81 Ibid, s.17. 
82 Vingård, Eva: Forte: Forskningsområdet för hälsa, arbetsliv och välfärd, psykisk ohälsa, arbetsliv och 

sjukfrånvaro, 2015, s. 16. 
83 Smirthwaite, Goldina, Ojämställdhet i hälsa och vård: en genusmedicinsk kunskapsöversikt, Sveriges 

kommuner och landsting, 2007, s.35. 
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ansvar i att ge god vård. Detta kan identifieras som en maktkonstruktion för att osynliggöra det 

kvinnliga könet.  

Men det finns även en baksida på den växande trenden för kvinnors sjukskrivningar. Tidigare 

har kvinnor gått ner i arbetstid eller slutat arbeta när de inte kunnat arbeta mer. Alltså har 

statistik inte kunnat föras i någon större utsträckning eftersom kvinnor helt enkelt bara försvann 

från arbetsmarknaden. Studier visar på att kvinnor i högre grad istället söker sjukskrivning och 

ersättning för detta vilket i sådana fall förklarar den allt högre grad av sjukskrivningar för 

kvinnor.84  

Vad det gäller karriärmöjligheter råder fortfarande stor skillnad mellan manliga och kvinnliga 

yrken. I Marie Nordbergs avhandling beskrivs en manlig sjuksköterska som sökt en tjänst som 

läkemedelsrepresentant. På en avdelning delade några manliga och kvinnliga sjuksköterskor på 

en tjänst i Norge, på fritiden, för att dryga ut lönen. Männens fruar var mest verksamma på 

deltid i kvinnodominerade yrken. Genom att paren var verksamma i samma yrkesområde blev 

den sammanlagda inkomsten ofta lägre än vad den varit än om någon av dem varit verksam i 

ett mansdominerande yrke. Maktordningen straffar således de män som kliver över gränsen till 

den kvinnodominerande sidan till skillnad från kvinnor som belönas både lönemässigt och 

karriärmässigt när de tar steget över till den mansdominerade sidan. Utifrån detta exempel kan 

slutsatsen dras att män förmodligen avstår från sjukvårdsyrket på grund av att de vet att 

karriärmöjligheterna är små i jämförelse med de mansdominerade yrkena, vilket inte är positivt 

med tanke på personalbristen och kvinnodominansen i sjukvården. 

Kvinnor arbetar till störst del i den offentliga sektorn som finansieras genom staten och dess 

budget.85 Det kan antas att ekonomin ofta är stram inom detta område vilket kan leda till att 

resurser inte fördelas på samma sätt som i den privata sektorn, där männen håller till. 

Exempelvis hur många anställda det går på en chef.86 Statistik från försäkringskassan visar på 

att höga krav utan att kunna förändra sin arbetssituation ligger till grund för många sjukdomsfall 

inom hälso- och sjukvården.87 Detta resonemang kan återkopplas till arbetsledningsrätten och 

arbetsgivarens makt att i stor uträckning leda och fördela arbetet. Utredningen har visat på att 

                                                           
84 Smirthwaite, Goldina, Ojämställdhet i hälsa och vård, s.37. 
85 http://www.statskontoret.se/var-verksamhet/forvaltningspolitikens-utveckling/offentliga-sektorns-

utveckling/arliga-uppfoljningar/- hämtad 2017-10-16. 
86Ledarna, Sveriges chefsorganisation, Låt chefen vara chef: En kartläggning av villkoren för välfärdens chefer, 

2013, s.6 & s.13. 
87 https://www.forsakringskassan.se/lagetsverige/artiklar/hogst-sjukfranvaro-inom-vard-och-

omsorg/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQI8TDy8DIx83Q0C3QwcvUz8g0xM_QzdnMz1g1P

z9AuyHRUBKohFYw!!/?keepNavState=true: hämtad: 2017-09-25  s.1. 
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legitimerad personal och inte minst sjuksköterskor har ett speciellt yrkesansvar gentemot 

patienters säkerhet. Det är viktigt med jämn arbetsbelastning och att ha kontroll över sin 

arbetssituation för att nå välbefinnande i arbetslivet.88 När det råder brist på personal, rätt 

kunskap och kvalificering blir utgången att arbetsbelastningen riskerar att bli ojämn och 

kontrollen över arbetssituationen uteblir när arbetsgivaren måste beordra övertid eller utökat 

ansvar. Efter att ha undersökt stressmomentet och hur det påverkar samhällsförhållandet går att 

konstatera att stressen inte påverkar alls. Utredningen visar på att det krävs mer forskning för 

bättre kunskap om psykisk ohälsa och hur arbetet ska fortgå. Det krävs också att en satsning för 

att locka fler män till yrket görs för att kunna skapa en jämnare könsfördelning och således göra 

yrket mer attraktivt för alla. Det är också önskvärt att det eventuella osynliggörandet av 

problemen som finns i hälso- och sjukvården kopplade till stress, kvinnor och dess legitimation 

arbetas bort och får låta sig påverka arbetsledningsrätten i den riktningen så att stressmomenten 

synliggörs i samhället. 
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5. Slutsats och diskussion 

Inom hälso- och sjukvården finns 21 stycken legitimationsyrken, vilka är begränsade till de 

yrken som kräver: ett särskilt ansvarsförhållande till patienter, vänder sig till allmänheten, har 

särskilt kvalificerade arbetsuppgifter och en viss kompetens. Med legitimationen medföljer 

också ett särskilt personligt ansvar och ska vara en garanti för att yrkesutövaren har egenskaper 

som gjorts sig förtjänst av allmänhetens och myndigheternas förtroende. Det är viktigt att 

upprätthålla kvalitetsmarkören för yrket och legitimationen. Legitimationen kan således 

återkallas om den legitimerade arbetstagaren, i eller utanför yrkesutövningen, varit grovt 

oskicklig vid utövningen av yrket, gjort sig skyldig till brott som påverkat förtroendet för hen 

eller på annat sätt visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket.  

I min rättsdogmatiska undersökning har det visat sig att legitimationen är ett bevis för en 

speciell kunskap kan utnyttjas av arbetsgivaren, i och med arbetsledningsrätten för att täcka de 

luckor som uppstår. Dessutom har det visat sig, när jag med hjälp av det rättssociologiska 

perspektivet i uppsatsen sett till arbetsrättsliga situationer att ett externt perspektiv, patienterna, 

har varit mycket intressant i frågan. Med anledning av sjuksköterskans speciella 

ansvarsförhållande gentemot patienten, är det i princip omöjligt att avstå från arbetet som 

tilldelas. Utifrån undersökningen framkommer det även att yrkeskvalifikationskravet knappast 

utgör något hinder för arbetsledningsrätten i fråga om arbetstagarens arbetsskyldighet i 

degraderande arbete. Det måste anses vara ett stort problem att arbetstagare med 

specialkompetens tvingas utföra arbetsuppgifter av mindre kvalificerad karaktär när 

arbetstagaren har kvalifikationer utöver vad som krävs. Det torde vara av vikt att utnyttja 

kompetensen som finns på arbetsplatsen.  

Genom att undersöka stressmomentet för att få perspektiv på samhällsförhållanden visas på att 

riskerna med en arbetsledning som inte tillräckligt beaktar stressfaktorer för sjuksköterskorna 

ger förhållandevis liten möjlighet till att påverka sin arbetssituation. Sett ur ett 

genusrättsvetenskapligt perspektiv kan detta ses som ett osynliggörande av kvinnor. Att 

legitimationens ansvarsförhållande och hälso- och sjukvård som kvinnoyrke inte påverkar 

lagstiftningen eller arbetsledningsrätten alls, osynliggör kopplingen mellan kvinnoyrket och 

arbetsledningsrättens inverkan på legitimationen. Maktlösheten för arbetstagaren kan leda till 

stress i och med arbetsledningsrätten och kraven på arbetstagaren. Det starka allmänintresset 

av att kraven uppfylls måste också ses som en stressande faktor. I och med den starka 

arbetsledningsrätten är det svårt för arbetstagaren att försvara sig med att stress var orsaken till 

en skada som uppstod. Arbetsskyldigheten sträcker sig så pass långt att om situationen kräver 
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sjuksköterskans närvaro, finns små chanser till att neka arbetsgivaren och där med finns också 

risken at misstag begås och deslegitimering blir aktuell.  

Undersökningen visar att legitimationen är viktigt för att garantera säkerheten och tryggheten 

för patienter, med säkra tekniska system kan antas att beviset åtminstone stärks. Det visar sig 

att även EU:s aktörer ser tekniska fel i systemet som mycket viktiga att förebygga. Men att 

sjuksköterskorna riskerar att bli av med sin legitimation när arbetsledningen utsätter 

arbetstagarna för stress är mycket allvarligt. Både i hänseendet att sjukskrivningar ökar men 

också att personalbristen inte får något stopp. Med säkrare system förbättras endast risken att 

inte göra fel medan personalbristen fortfarande består och stressen fortfarande finns kvar i 

systemet. Problemet ur genussynpunkt förbättras inte heller av att de tekniska systemen 

förebyggs utan osynliggörandet av kvinnors arbetssituation består.  

För att istället identifiera ett stort systemfel, om än inte mekaniskt, kan arbetsledningsrätten 

vara ett sådant fel. Systemfel är, som beskrivits i uppsatsen, latenta tillstånd som bara finns där. 

Genom att belasta personalen med betungande arbetsuppgifter och en arbetsledning som inte 

samspelar med arbetstagarna kan arbetsledningsrättens ses som ett systemfel för att utlösa 

stressfaktorn. Det tydliga individperspektivet som ansvarshållare för negativa händelser visar 

sig vara direkt negativ för patientsäkerheten. Fokus på enskilda medarbetare istället för 

vårdgivaren flyttar fokus från att tillhandahålla god vård till att hänga ut arbetstagare. Om fokus 

istället är på att utveckla en arbetsledning som motverkar stress på arbetsplatsen, sätter 

arbetstagarens välmående i framkant och värnar om ett öppet klimat som inte hänger ut enskilda 

arbetstagare, är ett stort systemfel ur vägen. Att inte hänga ut enskilda arbetstagare är också 

något som europeiska arbetsmiljöbyrån arbetar med. Så, att förebygga systemfel ur teknisk 

synpunkt är förstås viktig. Men än viktigare är att arbetsledningens negativa inverkan på 

sjuksköterskors legitimation går mot en förbättring. Att stressmomentet som perspektiv på 

samhällsförhållandet synliggör kvinnors utsatthet i yrket. Arbetsledningsrätten är som påpekats 

en betydande del i svensk arbetsrätt som inte är lätt att argumentera mot och ska helst inte röras. 

Eftersom arbetsledningsrätten inte är lagreglerad utan endast en allmän rättighet, anser jag att 

det råder brist på reglering i centrala, mycket viktiga frågor. Mot den bakgrunden finns 

bekymmer som kan bli problematiska att lösa.  

Det är av stor vikt att i framtiden arbeta med att förebygga risker och ta reda på orsaker till att 

misstag begås för att säkerställa patientsäkerheten och personalens välmående. Detta är något 

som också EU och europeiska arbetsmiljöbyrån vill arbeta vidare med. Att misstag på grund av 
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stress får begås är under alla omständigheter ohållbart. Det visar tecken på att sjukvården i 

Sverige inte mår bra och att krisen måste få ett stopp. De båda aktörerna verkar för att systemet 

inte ska döma den enskilde arbetstagaren utan att det som är bäst att göra i dessa fall är att 

diskutera vad som skett och komma med lösningar och förbättringsförslag för att det inte ska 

hända igen. Men till att börja med måste arbetsledningsrätten som systemfel ses över, och ges 

utrymme för arbetstagarna att vara med och bestämma över sin arbetssituation. 

Osynliggörandet av kvinnor i hälso- och sjukvården till följd av samhällsförhållanden som inte 

påverkar lagstiftning eller arbetsledningsrätten måste arbetas med. Att åtgärder görs anser jag 

vara grundläggande för att gå mot en ljusare framtid. Annars finns risk för att konsekvenserna 

av hälso- och sjukvårdspersonalens tunga arbetsbörda blir att sjukvårdssystemet urholkas. 
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