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Abstract 
In today’s working life both the physical and the psychosocial aspects has to be considered 

when examining the work environment. The psychosocial working environment is of great 

relevance because it illuminates the individual's perception and experience of relationships 

and phenomena at work.  

 

This essay aims to investigate, describe and analyze the obligation an employer has to pursue 

in order to tackle high short- term sickness absence and at the same time manage the 

psychosocial work environment at the workplace. Furthermore, the purpose of this study is to 

acknowledge the European legislation on this subject matter in order to broaden the 

understanding of the comprehensiveness of the term psychosocial work environment and how 

applicable laws and guidelines apply in working life. 
 
The legal methodology has been used in order to answer the questions of this essay. The 

social perspective worked as a complement to the legal method in order to observe new 

problems and conduct more information in how to confront this issue at small scale 

enterprises.  

 

In conclusion this study deals with a complex situation where every case is unique. It is not 

possible to prevent all short-term sickness absence, but with the right preconditions and 

external assistance, employers can handle it without neglecting the psychosocial work 

environment. By securing a good psychosocial work environment even the smallest 

enterprises might be able to handle short- term sickness absence.   
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1. Inledning 
 
1.1 Problemformulering 
Arbetslivet har genomgått en stor förändring de senaste decennierna till följd av globaliseringen 

och den tekniska utveckling som ständigt går framåt. Allt från en ökning av arbete inom 

servicesektorn som kan leda till mer emotionellt belastande arbete till tekniska förändringar 

som kan medföra stress och frustration bidrar till en ökning av psykosociala risker på 

arbetsplatser runt om i världen.1 Den psykosociala arbetsmiljön är av stor relevans eftersom 

den belyser individens uppfattning och upplevelse av förhållanden och företeelser i arbetet. Det 

är viktigt att inse att alla anställda är en del av arbetsmiljön och att personalen är den viktigaste 

resursen arbetsgivare har på sina arbetsplatser och betydelsen av deras välmående går inte att 

överskatta.2  

 

De allra flesta företag har idag stark drivkraft att förebygga och förhindra sjukfrånvaro och ta 

tillvara på arbetstagarens arbetsförmåga. Sjukfrånvaron ger stora ekonomiska effekter hos 

arbetsgivaren3 och kan det även påverka organisationens effektivitet.4 Olika internationella 

studier har visat att den psykosociala arbetsmiljön kan påverkas av hög sjukfrånvaro på 

arbetsplatser i form av exempelvis för hög arbetsbörda.5  

 

Korttidssjukfrånvaron är mycket kostsam för samhället och inte minst för arbetsgivare.6 Då 

korttidssjukfrånvaron är svår att förutsäga i tid bidrar den till att flera problematiska situationer 

uppstår i form av samordning samt strukturering på arbetsplatsen. Denna frånvaro sätter större 

press på de resterande medarbetarna, då samma mängd arbete ska utföras med färre 

medarbetare på plats, vilket därmed orsakar en högre arbetsbelastning.7  

 

En studie som Svenskt näringsliv 8 genomförde av närmare 476 företag i Sverige visade  

                                                
1 European agency for safety and health at work. Management of psychosocial risks in European workplaces - 
evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2). s.4. 
2 Zanderin, Lars. Arbetsmiljö. 2 uppl. Lund, Studentlitteratur, 2005, s.137. 
3 Svenskt näringsliv, Socialförsäkring i förändring Företagens erfarenheter av sjukförsäkringen och 
sjukfrånvarons utveckling. 2015–11. s.12. 
4 Statens folkhälsoinstitut, Den höga sjukfrånvaron- sanning och konsekvens, 2004. s.40. 
5 C. Catalina-Romero m.fl, The impact of poor psychosocial work environment on non-work related sickness 
absence, Social Science Medicine, Vol. 138 no.8. (2015-06-12). s.2. 
6 SOU 2011:15, Rehabiliteringsrådets slutbetänkande, s.17. 
7 Sanders, Karin & Nauta, Aukje, Social cohesiveness and absenteeism- The relationship between characteristics 
of employees and short-term absenteeism within on organization, Small group research, Vol. 35 No. 6, 
December 2004. s.726. 
8 Svenskt näringsliv, Socialförsäkring i förändring. 2015. 
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att många upplevde stora problem med hög korttidssjukfrånvaro. Totalt sett upplevde 84 

procent att de hade stora problem med hög korttidssjukfrånvaro. Studien visar att många 

arbetsgivare idag upplever att de inte kan förhindra eller förebygga en viss typ av sjukfall då 

faktorer utanför arbetsplatsen påverkar insjuknandet.9 Arbetsgivaren har möjlighet att 

kontrollera den psykosociala arbetsmiljön, exempelvis genom arbetets organisation samt vilka 

krav och resurser som ställs på medarbetarna. Den organisatoriska arbetsmiljön har fokus på 

arbetets organisering i form av styrning, beslutfattande och kommunikation till skillnad från 

den sociala arbetsmiljön som betonar vikten av socialt samspel, samarbete och socialt stöd från 

chefer och andra medarbetare.10 Det finns således flera faktorer som kan påverkas vid hög 

korttidssjukfrånvaro. Till exempel kan en stark sammanhållning mellan medarbetare ha stor 

inverkan på just korttidssjukfrånvaron då en arbetstagare som känner stort ansvar för sitt arbete 

inte vill vara orsak till att någon annan får högre arbetsbelastning.11  

 

I Arbetsmiljölagen (1977:1160) återfinns viktiga bestämmelser gällande upprättandet av en god 

arbetsmiljö. Inledningsvis i 1§ förklaras lagens ändamål, nämligen att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet och uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen kompletteras av en mängd 

föreskrifter och däribland föreskriften om de organisatoriska och sociala förhållandena i 

arbetsmiljön.12 Krav i arbetet och ohälsosam arbetsbelastning används frekvent i föreskrifterna 

och är väsentliga delar i det gedigna arbetsmiljöarbetet. Krav i arbetet innefattar allt från 

arbetsmängd och svårighetsgrad till fysiska och sociala förhållanden. Arbetsbelastningen syftar 

till sist på de krav som upprättas på arbetsplatsen och om kraven överstiger de resurser som 

finns att tillgå, vilket med tiden kan leda till ohälsa.13 I AFS 2015:4 9§ finns det tydliggjort att 

arbetsgivaren har en skyldighet att undvika en ohälsosam arbetsbelastning samt se till att rätt 

mängd resurser finns att tillgå. 

 

När det handlar om arbetsgivarens skyldigheter att undersöka och bedöma risker så finns detta 

reglerat i AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete. Här finns även reglerat vilka åtgärder 

arbetsgivare ska vidta för att undvika dessa risker.  
 

                                                
9 Svenskt näringsliv, Socialförsäkring i förändring, s.12. 
10 Arbetsmiljöverkets föreskrift, Organisatorisk och social arbetsmiljö, 2015:4, s.5-6. 
11 Sanders, Karin & Nauta, Aukje, Social cohesiveness and absenteeism- The relationship between 
characteristics of employees and short-term absenteeism within on organization, Small group research, Vol. 35 
No. 6, December 2004., s.736. 
12 Arbetsmiljöverket, Lagar och andra regler om arbetsmiljön, 2018-10-02. 
13 AFS 2015:4. s.6. 
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Mot bakgrund av ovanstående är det intressant att vända på problematiken som ofta belyses i 

studier, nämligen påverkan av den psykosociala arbetsmiljön på den anställde, och istället 

utreda hur en hög korttidssjukfrånvaro faktiskt kan påverka de psykosociala förhållandena. 

Genom att studera den rättsliga balansen mellan arbetsgivarens skyldigheter vid 

korttidssjukfrånvaro och arbetsgivarens skyldigheter rörande psykosocial arbetsmiljö hoppas 

jag kunnat bidra med att fylla en kunskapslucka i ett större perspektiv.  

 
1.2 Syfte & frågeställningar 

I enlighet med det som skrivs i inledningen syftar studien till att undersöka hur gällande 

regelverk i form av huvudsakligen AML och föreskrifter tillämpas i arbetslivet och hur de 

förhåller sig till varandra för att därmed försöka ge klarhet i hur en arbetsgivare bör hantera 

problematiken ur ett rättsligt perspektiv. Paralleller kommer dras till europeiska 

funktionsfördraget samt arbetsmiljöstrategier från Europeiska Arbetsmiljöbyrån. 

För att uppnå syftet har studien följande frågeställning: 

- Vilka svårigheter kan finns för arbetsgivare att uppfylla den arbetsrättsliga regleringen 

när det gäller hög korttidssjukfrånvaro hos arbetstagare i relation till skyldigheterna 

arbetsgivaren har för att verka för en god psykosocial arbetsmiljö?  
 

1.3 Avgränsning 
För att avgränsa studien kommer stora företag inte att behandlas utan fokus kommer att vara 

på hur problematiken gällande hög korttidssjukfrånvaro samt psykosocial arbetsmiljö berör 

små företag. Anledningen är att en stor del av den svenska arbetsmarknaden idag består av 

små företag och dessa företag ställs inför speciella svårigheter i och med denna rättsliga 

problematik. Den innebär stora kostnader och det krävs resurser som mindre företag inte alltid 

kan erbjuda.  
 
     1.4 Definitioner 
I den här uppsatsen finns det ett par begrepp som är återkommande och står i centrum för syfte 

och frågeställningar. Det förekommer olika definitioner av dessa begrepp och därför anser jag 

att det är relevant att definiera hur jag kommer att använda dessa begrepp i uppsatsen. 

Begreppen är korttidssjukfrånvaro och små företag.  

Korttidssjukfrånvaro 

Korttidssjukfrånvaro definieras som frånvaro från dag 1–14. Dessa 14 dagar består av en 

karensdag och en sjuklöneperiod som i de flesta fall betalas ut av arbetsgivaren. Utöver 

sjuklönen så står arbetsgivaren för arbetsgivaravgifter som delvis finansierar 
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sjukförsäkringen.14 Företag har utöver sjuklön även kostnader för vikarier, inskolning, minskad 

produktion, omorganisering samt kostnader för de brister som kan ha föranlett sjukfrånvaro och 

måste åtgärdas.15 Korttidssjukfrånvaro kan grunda sig i ett flertal olika saker och kan om den 

är upprepad orsaka stora kostnader för arbetsgivare. Om en arbetstagare har varit 

korttidsfrånvarande fler än tio gånger under en tolvmånadersperiod kan man få allmänt 

högriskskydd, vilket innebär att karensdagen tas bort och sjuklön betalas ut från första 

sjukdagen. Det finns även ett så kallat särskilt högriskskydd som arbetstagare kan få om de har 

en medicinsk väldokumenterad sjukdom eller funktionshinder som bidrar till att de troligen 

kommer vara borta minst tio gånger under ett år.16 

 

Idag utgör korttidssjukfrånvaro strax under 45 procent av den totala andelen frånvarande 

arbetstagare på arbetsplatser i Sverige17 och de vanligaste orsakerna till den korta sjukfrånvaron 

är förkylningar, influensor och mindre operationer.18 Då försäkringskassan betalar ersättning 

först efter 14 dagar innebär detta att försäkringskassans register saknar tydlig information om 

sjukskrivningstider som är kortare än 14 dagar. Det är först vid åttonde dagen som det krävs ett 

läkarintyg och som det därefter finns information att hämta.19 Sammanfattningsvis kan 

korttidssjukfrånvaro innebära allt från en sjukdag upp till och med 14 dagar. Hög och upprepad 

korttidssjukfrånvaro kommer fortsättningsvis i studien att användas synonymt. 

 

Små företag 

Vad som är och inte är att betrakta som små företag kan vara diffust. Många faktorer som till 

exempel omsättning, anläggningstillgångar och personal har betydelse vid en sådan bedömning 

av ett företag.20 Europeiska kommissionen definierar små företag som företag med färre än 50 

anställda som har en omsättning under 10 miljoner euro per år. På internationell nivå benämns 

det som Small Scale Enterprises eller Small Enterprises. Även om ett företag med 50 anställda 

kan ses som ett relativt stort företag så finns det stora variationer mellan de minsta och de största 

små företagen.21 I denna studie innefattar begreppet små företag allt från företag med endast ett 

                                                
14 Försäkringskassan, Mer information till arbetsgivare om sjuklön, 2013-12-16. s.13 
15 Arbetsmiljöverket, Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social 
arbetsmiljö- REM 2011/101340, 2014-09-16. s.1. 
16 Försäkringskassan, Högriskskydd. 
17 Arbetsmiljöverket- Årsredovisning 2017, s. 31. 
18 Svenskt näringsliv, Socialförsäkring i förändring. s.10. 
19 Försäkringskassan, Korta sjukskrivningar för olika diagnoser och betydelsen för genomsnittlig 
sjukskrivningslängd, 2013. s.5. 
20 Bergström, Inger & Lumsden, Marie, Ekonomisystem i mindre företag: [Accounting information systems in 
small companies], Luleå, 1993. s.22 
21 Kommissionens rekommendation, Definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.2016-11-01.  
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fåtal anställda till större företag med 49 anställda.22 Enligt Europeiska Arbetsmiljöbyrån så var 

98,9 procent av alla företag i Europeiska Unionen, utanför finanssektorn, mellan 2015–2016 

mikro- och småföretagare. Detta innebär vidare att cirka hälften av all tillgänglig arbetskraft i 

EU är sysselsatt inom mikro och små företag.23 I denna studie kommer små företag, 

småföretagare och mindre arbetsplatser att användas som synonymer.  
 
 1.5. Metod & material 
 
1.5.1 Rättsvetenskaplig metod 
Fokus i studie ligger på följande frågeställningar; vilka krav ställs enligt den arbetsrättsliga 

regleringen på arbetsgivare när det gäller hög korttidssjukfrånvaro hos arbetstagare samt 

vilka svårigheter kan finns med att uppfylla dessa krav i relation till skyldigheterna som 

arbetsgivaren har för att verka för en god psykosocial arbetsmiljö. För att besvara dessa två 

frågeställningar har jag behövt undersöka rättsligt material för att på så sätt tolka, systematisera 

och fastställa gällande rätt. Med tolkning av rätten syftar jag i detta fall till att studera dels 

AML, föreskrifter och rättspraxis för att fastställa vad som gäller. Föreskriften om 

organisatorisk och social arbetsmiljö har spelat en väsentlig roll. Mot hjälp av förarbeten och 

föreskrifter har jag tolkat de allmänna skyldighetsformuleringarna och därtill reglerna gällande 

den psykosociala arbetsmiljöns beskaffenhet. Systematisering av rätten kan vidare innefatta att 

jämföra och försöka harmonisera två rättsområden som kan vara besvärliga att sammanföra på 

grund av sin rationalitet. Det kan exempelvis handla om rättsregler inom ett och samma 

rättsområde, vilket denna studie är ett exempel på.24 Detta då jag ställer arbetsgivarens 

skyldigheter vid korttidssjukfrånvaro å ena sidan och arbetsgivarens skyldigheter vid krav på 

en god psykosocial arbetsmiljö å andra sidan.  

 

Relevanta lagrum på området har studerats som ett led i att kunna fullfölja syftet samt 

frågeställningarna.25 Störst fokus ligger på arbetsmiljölagstiftningen i Sverige. AML i Sverige 

är en ramlag som förklarar hur beslut ska fattas i olika typer av situationer. Lagen har därmed 

inte i uppgift att normativt lämna materiella lösningar på reglerade problem. Rättsdogmatiken 

utgår nämligen ifrån att det finns ett normativt innehåll som ska lägga grunden för tolkning av 

lagen och hur beslut ska fattas och avgöras i bestämda situationer.26  

 

                                                
22 SOU 2017:24, Ett arbetsliv i förändring- hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön. s.92 
23 European Agency for Safety and Health at Work, Arbetsmiljö i mikro och små företag. 
24 Sandgren, Claes, Om teoribildning och rättsvetenskap, Juridisk tidskrift, 2004–05 NR 2, s. 325. 
25 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3., [utök. 
och rev.] uppl., Stockholm, 2015. s. 43. 
26 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Lund, 2002. s.72–74. 
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Detta förklarar i sig val av metod i studien samt varför den rättsdogmatiska metoden kommer 

att behöva breddas. De svenska föreskrifterna som kompletterar AML är inte traditionella 

rättskällor i enlighet med den rättsdogmatiska metoden. Arbetsmiljöföreskrifterna har dock 

använts som om de vore traditionella rättskällor i denna studie. Av denna anledning breddas 

det rättsdogmatiska begreppet till rättsvetenskaplig. Genom att bredda metoden till 

rättsvetenskaplig har det underlättat arbetet med att besvara frågeställningarna.27 Fokus i 

studien är arbetsgivarens skyldigheter för att verka för en god psykosocial arbetsmiljön och vid 

korttidssjukfrånvaro av arbetstagare och hur dessa skyldigheter fungerar i relation till varandra, 

vilket i sig utgör en traditionell juridisk analys.  
 
 
1.5.2 Samhälleligt perspektiv 
För att få en bättre förståelse för ett rättsligt problem kan ett valfritt perspektiv tillämpas. På 

detta sätt kan nya problem uppmärksammas och frågor iakttas och rättsvetenskapen och dess 

innebörd ges mer tyngd.28 Undersökningen har därför skett i två steg. Först användes en 

rättsvetenskaplig metod för att tydliggöra arbetsgivarens skyldigheter vid hög 

korttidssjukfrånvaro. Därefter sattes arbetsgivarens skyldigheter vid det första scenariot i 

relation till kravet på den psykosociala arbetsmiljön. Slutsatserna från den rättsdogmatiska 

analysen bildade på så vis utgångspunkten för det samhälleliga perspektivet som tillämpades 

för att undersöka hur småföretagare påverkas av detta.29 Med andra ord har båda 

frågeställningarna i denna studie besvarats med en rättsvetenskaplig metod men med hjälp av 

det samhälleliga perspektivet har vi fått en mer adekvat bild av hur rättssystemet kan påverka 

små företag i Sverige idag.  

 

Ett samhälleligt perspektiv på rätten innefattar en analys av rättens utveckling och funktionalitet 

i arbetslivet. Mia Rönnmar beskriver i sin avhandling, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet- 

en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext, att det är vanligt 

att arbetsrätten studeras utifrån ett större socialt sammanhang.30 Det samhälleliga perspektivet 

blir relevant då en stor del av arbetsplatserna idag drivs inom små företag31 samt att dessa små 

företag ställs inför utmaningar i det här. Genom att använda detta perspektiv i studien kommer 

                                                
27 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. s. 43. 
28 Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap, Juridisk tidskrift, (del I) 1995–96 NR 3. s.734-735 
29 Rönnmar, Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet: en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, 
engelsk och tysk kontext, Juristförlag, Diss. Lund: Univ., 2004, Lund, 2004. s.16. 
30 Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet,, s.19. 
31 EU-osha, Arbetsmiljö i mikro och små företag. 
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jag få en bättre förståelse för hur de sociala förändringskrafterna påverkar arbetsmarknaden och 

arbetsrätten.32 
 
1.5.3 Tillvägagångssätt 
Sammanfattningsvis så har stor vikt lagts på rättskälleläran. Europeisk och svensk lagstiftning 

var utgångspunkt i studien och tolkades för att besvara båda frågeställningarna och syftet. 

Förarbeten granskades för att få svar på varför lagar och regler har skapats och ge en klarhet i 

varför lagarna ser ut som de gör. Rättspraxis och doktrin har även undersökas för att ta del av 

betydelsefulla fakta kring ämnet och få en större insikt i hur bestämmelserna används i 

praktiken. 

 

Fortsättningsvis har även dokument som inte har bindande rättslig verkan från EU behandlats. 

Dessa dokument, så kallad soft law, studerades då dessa dokument trots sin bindande 

begränsning varit av rättslig betydelse vid tolkning av bindande rättsakter.33 Dokument av 

denna typ var av intresse att studera då det fanns en förklaring till vad som styrde arbetsgivaren 

eller påverkade hur arbetsgivaren agerade även om det inte var direkt lagstiftat, vilket på så vis 

tillförde något i den samhälleliga kontexten. 

  

Krokommålet 34 har använts för att styrka den rättsliga argumentationen i arbetet då det är ett 

omdiskuterat fall och ett av få som berör uppsatsens syfte. Ett fåtal andra fall har lyfts fram för 

att styrka hur Arbetsdomstolen i praktiken handskas med arbetsmiljöfall. Många av fallen som 

tagits upp i domstol berör den fysiska arbetsmiljön men kan ändå användas för att dra paralleller 

och slutsatser kring hur bedömningar av arbetsgivarens skyldigheter görs. Även rättsfall som 

belyser saklig grund för uppsägning och arbetsgivarens skyldigheter i det avseendet tas upp för 

att styrka att en arbetstagare med hög korttidssjukfrånvaro inte kan sägas upp så enkelt.  

 

Peter Anderssons avhandling har använts flitigt och varit ett viktigt hjälpmedel eftersom den är 

detaljerad och tar upp ett relativt outforskat arbetsmiljöområde.35 Då syftet med studien var att 

redogöra för det nuvarande rättsläget försökte jag använda en objektiv och saklig hållning. 

Enligt Sandgren är dock en fullständig objektivitet svår att uppnå då våra personliga värderingar 

och uppfattningar kan lysa igenom på flera sätt i form av ordval med mera.36  

                                                
32 Rönnmar, Arbetsledningsrätten och arbetsskyldigheten,,, s. 37-39. 
33 Andersson, Peter, Vidta alla åtgärder som behövs: en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att 
förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, Handelshögskolan, Göteborgs 
universitet, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2013, Göteborg, 2013. s.185. 
34 Hovrättens dom, 2014-B 399.  
35 Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs. 
36 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Ämne, material, metod och argumentation, s. 69. 
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Rapporter från Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket har använts för att få 

en breddad syn kring begreppet korttidssjukfrånvaro samt betydelsen av en god psykosocial 

arbetsmiljö. Även rättsligt material i form av relevanta doktriner och artiklar inom arbetsmiljö 

och sjukfrånvaro har behandlats för att utreda hur hög korttidssjukfrånvaro kan påverka den 

psykosociala arbetsmiljön med fokus på små företag.  
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2. Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön ur olika perspektiv 
 
2.1 EU och arbetsmiljö 
Efter Sveriges inträde i Europeiska Unionen 1995 är vi bundna till att följa de direktiv och 

förordningar som beslutas. I det europeiska funktionsfördraget artikel 151 och 153 tas 

arbetsvillkoren och arbetsmiljön upp. Alla förordningar är direkt tillämplig i medlemsstaterna 

och tillämpas direkt i den nationella lagstiftningen oberoende av om den nationella 

lagstiftningen säger något annat. Enligt artikel 151 och 153 FEUF ska arbetsmiljön förbättras 

för att skydda arbetstagarens hälsa och säkerhet i arbetet. Ett socialt skydd och trygghet är 

likaledes viktiga faktorer som inbegrips.37 Enligt artikel 153 FEUF uppmuntrar EU till 

förbättring av arbetsmiljön genom samordning av arbetsvillkor för att skydda arbetstagares 

hälsa och säkerhet genom sätta upp minimikrav. I föredraget tydliggörs även att de direktiv som 

accepterats inte får medföra administrativa, finansiella eller rättsliga krav som hindrar 

tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora företag.38 

 

I Sverige och i de andra nordiska länderna används begreppet arbetsmiljö återkommande och 

har här en omfattande betydelse i form av både fysiska, psykiska och sociala 

arbetsmiljöfaktorer. Detta skiljer sig något från EU där man vanligtvis betecknar arbetsmiljön 

utifrån begreppen hälsa och säkerhet. Dessa direktiv behandlar i första hand fysiska och 

säkerhetsaspekter på arbetsmiljön.39 I EU rätten finns det två huvudgrupper av direktiv som är 

direkt knutna till arbetsmiljön så kallade produktdirektiv och arbetsplatsdirektiv. 

Produktdirektiv reglerar medlemsländernas lagstiftning gällande varors fria rörlighet till 

skillnad från arbetsplatsdirektiven som främst reglerar arbetsmiljöförhållanden och 

arbetsmiljöverksamheten.40  

 

Arbetet med arbetsmiljöfrågor i EU pågår dagligen för att åstadkomma en så säker och 

hälsosam arbetsplats som möjligt och som gynnar alla intressenter. Såväl arbetstagaren själv 

som företagen men även samhället i stort. I ramdirektivet 89/391/EEG, det centrala 

arbetsplatsdirektivet, uppställs de grundläggande kraven på arbetsmiljön och det är ett 

minimikrav för att förbättra säkerheten och hälsan.41 Eftersom det är just ett minimikrav har 

alla medlemsländer möjlighet att uppställa högre krav än så. Direktivet framhåller att det är 

arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljö samt att de är skyldiga att utvärdera 

                                                
37 Europeiska Funktionsfördraget, artikel 151 och 153. 
38 Faktablad om Europeiska Unionen (Europaparlamentet), Arbetsmiljö. 2018–06. 
39 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, Femte uppl, 2017. s.364. 
40 Ibid, s.366. 
41 Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s.183. 
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risker gällande arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Upptäcks risker i arbetsmiljön har de även 

skyldighet att åtgärda dessa.42 Arbetsgivaren ska därmed vidta tillräckliga åtgärder för att 

arbetstagarens säkerhet och hälsa ska tryggas i alla avseenden.43  

 

Ramdirektivet kompletteras av ett flertal särdirektiv, även kallat kompletterande direktiv, till 

arbetsmiljöarbetet. Särdirektiven är en viktig del av arbetsmiljöregleringen och ger ytterligare 

skydd till arbetstagare. Exempel på särdirektiv är manuell hantering av laster (90/269/EEG), 

användning av arbetsutrustning (89/655/EEG), personlig skyddsutrustning (89/656/EEG).  

Dessa direktiv är alla viktiga för att få till en bra arbetsmiljö men kommer inte att undersökas 

vidare i denna studie då de inte är av relevans för mitt syfte och frågeställning. Direktiv 

89/654/EEG reglerar minimikraven för säkerhet och ohälsa men har fokus på den fysiska 

miljön, vilket jag inte heller kommer lägga vikt vid här.44  

 

Europeiska kommissionen har tagit fram en arbetsmiljöram för att säkerställa en trygg och 

hälsosam arbetsmiljö mellan 2014–2020. Målet med ramen är att hjälpa medlemsländer att 

hantera risker och effektivt arbeta med dessa. Förhoppningen från kommissionens sida är att 

förbättra tillämpningen av nationella bestämmelser och EU bestämmelser med fokus på mindre 

företag som oftare än större företag är sämre på att följa dessa. Dessutom rapporterar de mindre 

företagen färre arbetsmiljöåtgärder. Då detta är en problematik man upptäckt vill kommissionen 

ge praktiskt stöd till små företag för att hjälpa dem att bättre följa hälso och säkerhetsreglerna. 

Genom tekniskt bistånd och praktiska verktyg hoppas man kunna ändra på denna trend.45 Med 

anledning av detta så finns det relevans att närmare granska EU:s policys och arbetsmiljön i 

små företag idag.  

 
2.1.1 Arbetsmiljön i små företag i EU 
Intresset för små företag i studien grundar sig i att dessa företag inte alltid agerar i enlighet med 

hur reglerna för arbetsmiljö ska vara enligt EU och nationella bestämmelser i samma grad som 

större organisationer. Orsakerna till detta är många och varierande. Det kan exempelvis röra sig 

om brist på tillgänglig expertis och medvetenhet om skyldigheter. Ett flertal undersökningar, 

bland annat från The European Agency for Safety and Health at Work, stärker att desto mindre 

ett företag är desto större utmaningar ställs arbetsgivarna inför gällande hanteringen av 

                                                
42 Direktiv 89/391/EEG, Rådets direktiv om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och 
hälsa i arbetet, 1989-06-19. 
43 Nyström, EU och arbetsrätten s.373. 
44 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
och regionkommittén 2004/62, 2004-02-05. s. 3 & 11. 
45 Europeiska kommissionen, Strategisk ram för arbetsmiljö 2014–2020. s.2–3. 
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arbetsmiljöfrågor. Med detta i åtanken är det viktigt att hitta en lösning på denna problematik 

då alla arbetsplatser oberoende storlek ska kunna erbjuda skydd av arbetstagares hälsa och 

säkerhet.46 

 

Små företag är en blandad kategori som saknar en sammanhållen representation som också 

leder till att det blir svårare att kontrollera arbetsvillkor, sprida kunskap och säkerställa att 

arbetsmiljöreglerna efterlevs. I projektet “Förbättrad arbetsmiljö i mikro-och småföretag” från 

2014–2018 genomfört av EU- Osha framkommer det att en av de främsta orsakerna till detta är 

en allmän resursbrist som tar sig uttryck på olika sätt och bidrar till att en stor andel av dessa 

företag följer så kallade low road- strategier för sin ekonomiska och affärsmässiga överlevnad. 

Arbetstagarna i dessa små företag drabbas i större utsträckning av svåra arbetsförhållanden, 

sämre arbetskvalité och därmed större risk att drabbas av ohälsa.47 

Många gånger kännetecknas dessa företag av en svag ekonomisk ställning, brist på 

arbetsmiljöinvesteringar, inskränkt kunskap och medvetenhet från ledningens håll för att nämna 

några. Ändamålet med projektet var att ta fram effektiva strategier och åtgärder för arbetsmiljön 

i små företag. I slutrapporten av projektet betonades vikten av olika insatser i form av att 

engagera aktörer med reglerande befogenheter, införa enkla och hållbara lösningar och stärka 

tillsynsmyndigheterna för att förbättra arbetsmiljön. I Sverige tog man fram checklistor som 

var branschinriktade för riskbedömning av arbetsmiljön specifikt anpassade till behoven hos 

små företag. Projektet resulterade i rekommendationer för hur man ska ta fram policys och 

åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.48 En av rekommendationerna var att man ska samordna 

bland annat lagstiftande aktörer, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer för att nå ut till 

alla små företag och hitta bra och lämpade lösningar. Genom att samordna förfarandet och 

sprida ett enhetligt budskap till småföretagare hoppas man kunna bryta trenden.49  

EU har över tiden antagit ett flertal handlingsprogram för hälsa och säkerhet i arbetet och 

kommissionen bestämde en gemenskapsstrategi år 2002 som lade stort fokus på de 

psykosociala riskerna i arbetslivet.50 I denna strategi framhävdes betydelsen av att ha en 

gemensam arbetsmiljöpolitik där krav på att främja arbetstrivsel utmärktes av såväl fysisk, 

psykisk och social karaktär. Ur strategin framgick även att sjukfrånvaro och olycksfall inte 

                                                
46 Europeiska kommissionen, Strategisk ram för arbetsmiljö 2014–2020. s.5.  
47 EU-osha, Bakgrund och arrangemang för arbetsmiljö i mikro- och småföretag i EU- Sesameprojekt, 2016-04-
15. s.3.  
48 EU-osha, Arbetsmiljö i mikro och små företag.  
49 EU-osha, Små företag, stora utmaningar- en undersökning av vilka nästa steg är för arbetsmiljön i mikro- och 
småföretag. 
50 Europeiska Kommissionen, Anpassning till förändringar i arbetsliv och samhälle: en ny arbetsmiljöstrategi 
för gemenskapen 2002–2006. 2002/118 s.3. 
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borde vara de enda måtten på arbetstrivsel och att arbetsmiljöpolitikens kvalité måste förändras 

till det bättre.51 

 

I arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöram för att säkerställa en trygg och hälsosam 

arbetsmiljö mellan 2014–2020 presenterades tre stora utmaningar. Utmaningarna är att se till 

att arbetsmiljöreglerna följs bättre i små företag, beakta att arbetskraften i Europa åldras samt 

förhindra att arbetsrelaterade sjukdomar uppkommer genom att hantera nya uppkomna risker. 

Denna strategi är en påbyggnad på den tidigare strategin från 2007–2012 som hade som syfte 

att bland annat minska arbetsplatsolyckor som i sig ledde till mer än tre dagars sjukfrånvaro. 

Följden av den tidigare strategin blev att EU- länderna harmoniserade sina insatser och drev en 

gemensam linje. Denna harmonieringen av insatser visade på att EU-strategier för 

arbetsmiljöåtgärder har betydelse för utvecklingen på detta område och att mål och 

arbetsmetoder behöver ses över för att anpassa till EU politiken och nya arbetsmönster och 

risker52 Anledningen till att det är av värde att ta upp arbetsmiljöstrategierna från EU är att en 

del av dessa strategier görs om till nationella handlingsplaner. Ett exempel på detta är EU 

kommissionens rapport från 2007–2012 som resulterade i en förnyad arbetsmiljöpolitik i 

Sverige då kommissionen rekommenderade att medlemsländerna författade nationella 

strategier inom arbetsmiljöområdet vilket var något som Sverige inte hade då.53 Studier och 

statistik som tagits fram pekade tydligt på att de psykosociala aspekterna på arbetsplatser hade 

större betydelse för arbetsmiljön. Detta ledde vidare till att föreskriften om organisatorisk och 

social arbetsmiljö tillkom.54  

 

Trots att det finns mycket att förbättra när det kommer till arbetsmiljön i små företag så visar 

en europeiska företagsundersökning av nya och framväxande risker från EU-osha, att en del 

länder och sektorer har en väldigt stabil arbetsmiljöhantering. Detta i sig är en positiv antydan 

på att detta arbete har alla förutsättningarna att bli bättre om rätt stöd finns att tillgå.55  

 

2.2 Arbetsmiljön i svensk rätt 
EU-rätten har betydelse för denna rättsvetenskapliga studie eftersom Sverige är bunden av 

direktiv och förordningar som beslutas där men EU-rätten är en väsentlig del av det 

                                                
51 Ibid s.4 
52 Europeiska kommissionen, Strategisk ram för arbetsmiljö 2014–2020. S.2 ff. 
53 Regeringens skrivelse 2009/10:248, En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010–2015, 
Stockholm den 23 september 2010.s.5 f. 
54 Arbetsmiljöverket, Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social 
arbetsmiljö, remiss, 2014-09-16. s.1 ff 
55 EU-osha, Arbetsmiljö i mikro och små företag. 



2RV05E 
Emilia Kristoffersson 

 

 13 

samhälleliga perspektivet med. Både Europeiska kommissionen och EU-osha belyser vikten av 

ett bra arbetsmiljöarbetet i små företag.56 Det är viktigt att i denna bemärkelse även vara 

uppmärksam på att den svenska lagstiftning ur ett internationellt perspektiv ligger i framkant 

och att Sverige har en mer heltäckande lagstiftning i arbetsmiljöfrågor som reglerar dels den 

fysiska arbetsmiljön och utrustningens beskaffenhet men även den psykosociala arbetsmiljön.57 

Sverige har med andra ord tagit en tydligare ställning till att det är ett helt spektrum av 

förhållanden och faktorer som kan påverka arbetsmiljön och att en anställds uppfattning och 

upplevelse är en viktig del i detta arbete.  

 

Arbetsmiljön brukar kunna beskrivas som upplevelser av både fysisk, psykisk och social 

karaktär 58 då AML har till syfte att förebygga ohälsa och olycksfall. Syftet är att utveckla en 

god arbetsmiljö och då är det psykosociala området en viktig del eftersom det goda arbetet 

kännetecknas av en god psykosocial arbetsmiljö.59 AML ska ses som ett stöd för att uppnå det 

goda arbetet 60 där upplevelsen av arbetet står i centrum. Genom att engagera arbetstagarna ökar 

chansen att upplevelsen av arbetet blir meningsfull.61 Arbetstagare ska även ha rätt att delta i 

utvecklingsarbetet och påverka sin situation.62 

 

I förarbeten till vår nuvarande arbetsmiljölag beskrevs bristerna i den tidigare lagstiftningen där 

hälsoaspekterna och sambandet mellan fysisk, psykisk och social hälsa inte förtydligades. 

Anledningen till att lagen byttes ut berodde på att den inte hängde med i utvecklingen och att 

samhället genomgick ständig förändring.63 Omfattningen av arbetarskyddet har idag ökat och 

arbetsmiljön tros ha en påverkan på arbetstagarens hela hälsosituation. Att samhället ständigt 

förändras har bidragit till att medvetenheten och insikten i arbetsmiljöns betydelse ökar. Därför 

talar man idag om arbetsmiljön i syfte att skydda arbetstagarnas hälsa och lagen som trädde i 

kraft 1 januari 1978 fick samma namn.64  

 

                                                
56 EU-osha, Arbetsmiljö i mikro och små företag och Europeiska kommissionen & Strategisk ram för arbetsmiljö 
2014–2020. 
57 Nyström, EU och arbetsrätten. s.387. 
58 Iseskog, Tommy, Arbetsmiljö för alla, 5., [rev.] uppl., Talentum HR, Stockholm, 2010. s.7–11. 
59 Iseskog, Tommy, Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, 1. uppl., IJK förlag, Stockholm, 2016. 
s.14–15 
60 Ericson, Bo & Gustafsson, Kerstin, Arbetsmiljölagen: med kommentar, 13. uppl., Norstedt, Stockholm, 2014 
s.19. 
61 Ibid. s. 37 & 40. 
62 2 kap 1§ 3 st AML. 
63 Prop. 1976/77:149, s. 27. 
64 Prop. 1976/77:149 s. 385. 
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I propositionen till AML framgick det att arbetsmiljön skulle betraktas som en helhet och att 

det var arbetsgivaren som hade huvudansvaret.65 En lagändring som genomfördes på 90-talet 

ledde fram till ett klarläggande av arbetsgivarens skyldigheter rörande det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.66 I denna proposition tydliggjordes att arbetsmiljöfrågorna ses över i 

samband med arbetsplatsens övriga ärende och att dessa frågor planeras, genomförs och följs 

upp på ett systematiskt vis.67  

 

AML kompletteras inte endast av Arbetsmiljöverkets föreskrifter utan även av a 

Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) som i korta drag anger hur arbetsmiljön ska omsättas i 

praktiken. Förordningen innehåller bland annat regler och bestämmelser kring skyddsombud 

och skyddskommittér samt att arbetsgivare är skyldiga att spara vissa dokument och att dessa 

ska vara tillgängliga för alla arbetstagare.68  

 

AML har en del utmärkande drag i sin uppbyggnad. Lagen är inte detaljrik och det förekommer 

ingen definition av själva begreppet arbetsmiljö. Lagens redogör istället för syftet och 

omfattningen av lagen samt allmänna krav på arbetsmiljöns beskaffenhet, arbetsgivarens 

skyldigheter samt den praktiska tillämpningen av arbetsmiljölagen.69  

Den arbetsrättsliga lagtexten redogör inte uttryckligen för begreppet psykosocial arbetsmiljö 

utan begreppet förekommer tydligare i propositionen till AML.70 Psykosocial betyder 

ursprungligen hur individer upplever och reagerar på sin omgivning. Den psykosociala 

arbetsmiljön sammanfaller i de flesta avseenden med helhetsbilden av arbetsmiljön och 

betraktas utifrån psykisk och social synvinkel.71  

 

2.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete  
Arbetsmiljöverket erbjuder två typer av generella föreskrifter, närmare bestämt de bindande 

föreskrifterna och de allmänna råden. De bindande föreskrifterna omnämner bindande regler 

som ska följas och de allmänna råden är inte bindande utan är rekommendationer om hur 

föreskrifterna kan tillämpas.72 De bindande föreskrifterna som behandlar den psykosociala 

ohälsan är AFS 2015:4 om organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt AFS 2001:1 om 

                                                
65 Prop. 1976/77:149, s. 253. 
66 Prop. 1990/91:140, s. 8. 
67 Prop. 1990/91:140, s. 38. 
68 5§Arbetsmiljöförordningen. 
69 Iseskog, Psykosocial arbetsmiljö- från en rättslig utgångspunkt, s.15. 
70 Prop. 1976/77:149. 
71 Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s.199. 
72 Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s. 110. 
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systematiskt arbetsmiljöarbete.73 Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete tar upp 

betydelsen av att undersöka, genomföra och följa upp verksamheter för att på det viset 

uppmärksamma och förebygga olyckor och ohälsa i arbetet. Det är arbetsgivarens ansvar att 

föreskriften följs och att informationen når ut till alla arbetstagarna. I det systematiska 

arbetsmiljöarbetet faller arbetsgivarens skyldighet att undersöka arbetsförhållandena och 

bedöma riskerna för olyckor och hälsa. Om tecken på olyckor och ohälsa finns ska det 

dokumenteras skriftligt där graden av risken framgår. Därefter måste arbetsgivaren åtgärda de 

risker som finns omgående eller åtminstone upprätta en så kallad handlingsplan med 

tillvägagångssättet för att eliminera risken. Handlingsplanen ska beskriva när åtgärderna ska 

vara genomförda samt vem som är ansvarig för genomförandet. Slutligen ska åtgärderna 

kontrolleras för att undersöka om man uppnått önskvärd effekt. En årlig uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet ska vidare ske för att uppnå den bästa möjliga arbetsmiljön. Kraven som 

uppställs enligt föreskriften ska efterlevas för att arbetsmiljön ska vara så bra som möjligt. Det 

finns även krav på att upprätta en arbetsmiljöpolicy enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Denna policy ska beskriva hur arbetsförhållandena ska vara för att förhindra olycksfall och 

ohälsa. Denna policy ska dokumenteras skriftligt om arbetsplatsen har fler än tio anställda,74 

vilket småföretagare ibland har.  

 
2.4 Organisatorisk och social arbetsmiljö  
När föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö infördes upphörde de tidigare 

föreskrifterna att gälla. De tidigare föreskrifterna på området var föreskrifter om kränkande 

särbehandling (AFS 1993:17), föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) 

samt föreskriften 1980:14 som endast innehöll allmänna råd för arbetsgivaren som inte var 

rättsligt bindande.75 Syftet med föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljön är att 

främja en god arbetsmiljö samt förebygga ohälsa som grundar sig i de organisatoriska och 

sociala förhållandena på arbetsplatsen.76  

 

Den nya föreskriften behandlar betydelsefulla områden som på ett eller annat sätt påverkar den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön och förbättrar hälsan. Det första som arbetsgivaren är 

skyldig att se över är att det finns en rimlig arbetsbelastning samt att kraven i arbetet anpassas 

på ett sätt som undviker ohälsosamma situationer. Det är väsentligt att arbetstagarna vet vilka 

                                                
73 Ibid. s.199. 
74 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, 2001:1. s.3–4. 
75 Arbetsmiljöverket, Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social 
arbetsmiljö, remiss, 2014-09-16. s.5-6. 
76 AFS 2015:4. s.5. 
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arbetsuppgifter de har och vilka resultat som förväntas av dem. Genom att arbetsgivaren ser till 

att bibehålla en bra arbetsbelastning för sina anställda kan de förhoppningsvis minimera risker 

att arbetstagarna drabbas av ohälsa i någon form.77 

 

Fortsättningsvis behandlar föreskriften arbetstid som också kan resultera i ohälsa för 

arbetstagare. Eftersom långa arbetsdagar kan leda till sämre återhämtning kan olyckor och 

längre sjukfall bli en konsekvens. Begreppet arbetstid såsom det presenteras i föreskriften 

kompletteras av Arbetstidslagen (1982:673) som tydliggör hur viloperioder ska vara utformade 

samt hur många timmar en arbetstagare får jobba. Sist men inte minst behandlas kränkande 

särbehandling vilket är något som arbetsgivaren ska göra klart för alla är något som inte 

accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga, uppmärksamma 

och hantera kränkande särbehandling eftersom felaktig hantering kan få konsekvenser 

bestående av konflikter och samarbetssvårigheter på arbetsplatsen vilket kan påverka hälsan.78 

Sammanfattningsvis är det viktigt att de lagar och föreskrifter som reglerar arbetsmiljön 

fungerar för att på så sätt undvika sjukdomar då det till exempel kan orsaka höga kostnader för 

företag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
77 AFS 2015:4. s.8. 
78 AFS 2015:4. s.10-11. 
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3. Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter 
 

Arbetsgivaren bär huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen och ska därmed se till att 

arbetstagarna inte drabbas av osäkerhet och rädsla.79 Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som 

behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa och olycksfall.80 Propositionen till 

AML förtydligar att arbetsgivare inte kan kringgå detta omfattande ansvar på grund av 

ekonomiska hänsynstaganden eftersom en arbetstagare inte får utsättas för ohälsosamma 

förhållanden under några omständigheter. Den bedömning som genomförs ska medföra att de 

insatser som krävs för att tillgodose en god arbetsmiljö måste vara rimliga i relation till det 

resultatet som ska åstadkommas.81 

 

Arbetsgivaren ska vidare upprätthålla ett självständigt arbetsmiljöarbete och aktivt arbeta för 

en bättre arbetsmiljö i alla dess avseende samt sträva efter att detta arbete ska bli en naturlig del 

av verksamheten. Detta innebär i klartext inte endast att följa arbetsmiljöföreskrifterna utan 

även att arbetsgivaren ska göra bedömningar och ta initiativ när något behöver åtgärdas i form 

av påkomna risker. Detta innebär fortsättningsvis att arbetsgivarens skyldigheter sträcker sig 

längre än föreskrifter, speciallagar och tillsynsmyndighetens anvisningar tillsammans.82  
 
3.1 Krav på en god psykosocial arbetsmiljö  
I EU presenteras den psykosociala arbetsmiljön som en samlad bild av arbetsrelaterade 

psykologiska och sociala influenser på hälsan. Dessa influenser kan vara i form av till exempel 

arbetsbörda, monotont arbete eller den sociala kontakten och interaktionen med kollegor på 

arbetsplatsen för att nämna några.83 Genom att benämna olika psykosociala risker på 

arbetsplatsen får vi en känsla av hur viktigt det är att alla olika delar fungerar för att arbetsmiljön 

i sin helhet ska ses som tillfredsställande. 

 

Arbetsgivaren har som sagt det yttersta ansvaret för att uppnå en god arbetsmiljö vilket i Sverige 

inbegriper den psykosocial arbetsmiljön. För att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö måste 

arbetsgivaren arbeta förebyggande och se till att arbetet i sig medför ett rikt arbetsinnehåll. 

Ambitionen att arbeta systematiskt och ingående med arbetsmiljön är omfattande med speciellt 

                                                
79 Prop. 1976/77:149 s. 385. 
80 3 kap 2§ AML. 
81 Prop. 1976/77:149. s.253–254. 
82 Iseskog, Tommy, Arbetsmiljöansvar, Tolfte upplagan, 2015. s.71 
83 EU-osha, Psychosocial risks in Europe- Prevalence and strategies for prevention. 2014. s.17. 
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fokus på den psykosociala arbetsmiljöverksamheten.84 Arbetsgivarens uppgifter inbegriper allt 

från att systematiskt undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga ohälsa 

till att ge goda förutsättningar för en tillfredsställande arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen.85  

 

Vid fastställandet av en god psykosocial arbetsmiljö är arbetstagarens upplevelse av sitt arbete 

och helhetssynen viktiga förutsättningar. Upplevelsen hos arbetstagaren formas nämligen av 

såväl fysiska som organisatoriska och sociala faktorer.86 Helhetssynen innebär att olika enskilda 

faktorer ska ses i ett större sammanhang och att bedömningen ligger i hur dessa enskilda 

faktorer tillsammans påverkar individen. En individ påverkas alltid av fysiska faktorer oavsett 

om denne upplever det eller inte medan psykosociala faktorer snarare påverkar en arbetstagare 

genom en upplevelse som därefter kan resultera i något mer.87  

 

Det är viktigt att förstå att den psykosociala arbetsmiljön kan vara avgörande för hur 

arbetstagare upplever sin arbetssituation. Flera undersökningar visar att det finns utrymme till 

att förbättra den psykosociala arbetsmiljön då arbetstagare upplever för höga krav och brister 

på resurser i arbetet.88 I problemformuleringen i denna studien beskrivs att alla individer på 

arbetsplatsen är en del av den psykosociala arbetsmiljön. Upplevelsen är det väsentliga och 

grundas på en interaktion mellan individer och deras omgivning på arbetsplatsen. Detta innebär 

att det inte är den faktiska arbetssituationen som är i fokus utan snarare hur arbetstagaren tolkar 

den situation som denne befinner sig i utifrån tidigare erfarenheter och individuella 

egenskaper.89 Med utgångspunkt i att arbetstagare gör sina egna tolkningar av arbetssituationen 

grundad på erfarenheter så får det till följd att alla arbetstagare reagerar olika beroende på hur 

arbetssituationen upplevs. Således kommer det finnas skillnader i individers attityder och 

beteenden. Även sociala och organisatoriska faktorer kan få konsekvenser för hur individer 

upplever arbetssituationen. Exempelvis samspel mellan kollegor samt hur väl de 

organisatoriska målen presenteras. Eftersom alla individer kan reagera olika på faktorer i 

arbetssituationen kan paralleller dras till arbetstillfredsställelse och välbefinnande. Vilket 

innebär att arbetstagare som upplever den psykosociala arbetsmiljön som kravfylld kan 

påverkas negativt och utsättas för högre hälsorisk. Men om den psykosociala arbetsmiljön 

snarare upplevs som utvecklande och stimulerande kan det få positiva konsekvenser i form av 

                                                
84 Nylén, Eva Charlotte, Psykosocial arbetsmiljö i välfärdssektorn, Krav i arbete, resurser i arbetet och 
personliga resurser samt betydelsen av organiserade arbetsmiljöinsatser. Diss., Stockholms Universitet, 2017. 
s.2. 
85 AFS 2001:1. s.3. 
86 Prop. 1976/77:149. s. 220–225 f. 
87 Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s.201. 
88 Nylén, Psykosocial arbetsmiljö i välfärdssektorn. s.19–20. 
89 Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s.201. 
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bättre hälsa.90 Detta är ett tydligt argument för att arbetsgivaren inte kan förneka den 

psykosociala arbetsmiljöns påverkan på medarbetarna och de konsekvenser som kan komma 

av att försumma den. 

 

Innan föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö kom till var det svårt att bevisa vem 

som bar ansvaret på arbetsplatser när det förekom kränkande särbehandling samt hur långt det 

ansvaret sträckte sig ur ett rent straffrättsligt perspektiv. Utbudet av rättspraxis som behandlat 

det straffrättsliga ansvaret när kränkande särbehandling kan ha förekommit var tunt. 

Krokommålet tog dock upp detta och är fortfarande omdiskuterat. Cheferna i detta fall prövades 

för om de hade straffrättsligt ansvar vid kränkande särbehandling av en arbetstagare. Men 

parterna blev friade i Hovrätten. En följd av utfallet i målet var att få utrett hur arbetsgivarens 

ansvar, med grund i arbetsmiljölagens regelverk med avseende på de psykosociala 

förhållandena, skulle bedömas för att förtydliga vad som gällde. I detta fall ansåg Hovrätten att 

det inte fanns någon principiell skillnad på arbetsgivarens ansvar vid psykosociala brister 

jämfört med fysiska.91 

 

När föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö92 tillkom tydliggjordes det att den 

psykosociala arbetsmiljön kunde leda till ohälsa och vidare även sjukskrivningar. Trots att det 

efter tillkomsten nu finns tydliga bevis för att både fysisk och psykosocial arbetsmiljö kan leda 

till ohälsa finns det inget ärende som resulterat i en fällande dom där de psykosociala aspekterna 

har varit avgörande. 
 
3.2 Arbetsgivarens ansvar vid korttidssjukfrånvaro 
Det framgår tydligt av lagstiftningen på området att arbetstagare ska skyddas mot psykiska 

belastningar som på något sätt kan medföra ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Men var går 

gränsen för vad arbetsgivaren måste göra för att bibehålla en god arbetsmiljö i relation till 

dennes andra skyldigheter?  

 

Arbetsgivarens skyldigheter vid så kallad korttidsjukfrånvaro innefattar ansvar för 

arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering på arbetsplatsen. AML understryker 

tydligt att arbetsgivare måste ha en organiserad rehabiliteringsverksamhet ifall insatser måste 

vidtas.93 Arbetsgivaren ansvarar för att regelbundet undersöka rehabiliteringsbehovet hos sina 

                                                
90 Nylén, Psykosocial arbetsmiljö i välfärdssektorn. s.10. 
91 Mål nr B 399–14. 
92 AFS 2015:4. 
93 AML 3 kap 2§ tredje stycket. 
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medarbetare samt att genomföra insatser omgående när behovet uppstår.94 Arbetsgivaren ska 

som sagt svara för att åtgärder vidtas som bidrar till en effektiv rehabilitering och ska 

tillsammans med arbetstagaren lämna de upplysningar som krävs till Försäkringskassan för att 

den försäkrades behov av rehabilitering ska kunna hanteras. Företagshälsovården fungerar som 

en oberoende resurs som har kompetensen att identifiera och beskriva samband mellan 

arbetsmiljö, organisation och hälsa95 och ska finnas tillgänglig i den utsträckning 

arbetsförhållandena kräver det.96 Arbetsgivarens ansvar för den enskildes rehabilitering finns 

reglerat i Socialförsäkringsbalken (2010:110) där syftet med rehabiliteringen är att 

arbetstagaren ska få till tillbaka sin arbetsförmåga.97 
 
En ny lagreglering av SFB trädde ikraft 1 juli 2018 som till skillnad från tidigare nu reglerar 

arbetsgivarens skyldighet att planera insatser som underlättar återgång i arbetet. Lagregleringen 

riktar sig till alla arbetsgivare och arbetstagare och tydliggör de åliggande en arbetsgivare har 

vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Planen för återgång i arbete ska tas fram inom 

30 dagar från första sjukdagen om arbetstagaren förväntas vara borta mer än 60 dagar på grund 

av sjukdom och om så behövs ta fram arbetsplatsinriktade åtgärder. Planen för återgång i arbetet 

ska skrivas oavsett bakgrunden till sjukfrånvaron och är ett förtydligande av gällande 

lagstiftning som numera specificerar hur tidigt arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning 

ska påbörjas.98 Efter att den förra rehabiliteringsutredningen avskaffades har inga nya direktiv 

uppkommit gällande korta sjukfall, men enligt förarbeten 99 medför ändringarna i bestämmelsen 

ingen ändring i arbetsgivarens skyldighet att svara för att de åtgärder som behövs vidtas för en 

effektiv rehabilitering. Enligt tidigare lagstiftning definieras upprepad korttidssjukfrånvaro som 

fler än sex frånvarotillfällen under en tolvmånadsperiod.100 En utredning kan även påbörjas 

tidigare än efter sex tillfällen som ett led i att vidta tidiga insatser.101 Eftersom arbetsgivarens 

skyldighet vid hög korttidssjukfrånvaro kvarstår trots avsaknaden av särskild blankett kan den 

nya planen för återgång i arbete användas i tillämpliga delar.   

 

 Ett flertal små arbetsgivare upplever att deras ansvar är otydligt, vilket är ett argument för att 

en lagreglering som denna behövs. Genom att ställa krav på tidiga insatser och en dokumenterad 

                                                
94 AFS 1994:1 4-5§§. 
95 Günzel, Mats & Zanderin, Lars, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, 3. uppl., Liber, Malmö, 2012, s.73. 
96 AML 3 kap 2c§. 
97 Lagrådets remiss, Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet, s.25. 
98 Lagrådsremiss, Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Stockholm 2017-06-15. s.50. 
99 Prop. 2006/07:59- Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. 
100 Prop.1990/91:141, s. 89. 
101 Gunzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt & rehabilitering, s.109. 
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plan blir ansvaret tydligare för vad som gäller vid arbetsanpassning och rehabilitering.102 Vilka 

åtgärder som kan anses rimliga för arbetsgivaren att vidta för att arbetstagaren ska kunna bevara 

sin anställning avgörs av omständigheter i varje enskilt fall där förhållanden och förutsättningar 

från båda parter vägs in.103 Förhoppningen med denna ändring i lagen är att öka återgången i 

arbete och förkorta sjukskrivningstiderna vilket bland annat skulle minska kostnaderna för 

produktionsbortfall för arbetsgivaren.104 

 

I lagrådsremissen uttrycks det att en tidig kontakt mellan anställd, chef och en person med 

erfarenhet av hälso och sjukvårdskompetens skapar bättre förutsättningar för anpassning och 

rehabilitering på arbetsplatser och ökar sannolikheten för återgång i arbetet.105 Men 

problematiken kring små företag i denna kontext benämns även. Arbetsgivare efterfrågar bidrag 

för insatser på arbetsplatsen och att det är högst väsentligt för att ge små företag bästa möjliga 

förutsättningar att hantera korttidssjukfrånvaro menar Försäkringskassan.106 I och med 

ändringen av lagen ändrades förordningen om arbetsplatsnära stöd för återgång i arbetet, till att 

innebära att arbetsgivare idag kan bli tilldelade bidrag för delar av deras kostnader som 

inbegriper företagshälsovård eller likvärdigt i form av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. 

Stödet i sig innebär insatser för arbetstagare med sjukfrånvaron i form av att utreda, planera, 

initiera, genomföra och följa upp åtgärder för att arbetstagare ska kunna återgå i arbetet.107 

 

I de allmänna råden till föreskriften Arbetsanpassning och rehabilitering 108 tydliggörs i 

enlighet med den 6§ att en del av arbetet med anpassning och rehabilitering inbegriper att 

uppmärksamma arbetstagare som är i behov av sådana åtgärder varav personer med upprepade 

korta sjukfall utgör en del av denna grupp.109 I de allmänna råden till 4 § framgår även att det 

är viktigt att följa upp sjukfrånvaro och undersöka hur sjukfrånvaron står i relation till 

arbetsmiljöns beskaffenhet på arbetsplatsen.110 Arbetsmiljöproblem på en arbetsplats resulterar 

inte alltid i sjukdom med detsamma men kan i slutändan leda till sjukfrånvaro om upplevelsen 

hos en arbetstagare varit negativ från första början. Med detta i åtanke bör arbetsanpassning 

                                                
102 Lagrådets remiss, Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet, s.33. 
103 Prop. 1990/91:141, s.41. 
104 Lagrådets remiss, Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet, s.51. 
105 Lagrådets remiss, s.32. 
106 Ibid, s.34. 
107 Förordning 2014:67 om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i 
arbete, 1-2§§. 
108 AFS 1994:1. 
109 AFS 1994:1 s.9. 
110 Ibid, s.8.  
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och rehabiliteringsbehoven ske utifrån ett helhetsperspektiv där alla aspekter vägs in. Såväl 

organisatoriska och sociala som tekniska.111  

  

Lagen (1982:80) om anställningsskydd är vanligtvis inte ihopkopplad med arbetsmiljöfrågor 

eftersom den reglerar det enskilda anställningsförhållandet men relevansen kopplad till denna 

studie är dock oundviklig. Eftersom LAS reglerar begränsningar kopplade till arbetsgivarens 

rätt att säga upp en arbetstagare blir rehabiliteringsansvaret indirekt reglerat genom LAS om 

saklig grund för uppsägning.112 En arbetsgivare kan inte säga upp en arbetstagare med hög 

korttidssjukfrånvaro endast på grundval av påverkan det kan ha på de andra arbetstagarna och 

därmed den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen.113 Resonemanget som grundar sig i att 

en arbetstagare skulle behöva arbeta vid sjukdom är inte förenligt med en god arbetsmiljö. 

Anställningsskyddet och kravet på saklig grund för uppsägning har allmänt en stor betydelse 

för den psykosociala arbetsmiljön. I rättspraxis betonas att sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga 

inte utgör saklig grund för uppsägning såvida inte rehabiliteringskedjan verkställts och 

arbetsanpassningsmöjligheterna undersökts och uttömts.114  

  

Det är även av värde att framhäva att AD väger in skälighet i sin bedömning.115 Om det skulle 

visa sig att en arbetstagare inte kan utföra sina tidigare arbetsuppgifter så måste arbetsgivaren 

ändå först undersöka möjligheten till omorganisation på arbetsplatsen innan uppsägning kan 

anses skäligt.116 Omorganisation av verksamheten innefattar dock inte en utökning av 

arbetsplatsen för att kunna erbjuda arbete eller en helt ny tjänst 117 men kan till en viss grad 

innebära svårigheter som arbetsgivaren måste acceptera och lösa. En arbetsgivare kan 

exempelvis vara skyldig att omorganisera en liten del av de arbetsuppgifter som utgör en tjänst 

och lägga över arbetsuppgifter på de andra medarbetarna på arbetsplatsen.118 Vid ett sådant 

tillfälle genomföras en skälighetsbedömning eftersom en omfördelning av arbetsuppgifter från 

en frånvarande arbetstagare till de andra medarbetarna inte får innebära ökad risk att drabbas 

av skador, exempelvis vid fler tunga lyft.119  

 

                                                
111 Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s.256. 
112 Lagrådets remiss, Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet, s.25. 
113 Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s. 261 f. 
114 AD 1993 nr 42. 
115 Broman, Jacob, Ericsson, Bo & Öhrn, Carolina. Rehabiliteringsansvaret: En arbetsrättslig handbok, 2 [rev.] 
uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014. s.113-115. 
116 Prop. 1990/91:140 s. 52-53. 
117 AD 1999 nr 10. 
118 AD 2001 nr 92. 
119 AD 2006 nr 57. 
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I en dom som berörde en liten arbetsplats med endast fem anställda beslutade AD att fler 

åtgärder än vad arbetsgivaren vidtagit skulle bidra med alltför stora praktiska problem för 

företaget och därmed ansågs uppsägningen av arbetstagaren i detta fall giltig.120 Den 

problematik som presenterats ovan blir av stora betydelse vid studerandet av små företag där 

en persons upprepade frånvaro kan få konsekvenser för de andra arbetstagarna och deras 

arbetsmiljö.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
120 AD 1993 nr 42. 
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4. Analys 
I denna studie har det redogjorts för komplexiteten av den psykosociala arbetsmiljön på 

arbetsplatser i Sverige och hur man idag ska tolka regelverket när viktiga skyldigheter ställs 

mot varandra i form av rehabiliteringsansvar vid korttidssjukfrånvaro kontra ansvaret för att 

upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö. Eftersom vår arbetsmarknad alltmer har gått från 

att vara fysiskt krävande till psykiskt krävande så har det medfört att arbetsgivarens 

förebyggande arbetsmiljöarbete blivit svårare att definiera. Ansvaret för en arbetstagare med 

hög korttidssjukfrånvaro är långtgående och arbetsgivaren är skyldig att vidta sitt 

rehabiliteringsansvar och arbetsanpassa vid sjukfrånvaro men samtidigt inte glömma bort 

ansvaret för att upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö. Men vad händer då när 

arbetsgivarens ansvar för den sjukskrivne arbetstagaren går ut över de andra medarbetarna på 

ett sätt som orsakar negativa upplevelser och bidrar till en dålig psykosocial arbetsmiljö? Kan 

det utgöra saklig grund för uppsägning? 

 

4.2 Korttidssjukfrånvaro och dess konsekvenser  
Precis som nämnt i utredningsavsnittet i studien är huvudregeln att uppsägningar i Sverige inte 

får vara grundade endast på sjukdom eftersom det inte anses vara saklig grund för uppsägning. 

En uppsägning till följd av sjukdom kan endast ske om arbetstagaren inte kan utföra något 

arbete av betydelse åt arbetsgivaren.121 Kopplat till definitionen av korttidssjukfrånvaro i det 

inledande kapitlet innebär detta att arbetsgivaren inte kan säga upp en arbetstagare som har hög 

korttidssjukfrånvaro, förutsatt att arbetstagaren mellan sjukdomstillfällena utför ordinarie 

arbetsuppgifter. Slutsatsen blir i ett sådant fall att arbetsgivaren får acceptera att personen i 

fråga är frånvarande från arbetet och får därefter hantera den psykosociala situationen på 

arbetsplatsen på bästa sätt. Fram till att den nya lagregleringen trädde i kraft i år så var 

rehabiliteringsreglerna i AML något diffusa och det var inte helt lätt att veta när 

rehabiliteringsansvaret var fullgjort. Svaret gavs indirekt genom LAS.122 Idag finns det en plan 

för återgång i arbetet som uppställer krav på arbetsgivarens rehabiliteringsarbete. Det finns även 

rättspraxis på området som hänvisar till omfattningen av arbetsgivarens ansvar. Exempelvis går 

det inte att kräva att arbetsgivaren ska försämra arbetsmiljön för de övriga arbetstagarna eller 

genomföra en alltför stor omorganisering.123 I tydliggörandet är det dock fortfarande 

omständigheterna i varje enskilt fall som avgör huruvida arbetsgivaren uppfyllt sitt ansvar, 

vilket kan vara beroende av flera faktorer. En faktor som kan spela in gällande arbetsgivarens 

                                                
121 Prop. 1981/82:71, s. 71 f. 
122 Lagrådets remiss, s. 25-26. 
123 AD 1993 nr 42. 
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rehabiliterings- och anpassningsansvar och som blir av betydelse vid bedömning av små företag 

är resursbrist. Resursbrist påverkar arbetsgivarens möjlighet vilket vidare påverkar rätten till 

uppsägning. Större företag har oftast mer omfattande resurser och därmed andra möjligheter att 

komma tillrätta med problem orsakade av frånvaro.124 Omfattningen av rehabiliterings och 

anpassningsåtgärder blir av naturliga skäl inte lika omfattande för små företag.125  
 
En skälighetsbedömning görs även för att avgöra arbetsgivarens ansvar i varje enskilt fall. 

Rehabiliteringsansvaret och omplaceringsskyldigheten innebär att arbetsgivaren måste vidta 

alla åtgärder som kan anses som skäligt för att arbetstagarens anställning ska kunna bestå. 

Skäligheten avgörs från fall till fall och kan påverkas av allt från arbetsplatsens storlek, 

arbetstagarens delaktighet, om plan för rehabilitering finns och arbetsanpassning fullgjorts.126 

Ibland kan det anses skäligt att arbetsgivaren omfördelar arbetsuppgifter för att arbetstagaren 

ska kunna återgå i arbete. Vid en skälighetsbedömning ska hänsyn tas till praktiska och 

organisatoriska möjligheter i form av hur mycket arbete det finns som arbetstagaren kan utföra 

samt i fall en omfördelning kommer att innebära risker för resterande arbetstagare.127 

Arbetsgivarens rätt att besluta om sin organisation kan gå före skyldigheten att utveckla 

organisationen vilket egentligen går emot AML som uttrycker att arbetsgivaren har en 

skyldighet att utveckla organisation för att arbetstagaren ska kunna behålla sitt arbete.128 I 

enlighet med förarbeten till LAS så ska sjukdom inte vara grund för uppsägning utan ska som 

regel leda till att arbetsgivaren vidtar särskilda åtgärder för att underlätta för arbetstagare.129 

Slutsatsen som kan dras av ovanstående är att arbetsgivaren inte kan underlåta att utföra alla 

sina skyldigheter gentemot en arbetstagare med hög korttidssjukfrånvaro om arbetstagaren 

fortfarande kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren. Arbete av betydelsefull karaktär är 

dock svårt att klarlägga då detta kan vara individuellt och skifta från arbetsplats till arbetsplats.  
 
Komplexiteten kring sjukfrånvaro och dess förhållande till arbetsgivaren är stor och att avgöra 

när arbetstagaren inte kan utföra arbete av betydelse kan vara svårt vid korta men upprepade 

sjukfall. Vid studerande av rättspraxis berör majoriteten långa sjukskrivningar där det kan vara 

svårare att tydliggöra vilket arbete av betydelse som den sjukskrivne kan utföra för 

arbetsgivaren.130 I AD 2007 nr 12 beslutades att långtidssjukskrivning var saklig grund för 

uppsägning då arbetstagaren i de refererade fallet av medicinska skäl saknade förmåga att utföra 

                                                
124 AD 1978 nr 139. 
125 AFS 1994:1 s.5. 
126 AD 2007 nr 12. 
127 AD 1993 nr 42. 
128 Prop. 1990/91:140 s.51. 
129 Prop. 1981/82:71 s.66. 
130 AD 2007 nr 12 & AD 2011 nr 41. 
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arbete av betydelse och att besvären var bestående. Arbetsgivaren hade därutöver uppfyllt 

skyldigheterna gällande rehabilitering och omplacering. Vad det gäller korttidssjukfrånvaro 

finns det få fall att hänvisa till. Dessutom finns det många olika anledningar till hög 

korttidssjukfrånvaro, som medför olika bedömningar. Vissa kroniska sjukdomar, som till 

exempel migrän, kan ge hög korttidssjukfrånvaro och kostnaden för karensdagen kan då ersättas 

av Försäkringskassan och tillägg kan utbetalas till arbetsgivaren.131 Även missbruk kan vara 

orsak till återkommande sjukfrånvaro,132 liksom stressymptom orsakade av för hög 

arbetsbelastning. Korttidssjukfrånvaro är i vissa fall ett sätt för arbetstagare att återhämta sig 

vid stressiga perioder 133 och fungerar då som ett sätt att hantera arbetet och förebygga 

sjukfrånvaro. Det kan vara svårt att tydliggöra arbete av betydelse för arbetsgivare vid 

upprepad korttidssjukfrånvaro eftersom vissa orsaker till korttidssjukfrånvaron inte hindrar 

dessa arbetstagare från att utföra betydelsefullt arbete när de är på arbetet. Det är således av 

yttersta vikt att arbetsgivaren tidigt uppmärksammar hög korttidssjukfrånvaro och försöker 

kartlägga orsaken till denna, för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Vid behov kan lämpligen 

företagshälsovården kopplas in för hjälp med bedömning, då detta ibland kan vara svårt för 

arbetsgivaren att göra på egen hand.134 

 

Det finns ett stort spektrum av små företag idag. Allt från arbetsplatser med endast ett fåtal 

anställda till de största små företagen med 49 anställda inkluderas i begreppet.135 Med detta i 

åtanke är det viktigt att uppmärksamma att storleken på arbetsplatsen kan vara kopplad till vilka 

förutsättningar man har som arbetsgivare. Det är rimligt att anta att små företag möter större 

problem än stora vid upprepad korttidssjukskrivning. Korttidssjukfrånvaro innebär kostnader 

för arbetsgivaren i form av omorganisering av arbetsuppgifter eller upplärning av vikarier men 

även i form av rehabilitering vid upprepad frånvaro.136 Enligt en modell som publicerats i IFAU 

rapport Arbetsplatsens storlek och sjukfrånvaro anförs att tidigare sjukfrånvaro är en indikation 

på hur den framtida sjukfrånvaron kommer se ut vilket styrker att ju fler korta sjukfall en person 

har desto större är risken att den korta upprepade sjukfrånvaron kommer fortsätta alternativt 

övergå i en lång sjukskrivning. Detta leder till fortsatta kostnader för arbetsgivaren. För små 

företag skulle konsekvensen därmed kunna bli att de är mindre benägna att vidta åtgärder för 

                                                
131 Försäkringskassan, Särskilt högriskskydd. 
132 Prop. 1981/82:71, s.71. 
133 AFS 2001:1. s.8. 
134 AFS 2001:1. s.4. 
135 SOU 2017:24, Ett arbetsliv i förändring- hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön, s.92. 
136 Arbetsmiljöverket, Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social 
arbetsmiljö, s.1. 
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att underlätta för de sjukskrivna.137 Eftersom sjukskrivningskostnader för arbetsgivaren sjunker 

över tid.138 Detta är ännu ett argument för att tidiga insatser är viktiga och att ett kontinuerligt 

systematiskt arbetsmiljöarbete måste vidtas för att på så vis minska risken att små företag dra 

på sig onödigt höga kostnader för att hantera denna problematik. I denna kontext kan ändringen 

av förordningen 2014:67 om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat 

rehabiliteringsstöd för återgång i arbete spela en stor och förhoppningsvis avgörande roll för 

små företags chans att vidta rätt åtgärder, då det innebär möjlighet till ekonomisk ersättning. 

Små arbetsgivare behöver ofta stöttning i arbetet med rehabilitering då de i större utsträckning 

saknar den kompetens som behövs på arbetsplatsen. Det är ännu för tidigt att se konsekvenserna 

av denna ändring men förväntan är att små företag ska få möjligheten till att ge arbetstagaren 

de rätta förutsättningarna att komma tillbaks i arbetet. Målet är att alla arbetsplatser ska kunna 

erbjuda samma trygghet och stöd som arbetstagaren behöver.  

 

4.2 Påverkan på den psykosociala arbetsmiljön 
Under arbetets gång har jag kunnat konstatera att begreppet psykosocial arbetsmiljö är 

komplext och svårt att definiera till följd av att det delvis grundar sig på individens unika 

upplevelse. Upplevelsen skiljer sig mellan arbetstagare vilket för med sig att arbetet med den 

psykosociala arbetsmiljön blir svårare än om det enbart rört sig om fysisk arbetsmiljö.139 Detta 

kan vara en anledning till att den psykosociala arbetsmiljön än idag är något svårhanterlig ur 

rättslig synvinkel. Det sammanställs många studier gällande den psykosociala arbetsmiljöns 

betydelse för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö inom EU och Sverige men avsaknaden 

av rättspraxis på området är påfallande.  

  

Med Krokom-målet i fokus kan slutsatsen dras att arbetsgivaren har samma ansvar och 

skyldigheter vid såväl fysiska som psykosociala brister i arbetsmiljön.140 Trots denna likvärdiga 

syn på skyldigheter finns det som sagt ingen fällande dom där de psykosociala aspekterna varit 

avgörande. Problematiken är alltså inte arbetsgivarens ansvar utan svårigheten är att greppa vad 

som är en risk för ohälsa när det kommer till de psykosociala faktorerna. Den fysiska ohälsan 

är väldigt tydlig och lätt att identifiera. När en arbetstagare blivit fysiskt skadad är ohälsan 

synlig och svår att förneka. Den psykosociala ohälsan å andra sidan är inte lika lätt att se eller 

                                                
137 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Arbetsplatsens storlek och 
sjukfrånvaro, rapport 2012:28, s. 6–7. 
138 Försäkringskassan, Korta sjukskrivningar för olika diagnoser och betydelsen för genomsnittlig 
sjukskrivningslängd. s.5. 
139 Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s.201. 
140 Mål nr B 399–14. 
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uppmärksamma vilket gör den mer svåröverskådlig.141 En psykosocial ohälsa som exempelvis 

stressymptom hos en arbetstagare kan visa sig genom kvalitén på arbetet som utförs men det är 

inte alltid helt lätt för kollegor och chefer att upptäcka. Förståelsen från kollegor och chefer är 

inte heller alltid given vid psykisk ohälsa och arbetstagare kan på så sätt känna sig ifrågasatta. 

En problematik som grundar sig i den psykosociala arbetsmiljön kan på så vis bli ett individuellt 

problem vilket gör att fokus tas från det egentliga problemet. Det krävs med andra ord mer 

kunskap på detta område för att alla parter ska kunna verka tillsammans för att åstadkomma en 

god arbetsmiljö där de psykosociala bristerna upptäcks och åtgärder vidtas.  

 

Men hur kan då hög korttidssjukfrånvaro påverka den psykosociala arbetsmiljön för övriga 

arbetstagare på en liten arbetsplats? Denna fråga är svår att besvara eftersom den inte har något 

entydigt svar. Arbetsgivarens skyldigheter vid sjukdom och sjukfrånvaro kan innebära en 

omfördelning av arbetsuppgifter med restriktionen att detta inte får medföra en risk för 

arbetsskador för resterande arbetstagare.142 En omfördelning anses ofta skälig om det utgör en 

begränsad del av tjänsten i fråga, men inte om det utgör vanligt återkommande moment i det 

dagliga arbetet. Arbetsgivaren kan vara skyldig att omfördela arbetsuppgifter så att en 

arbetstagare slipper utföra vissa uppgifter så länge omfördelningen inte bidrar till skada för de 

andra medarbetarna.143  I AD 93 nr 42 ansågs uppsägningen av en arbetstagare som drabbats 

av en fysisk skada giltig på grund av att omfördelningen av dennes arbetsuppgifter hade 

inneburit att tungt fysiskt arbete hade lagts över på de andra arbetstagarna vilket hade kunnat 

resultera i ytterligare skador. Utifrån ovanstående AD fall kan ett resonemang föras kring 

huruvida hög korttidssjukfrånvaro hade kunnat orsaka skada för de friska arbetstagarna på en 

arbetsplats. Korta upprepade sjukfall hos en arbetstagare innebär oftast mer arbete för de andra 

medarbetarna eftersom samma mängd arbete ska utföras med en mindre på arbetsplatsen.144 

Eftersom det är den psykosociala arbetsmiljön som är i centrum så blir det av betydelse att åter 

igen poängtera att alla individers upplevelser är olika och kan skilja sig åt väsentligt trots att 

situationen de står inför är densamma. Detta försvårar naturligtvis resonemanget kring huruvida 

mycket korttidssjukfrånvaron hade påverkat en specifik arbetsplats och det blir därför svårt att 

hitta ett givet sätt att döma liknande fall med samma utgång som AD 93 nr 42.  

 

                                                
141 Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s.201 
142 AD 1994 nr 42. 
143 SOU 2006:107, Fokus på åtgärder- en plan för effektiv rehabilitering i arbetslivet, s.168-169. 
144 Sanders & Nauta, Social cohesiveness and absenteeism- The relationship between characteristics of 
employees and short-term absenteeism within on organization. s.726. 
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Utifrån EU:s tolkning av begreppet innefattar den psykosociala arbetsmiljön en helhetsbild av 

arbetsrelaterade psykologiska och sociala influenser på hälsan. Dessa influenser kan vara i form 

av till exempel arbetsbörda, monotont arbete eller den sociala kontakten och interaktionen med 

kollegor på arbetsplatsen för att nämna några.145 Det finns med andra ord ett obegränsat antal 

faktorer som kan spela in på den psykosociala arbetsmiljön. Det är även av stor betydelse hur 

samverkan och relationen mellan arbetstagare och chefer är på arbetsplatsen. Har man en bra 

relation till sina kollegor blir kanske upplevelsen av att hjälpa någon annan när den är 

frånvarande inte lika negativ som i det motsatta fallet, det vill säga vid dåligt fungerande 

relationer. Men en upplevelse av en situation kan förändras över tid och om en arbetstagare är 

bort korta perioder men vid upprepade tillfällen kan det bli påfrestande även på de bästa av 

arbetsplatser.   

 

Det finns många skäl till att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön. Inte minst för att den 

ger bättre fysisk och psykisk hälsa men även arbetstrivsel och färre sjukskrivningar.146 I små 

företag upplevs den psykosociala arbetsmiljön generellt sätt vara hanterbar och många gånger 

bättre än på stora företag, vilket kan vara kopplat till att mindre företag har en bättre helhetssyn 

och medarbetarna har en inblick i hela verksamheten.147 Detta kan dock medföra att intresset 

för strukturerat arbetsmiljöarbete inte alltid prioriteras i dessa verksamheter, vilket är en 

anledning till att EUs projekt om att förbättra arbetsmiljö i små företag startades. Genom att 

kontinuerligt arbeta med arbetsmiljön ökar man som arbetsgivare möjligheten att kunna hantera 

situationer som uppkommer som man inte alltid kan styra över. Det finns dock en tradition i 

små företag att lösa problem först när de uppkommer vilket går direkt emot regleringen om 

systematiskt arbetsmiljöarbete. 148 

 

Utifrån vad som diskuterats är det inte svårt att förstå att hög korttidssjukfrånvaro kan påverka 

små företag negativ. Kanske skulle ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete på små företag 

medföra att hög korttidssjukfrånvaro påverkade den psykosociala arbetsmiljön i mindre 

utsträckning. Med utgångspunkt i EU:s strategier som har omvandlats till nationella strategier 

och till en bättre lagstiftning gällande den psykosociala arbetsmiljön tror jag att vidare studier 

angående små företag och deras arbetsmiljö kan leda till en förbättring av arbetstagares hälsa 

och därmed mindre kostnader för arbetsgivare. Genom att i EU gemensamt arbeta för att 

                                                
145 EU-osha, Psychosocial risks in Europe- Prevalence and strategies for prevention, s17.  
146Abrahamsson & Johansson, Hundra år av långsamhet: Exposé över begreppet psykosocial arbetsmiljö, NR 2 
2013, s.11.  
147 Bornberger- Dankvardt, S, mfl, Arbetsmiljöarbete I småföretag- samlad kunskap samt behov av forskning och 
utvecklingsinsatser, NR 2005:6. s23.  
148 Ibid, s.27,  
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förbättra arbetsmiljön i små företag kan effektivare strategier och stödfunktioner formas som 

hjälper dessa företag att nå en tillfredställande arbetsmiljö för alla anställda. Med utgångspunkt 

i vad som sagts så ska det bli intressant att se utvecklingen på området och om EU 

kommissionens arbetsmiljöram 2014–2020 kommer att bidra med någon förändring och 

eventuell lagstiftning.  
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5. Slutsats 
 
Det huvudsakliga syftet med studien var att studera den rättsliga balansen mellan arbetsgivarens 

skyldigheter vid korttidssjukfrånvaro och arbetsgivarens skyldigheter rörande psykosocial 

arbetsmiljö, med fokus på mindre företag. Eftersom forskningen på detta område ännu är 

begränsad har det varit en utmaning att försöka hitta en rimlig lösning.  

 

Genom att identifiera arbetsgivarens ansvar och skyldigheter vid hög korttidssjukfrånvaro 

kunde det klargöras att sjukdom inte är saklig grund för uppsägning av en arbetstagare och att 

arbetsgivare har ett långtgående ansvar vad det gäller rehabilitering och omplacering. Eftersom 

hög korttidssjukfrånvaro kan orsaka problem på arbetsplatser, med speciellt fokus på mindre 

företag, är det högst väsentligt för arbetsgivare att vidta tidiga insatser för att på så vis trygga 

arbetstagarens hälsa och arbetsförmåga. Ett viktigt sätt för att kunna hantera sjukfrånvaro på 

arbetsplatsen med alla de skyldigheter som följer är att arbetsgivaren systematiskt arbetar med 

arbetsmiljön så att arbetsgivare och kollegor vid ett tidigt skede kan fånga upp signaler på 

tecken av ohälsa och reda ut bakgrunden till det. På detta sätt får arbetstagarna de bästa 

förutsättningarna för att klara av arbetet. Speciellt viktigt är det att små arbetsgivare vid behov 

får stöd att ta tag i problemen, eventuellt i form av externa resurser.  

 

Studiens andra frågeställning syftar till att undersöka hur kraven kring korttidssjukfrånvaro i 

relation till arbetsgivarens skyldighet att verka för en god psykosocial arbetsmiljö ska hanteras. 

Den komplexa problematiken med det psykosociala begreppet består i individers olikheter och 

skilda upplevelser vilket bidrar till att regleringen blir svår att precisera. Trots att införandet av 

föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö bidragit till ett förtydligande av 

arbetsgivares ansvar så når lagstiftningen inte hela vägen fram. Svårigheten med den 

psykosociala arbetsmiljön är inte att arbetsgivarens ansvar skiljer sig från kraven gällande den 

fysiska arbetsmiljön utan rör istället definitionen av begreppet och okunskap från 

företagsledningen. I stort har föreskriften bidragit till ett förtydligande och utvecklande av 

arbetsgivarens skyldigheter när det gäller de psykosociala aspekterna. I föreskriften framhävs 

att arbetsgivarens kunskap måste breddas men det finns inga tydliga regleringar på hur 

hanteringen av uppkommen ohälsa ska ske. Kanske hade en tydligare definition av vilka 

åtgärder en arbetsgivare förväntas ta för att hantera psykosociala brister när de har uppkommit, 

men innan rehabilitering blivit aktuellt, varit ett bra sätt att bearbeta den svårighet som 

tillkommer med begreppet psykosocial arbetsmiljö. Kanske hade en sådan reglering varit till 

hjälp för hur framförallt mindre arbetsgivare förväntas hantera dessa situationer. 

Förhoppningsvis kan en ökad stöttning från externa resurser som exempelvis 
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företagshälsovården, spela en avgörande roll och eventuellt kan mer kunskap på området räcka 

för att hanteringen av psykosociala brister ska klargöras. Tydligare rättspraxis på området skulle 

dock vara till stor hjälp för att få ordning på denna problematik.  

 

Avslutningsvis gäller det för små företag att hitta ett sätt att integrera korttidssjukfrånvaro i 

arbetsmiljöarbetet för att på så vis kunna hantera den bättre. Arbetsgivare kommer aldrig att 

kunna förebygga och förhindra all korttidssjukfrånvaro men med rätt förutsättningar och extern 

hjälp kan arbetsgivare ta sig an den utan att försumma den psykosociala arbetsmiljön. Genom 

att säkra en god psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatser kan kanske även de minsta små 

företagen hantera tuffa perioder när en arbetstagare ofta är sjukfrånvarande. 

 

Vid vidare studier på området hade det varit av intresse att utöka det internationella perspektivet 

genom att göra en komparativ studie. Genom att studera hur lagstiftningen i andra europeiska 

länder är utformad kan en djupare förståelse fås för EU:s inflytande på den nationella 

lagstiftningen och hur man genom olika åtgärder hade kunnat förbättra arbetsmiljön och minska 

sjukfrånvaron på alla arbetsplatser i Europa, inklusive Sverige. 
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