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Abstract 
This essay will study the working environment of heads of units in a health and social care 

organization. The working environment that will be focused on in the essay is the 

psychosocial. My interest in the subject evolved from a rapport that The Swedish Work 

Environment Authority preformed. The rapport displayed a supervision that took place in the 

years 2015–2017. The supervision investigated the psychosocial working environment of the 

heads of units in several workplaces in Sweden. This rapport was analyzed alongside with 

legislation and literature that regulates the working environment to get an understanding of 

problems in this area. The aims of this essay are therefore to identify problems in the working 

environment within the heads of units and do that with an equality perspective.  

 

The result of this essay has shown that there is a lot of shortage with the environmental work 

of the heads of units. These shortages consist of the employee not getting enough resources to 

deal with the high demands of the work assignment. This leads to negative psychosocial 

health risks. The legal framework of the subject places high requirements on the employers. 

But nevertheless, the employers work with the preventive environmental work is insufficient 

and a contributory to this is the construction of the working environmental law as a frame 

law.  
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1. Inledning 
	

1.1 Problemformulering 

För ett antal år sedan arbetade jag inom hemvården i en mellanstor kommun i Sverige. Något 

som jag då berördes av var att runt enhetscheferna skedde en ständig omsättning, postens stol 

fick en ny ägare allt för jämt. När jag arbetade där var detta inget som bekymrade mig 

speciellt, men idag är det något som har dykt upp i mina tankar frekvent. Jag läste en artikel 

om en utredning som Göteborgs stad utfört som handlade just om den höga 

chefsomsättningen i kommunen. Utredningen klargjorde att omsättningen i snitt låg på 19 

procent vilket både oppositionen samt den styrande majoriteten ansåg vara allt för hög. 

Utredningen hade för mål att komma till stånd med vad denna höga omsättning berodde på 

samt hur arbetsmiljön för cheferna var.1 År 2015 inledde Arbetsmiljöverket en tre år lång 

tillsyn av arbetsmiljön hos första linjens chefer2 inom vård och omsorg. Syftet med denna 

tillsyn var att de organisatoriska arbetsmiljöförhållandena för cheferna skulle förbättras.3 

Tankarna om detta område växte och började formuleras kring varför enhetschefernas 

arbetsmiljö på den senaste tiden blivit intressant för arbetsmiljöverket att undersöka. Chefers 

arbetsmiljö är något som det inte vanligtvis pratas om i folkmun, utan oftast fokuseras det på 

medarbetarnas arbetsmiljö som rimligtvis har sina anledningar. Det är just därför denna 

uppsats ämnar gräva djupare i denna fråga.  

 

I utredningen som arbetsmiljöverket genomfört skickade de ut inspektionsmeddelande om 

krav på åtgärder till 99 procent av de arbetsgivare som de besökte. Problemen kunde vara 

olika, men något som beskrevs vara ett stort problem var antalet medarbetare per chef.4 Det är 

inte enbart Arbetsmiljöverket som uppmärksammat arbetsmiljöfrågan hos första linjens 

chefer, utan även Novus på uppdrag av Akademikerförbundet SSR har under 2016 utrett 

frågan. Deras utredning var inte lika omfattande som Arbetsmiljöverket men oavsett framkom 

även där att de stora personalgrupperna var ett problem för enhetscheferna.5  

																																																								
1 http://www.gp.se/nyheter/göteborg/579-nya-chefsrekryteringar-i-göteborgs-stad-förra-året-1.4235638 Hämtad 
2018-08-20. 
2 Första linjens chef likställs med enhetschef i denna uppsats. Se sida 11 för definition.  
3 Arbetsmiljöverket, Projektrapport, Första linjens chefer i vård och omsorg, 2018, sid 5–6. 
4 Ibid, sid 10. 
5 Akademikerförbundet SSR, Chef inom omsorgsverksamhet, 2017, sid 4.	
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Vad kan då exempelvis dessa organisatoriska faktorer ha för påverkan för den psykosociala 

hälsan hos första linjens chefer? Och har vi idag en tillräckligt tydlig lagreglering för att, om 

den följs korrekt, kunna förebygga psykosocial ohälsa?  

 

1.1 Bakgrund 

Arbetsmiljön är något som engagerat människor över lång tid och olika aspekter av den har 

forskats om och undersökts. År 1889 trädde Yrkesfarelagen i kraft och fungerade som den 

första typen av arbetsmiljölag.6 Följande år fram till idag har regleringar och skydd om 

arbetsmiljön utvecklats vidare och hjälpt till att forma den arbetsmiljöreglering som vi har 

idag. År 1978 kom benämningen av lagen som finns kvar idag, nämligen Arbetsmiljölagen. 

Tidigare fanns en reglering med namnet arbetarskyddslagen och med denna lagförändring 

ville lagstiftaren visa ett mycket vidare skydd av arbetsmiljön än tidigare.7 Den första tiden 

skyddade lagregleringen främst den fysiska arbetsmiljön såsom exempelvis 

arbetsplatsolyckor. Det var under 1960-talet som den psykiska och sociala hälsan i 

arbetsmiljön uppmärksammades i Sverige och som då även inledde startskottet med arbetet. 

Dock dröjde det ett antal år, till 1978, innan dessa aspekter fanns att hitta i den svenska 

lagregleringen8 och det dröjde ända till 2016 innan en föreskrift från Arbetsmiljöverket trädde 

i kraft.9 Att denna process var så utdragen kan ha olika förklaringar, men Maria Steinberg 

menar att en bidragande faktor har att göra med att den svenska arbetsmiljörätten är utformad 

från ett traditionellt sätt manlig arbetsplats där fokus har varit den fysiska arbetsmiljön.10 

Vilka effekter som föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö då för med sig i det 

svenska arbetslivet kommer därför bli intressant att följa.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera de arbetsmiljörättsliga problem som kan finnas i arbetet 

med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön hos första linjens chefer inom vård och 

omsorg. Uppsatsen ämnar även att utreda om problem finns på grund av arbetsmiljölagens 

ramlagskonstruktion.  

 

																																																								
6 Zanderin, Lars, Arbetsmiljö, 2005, sid 15. 
7 Iseskog, Tommy, Arbetsmiljöansvar, 2015, sid 29. 
8 Zanderin, Lars, Arbetsmiljö, 2005, sid 15. 
9 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-
arbetsmiljo-afs-20154/ Hämtad 2018-10-16. 
10 Sandmark, Hélène (red.), Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet, 2011, sid 248–252. 
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1.3 Frågeställningar 

- Hur kan den arbetsmiljörättsliga regleringen förstås i förhållande till enhetschefernas 

organisatoriska och sociala arbetsmiljö?  

 

- Innebär arbetsmiljölagstiftningens konstruktion i form av ramlag särskilda problem 

för första linjens chefer och hur syns problemen utifrån ett jämställdhetsperspektiv? 

 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Metod 

Metoden som använts i denna uppsats är rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska metoden 

utgår vanligtvis ur två synpunkter; de lege lata och de lege ferenda. De lege lata innebär att 

författaren utgår från att undersöka vilka rättsreglers som existerar i området. De lege ferenda 

betyder vidare att författaren utreder vilka rättsregler som bör finnas.11 I praktiken innebär 

detta att rättskällor och rättsregler undersöks och en fördjupning görs för att komma fram till 

om områdets regler i sin nuvarande form är tillräckliga eller om regelverket bör utvecklas. I 

mitt arbete kan de lege ferenda kan vara svårt att förstå och undersöka på grund av 

omfattningen av denna uppsats. Uppsatsen har inte tillräckligt med utrymme för att 

genomföra en sådan undersökning vetenskapligt och korrekt. Däremot kommer synpunkten 

diskuteras till viss del i uppsatsen. Den rättsdogmatiska metoden har använts så i denna 

uppsats att existerande rättsregler har studerats och en analys har förts om de är tillräckliga i 

sin nuvarande form eller de bör förändras. Metoden innebär även att det behövs göras en 

systematisering av gällande rätt. Systematiseringen innebär att författaren identifierar 

exempelvis samband, likheter, principer med materialet.12 Systematiseringen i denna uppsats 

innebär att en analys har utförts för att identifiera dessa faktorer. Denna metoden valdes då 

den ansågs var det bästa alternativet för att uppnå syftet och svara på de ställda 

frågeställningarna.  

 

Då syftet med uppsatsen inte enbart är att fastställa gällande rätt utan även analysera rätten, 

har en rättsanalytisk metod valts att användas. Denna metoden öppnar upp för diskussion och 

kritik av rätten som är nödvändig för att besvara uppsatsens frågeställningar. För att kunna 

																																																								
11 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 2016, sid 203. 
12 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2015, sid 
43. 



	 8	

genomföra en rättsanalytisk uppsats är det viktigt att se kopplingen med den rättsdogmatiska. 

För att en rättsanalytisk metod skall uppnås, behöver uppsatsen fastställa gällande rätt.13 Först 

när det är gjort kan en analys av rätten genomföras. Den rättsanalytiska metoden öppnar även 

upp för fler perspektiv som kan prägla uppsatsen som exempelvis ett sociologiskt- och 

jämställdhetsperspektiv.14 För att besvara de ställda frågorna och nå syftet kommer därför 

både ett sociologiskt perspektiv vävas in i form av rapporter och modeller samt ett 

jämställdhetsperspektiv.  

 

Något följa denna uppsats som en röd tråd är ett jämställdhetsperspektiv. Detta perspektiv 

framförs genom åsikter av Maria Steinberg som diskuterar Arbetsmiljölagen som sexistisk. 

Perspektivet syns även genom de två rapporter som undersökts. Ämnet handlar om 

enhetschefer i vård och omsorg. Denna bransch är kvinnodominerad, både den operativa 

personalen samt cheferna.15 Detta innebär att problemet förespråkas av en kvinnlig majoritet 

och det kan därför vara en god ide att ha det i åtanke när en läser denna uppsats. Anledningen 

är att ingen rapport gjord på en manligt dominerad arbetsplats kommer att presenteras. 

Däremot kommer problem med arbetsmiljön i denna bransch ändå diskuteras och ifrågasättas 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att ge en djupare förståelse om ämnesområdet. Till viss 

del används även genusvetenskap i uppsatsen och då genom forskning av Klara Regnö. 

Anledningen är att Regnö framför information som är relevant för mina frågeställningar och 

ger en intressant synvinkel på ämnet. Då Regnö är forskar inom genus och en avhandling av 

henne kommer behandlas undgår inte denna uppsats ett genusperspektiv. Därmed är inte 

syftet med uppsatsen att lyfta genusvetenskap men till viss del kommer begreppet behandlas.  

 

För att genomföra arbetet med den rättsdogmatiska metoden behöver det säkerställas att de 

rättsmaterial och övrig information som inhämtas är relevant. Därför är det viktigt att 

författaren arbetar med det inhämtade materialet på ett gott sätt. Det som måste förstås, för att 

säkerställa om materialet är relevant eller ej, är att exempelvis lagtext kan ha förändrats sen 

den trätt i kraft.16 En förändring i samhället eller ett prejudicerande rättsfall kan vara 

händelser som måste förstås och tas med i analysen för förståelsen av hur rättsregeln 

förändrats sen den trädde i kraft.  

																																																								
13 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2015, sid 
45–46. 
14 Ibid, sid 47. 
15 Regnö, Klara, Det osynliggjorda ledarskapet: kvinnliga chefer i majoritet, 2013, sid 28. 
16 Bernitz, Ulf (red.), Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 2014, sid 208. 
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1.4.2 Material  

Det som kännetecknar den rättsdogmatiska metoden är att ett begränsat antal källor används. 

De källorna som används av metoden är lagar, förarbeten, prejudikat och doktrin. Det är 

viktigt för metoden att en tolkning av dessa källor görs och att det tas hänsyn till auktoriteten 

för den givna källan.17 För att använda denna metod är det därför viktigt att förstå 

rättskällehierarkin. Det som främst utgör arbetsmiljöregleringen är Arbetsmiljölagen, 

Arbetsmiljöförordningen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter och råd.18 Arbetsmiljölagen 

(AML) är en lagreglering som återfinns högt i rättskällehierarkin då den är i egenskap av en 

lag. Som den grund Arbetsmiljölagen ger, utgör den även en ramlag för svensk 

arbetsmiljörätt. Denna ramlag kan inte styra i sig själv, utan behöver stöd från kompletterande 

rättsregler. Arbetsmiljöförordningen kompletterar Arbetsmiljölagen och fyller en del andra 

hål som Arbetsmiljölagen saknar. Arbetsmiljöförordningen innehåller exempelvis utökade 

regler om skyddsombud, skyddskommitté med mera.19 Denna uppsats kommer dock inte 

lägga stor fokus på arbetsmiljöförordningen då reglerna inte ansågs ge någon tydligare bild 

över frågeställningens problemområde. Genom arbetsmiljöverkets föreskrifter och råd 

kompletterar även de hål som arbetsmiljölagen saknar.20 De hål som föreskrifterna fyller kan 

vara konkreta krav som exempelvis handla om tunga lyft, farliga maskiner eller psykosocial 

arbetsmiljö. Föreskrifterna är inte lika höga i rättskällehierarkin som AML men de är ändå 

juridiskt förpliktande. Detta kan förklaras så att de är en del av arbetsmiljölagen och måste 

därför följas.21 

 

AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en föreskrift som kommer 

diskuteras i denna uppsats, även AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö. AFS 

2001:1 nämns i AML men ingen vidare förklaring eller metod ges. Därför är denna förskrift 

viktig då den ger en förklaring kring hur arbetet skall utföras. AFS 2015:4 är även en 

viktig ”ny” föreskrift på arbetsmiljöområdet. Ämnet har diskuterats tidigare men inte fått 

något gehör som har visat sig i en föreskrift.22 Därför är det intressant att fundera över vad 

som gjort att området nu fått uppmärksamhet och bidragit till stiftandet av föreskriften. 

Föreskrifterna har även en relation till varandra på så sätt att den organisatoriska och sociala 

																																																								
17 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2015, sid 
44. 
18 Zanderin, Lars, Arbetsmiljö, 2005, sid 19. 
19 Günzel, Mats & Zanderin, Lars, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, 2012, sid 22. 
20 Ibid, sid 22. 
21 Iseskog, Tommy, Arbetsmiljölagen: en översikt, 2005, sid 25. 
22 Zanderin, Lars, Arbetsmiljö, 2005, sid 15. 
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arbetsmiljön ingår i arbetet med den systematiska arbetsmiljön. Det är därför viktigt att förstå 

deras samhörighet. Om ett arbete skall skrivas om arbetsgivarens arbete med den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön behöver förskriften om det systematiska arbetsmiljö 

arbetet iakttas. Det är därmed svårt att veta vilken av dessa föreskrifter som väger tyngst så de 

både ofta behövs undersökas. 

 

Genom den rättsdogmatiska metoden kommer även doktrin att granskas. En del av litteraturen 

är avhandlingar framlagda av forskare inom området, men även annan litteratur skriven av 

professorer och forskare av olika karaktär. När relevanta böcker för ämnet valts har 

validiteten undersökts för att kontrollera att jag med säkerhet kan använda mig av dem som 

referenser i denna uppsats. Validiteten innebär att jag kontrollerat att den inhämtade 

informationen är relevant för vilket ämne uppsatsen handlar om, samt även relevant för att 

kunna besvara mina frågeställningar.23 Författarna till doktrinen är forskare, deras titel har 

undersökts och vid vilken arbetsplats de är verksamma vid nu samt har varit. Tidigare 

arbetsplatser samt andra projekt författarna har varit engagerade i kan även vara intressant att 

se vidare på då det kan ge en bild av vilket håll som doktrinen kan vara vinklad. Det använda 

materialet behöver givetvis inte vara vinklat, men det kan vara bra att ha det i åtanke vid en 

vidare analys av det refererade.  

 

Denna uppsats har även hämtat information från en projektrapport från arbetsmiljöverket 

(AV). Denna rapport visar resultatet från en tre år lång utredning, från 2015–2017, där man 

undersökte första linjens chefers arbetsmiljö inom vård och omsorg. Undersökning var en del 

av regeringens uppdrag angående kvinnors arbetsmiljö och inspektioner har gjorts på olika 

arbetsplatser nationellt.24 Hur jag fann denna rapporten var att jag läste en artikel som 

hänvisade till denna rapport. Jag blev då intresserad och gick in på Arbetsmiljöverkets 

hemsida och sökte upp den för att själv läsa den. Novus har på uppdrag av 

Akademikerförbundet SSR gjort en undersökning 2016 där de intervjuat 1000 omsorgschefer 

och frågat om deras arbetsmiljö.25 Denna rapport fann jag genom sökningar som gjordes på 

internet för att finna inspiration till uppsatsen. Då dök denna rapport upp och jag ansåg att 

innehållet var relevant och valde därför att inkludera denna rapport i uppsatsen. Även om 

																																																								
23 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2015, sid 
13. 
24 Arbetsmiljöverket, Projektrapport, Första linjens chefer i vård och omsorg, 2018, sid 3. 
25 Akademikerförbundet SSR, Chef inom omsorgsverksamhet – Ett tufft uppdrag, 2017, sid 4.	
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Novus undersökning inte är lika omfattande som Arbetsmiljöverkets undersökning och 

kanske därför inte har samma validitet, kan intressanta resultat ändå inspirera till analysen av 

resultatet. Då Novus undersökningen är gjord på uppdrag av fackföreningen SSR kan det vara 

bra att ha i åtanke att deras vinkel möjligtvis inte är helt neutral då de representerar 

arbetstagare och vill föra fram information ur deras synvinkel. Arbetsmiljöverket å andra 

sidan är en statlig myndighet och deras rapport kan därför visa mer reliabilitet än SSR:s 

rapport. Reliabilitet innebär att det inhämtade materialet skall vara pålitligt26 och enligt egen 

uppfattning anses arbetsmiljöverkets rapport vara mer pålitligt än Novus. Främst då 

Arbetsmiljöverkets utredning är mer omfattande och mer objektivt. Anledningen till att jag 

valt att använda dessa rapporter är för jag anser att de kompletterar det rättsliga materialet och 

ger en bild över hur den faktiska arbetsmiljön för första linjens chefer ser ut. Med tanke på 

mina frågeställningar kräver det källor av denna form som kompletterar området.  

 

1.5 Definitioner 

Första linjens chefer 

I denna uppsatsen kommer definitionen av första linjens chefer vara identisk med 

Arbetsmiljöverkets definition. De definierar första linjens chefer som den ”närmsta chefen till 

den operativa personalen”. Första linjens chefer kan ha olika befattningar i form av 

enhetschef, sektionschef och verksamhetschef.27 I denna uppsats kommer inte alltid begreppet 

första linjens chef användas utan även enhetschef, omsorgschef eller chef kommer att 

förekomma. När detta görs kommer innebörden dock vara densamma som första linjens chef. 

 

Ohälsa 

Begreppet ohälsa kommer användas vidare i denna uppsats. Vad som då kommer definieras 

som ohälsa kommer vara taget ur Arbetsmiljöverkets råd till AFS 2001:1 ”Ohälsa kan vara 

både sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier och kroppsliga och psykiska 

funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom i objektiv mening. Exempel på det 

senare är olika former av stressreaktioner och belastningsbesvär. Sådana tillstånd kan leda till 

sjukdom. Styrkan i upplevelserna, varaktigheten och förmågan att fungera som tidigare avgör 

om ohälsa föreligger”.28 

 

																																																								
26 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2015 sid 13. 
27 Arbetsmiljöverket, Projektrapport, Första linjens chefer i vård och omsorg, 2018, sid 5. 
28 Kommentarer till 2§ AFS 2001:1, sid 8. 
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Psykosocial arbetsmiljö samt organisatorisk och social arbetsmiljö 

I denna uppsats kommer både psykosocial arbetsmiljö samt organisatorisk och social 

arbetsmiljö användas. När dessa begrepp används kommer de ha samma innebörd. Det kan 

tillsynes vara svårt att hitta en tydlig definition på begreppen, i synnerlighet psykosociala. 

Den organisatoriska arbetsmiljön beskrivs av Arbetsmiljöverket vara ”hur arbetet ordnas, 

styrs, kommuniceras och hur besluts fattas”. Medan den sociala arbetsmiljön beskrivs 

som ”hur vi samspelar med och påverkas av de personer som finns runt omkring oss, till 

exempel medarbetare och chefer”.29 Dessa ihop kan då även förklaras som den psykosociala 

arbetsmiljön och den har betydelse för hur människors hälsa, men även hur de fungerar och 

presterar.30   

 

  

																																																								
29 Arbetsmiljöverket, Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö, 
Vägledning till AFS 2015:4, 2016, sid 10. 
30 Eklöf, Mats, Psykosocial arbetsmiljö: begrepp, bedömning och utveckling, 2017, sid 12. 
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2. Beskrivning av kunskapsläget avseende arbetsmiljöförhållanden 

för första linjens chefer 
 

2.1 Regelsystemet - ramlagstiftningen och dess problem 

2.1.1 Vidta alla åtgärder av Peter Andersson  

Peter Andersson lade fram sin doktorsavhandling Vidta alla åtgärder som behövs 2013 och 

hans forskningsområde är arbetsmiljörätten. Avhandlingen handlar om en arbetsgivares 

ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa.31 

 

Den psykosociala arbetsmiljön kan beskrivas att påverkas av individens upplevelse på 

arbetsplatsen. Upplevelserna formas av både den fysiska samt organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. Det som ansågs vara kärnan till arbetstillfredsställelse var möjligheten att själv 

utforma sin arbetsplats samt sina arbetsuppgifter. Dessa faktorer ansågs utgöra en stor del av 

den psykosociala arbetsmiljön. Denna förändring skrevs in i Arbetsmiljölagens 2 kap 1§ i 

början av 1990-talet genom en proposition och lyfte då vikten av denna typ av arbetsmiljö in i 

lagen och på så sätt kunde den regleras.32 Dock kan det enligt Andersson bli problematiskt 

med för mycket eget inflytande för arbetstagaren kontra arbetsgivarens ansvar med det 

förebyggande arbetet med arbetsmiljön. Andersson menar att om en person får för mycket 

inflytande över sin egen arbetssituation kan detta leda till att individen drabbas av 

stressrelaterad ohälsa. Det kan då vara svårt i teorin och praktiken att utgöra om det är 

arbetsgivarens ansvar att förbygga denna typen av ohälsa. Detta då arbetsgivarens ansvar att 

förebygga risker härrör sig till yttre faktorer i miljön och arbetstagarens oförmåga att hantera 

det egna inflytandet kan då inte ses som en yttre faktor. Desto mer ansvar och inflytande 

arbetstagaren har, desto mindre är det som arbetsgivaren kan förebygga om ohälsan beror på 

arbetstagarens egna inflytande. Lagens syfte med arbetsgivarens ansvar att förebygga risker 

kan då inte uppfyllas helt då stressrelaterad ohälsa ändå kan uppstå på grund av inflytande.33 

Vidare menar Andersson att det är problematiskt att ramlagen som är Arbetsmiljölagen saknar 

en förtydligande föreskrift om psykosocial arbetsmiljö.34  

 

																																																								
31 https://gu.se/omuniversitetet/personal?userId=xapetz Hämtad 2018-10-04. 
32 Andersson, Peter, Vidta alla åtgärder som behövs: en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att 
förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, 2013, sid 206–207. 
33 Ibid, sid 210–211. 
34 Ibid sid 233. 
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Arbetsmiljölagen är en ramlag som innebär att den just skall vara en ”ram” för 

arbetsmiljöreglerna. Det är något som lagstiftaren lyckats med, då flera ställen i lagen ges 

endast allmänna bestämmelser som förklarar de grundläggande kraven. Andersson menar att 

Arbetsmiljölagens regler är framåtblickande målregler. Den framåtblickande målregleringen 

anser Andersson vara i linje med det förebyggande syftet som Arbetsmiljölagen har. Vidare 

menar Andersson att avsaknaden av föreskrifter om den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön innebär då att det förebyggande syftet med lagen brister.35  

 

2.1.2 Är arbetsmiljölagen sexistisk? av Maria Steinberg 

Maria Steinberg är jur. dr. samt universitetslektor vid Örebros universitet inom arbetsrätt. 

Arbetsmiljörätten är Steinbergs specialområde och området är även något som hon gärna är 

med och påverkar.36 Det bland annat genom detta kapitlet ur antologin Perspektiv på kvinnors 

hälsa i arbetslivet där Steinberg gör en genomgång av arbetsmiljölagen ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 

En intressant aspekt som Steinberg lyfter fram är att arbetsgivare i högre grad döms för 

arbetsmiljöbrott för män som råkar ut för arbetsolyckor, än för kvinnor som drabbas av 

arbetsrelaterade sjukdomar. Detta menar Steinberg beror på det sanktionssystem som finns i 

Sveriges regelsystem angående att arbetsmiljöbrott lämpar sig bäst på arbetsplatser som 

traditionellt sett är mansdominerande.37  

 

Steinberg menar att genom olika aspekter kan Arbetsmiljölagen anses vara sexistisk. Hon 

framhåller att Arbetsmiljölagen till största delen är utformad sett från en typisk manligt 

dominerad arbetsplats. Enligt Steinberg innebär det att de traditionella manliga 

arbetsplatserna fått mer stöd i utveckling av exempelvis direktiv från EU och föreskrifter från 

Arbetsmiljöverket, vilket har gynnat de mansdominerade arbetsplatserna. Inom de typiskt 

manliga sektorerna finns mer omfattande föreskrifter och regler om arbetsmiljöansvar som 

underlättar arbetet med arbetsmiljön. Inom de typiskt kvinnliga sektorerna, som exempelvis 

vård och omsorg, styrs organisationerna ofta av politiker där tydligheten om vem som har 

																																																								
35 Andersson, Peter, Vidta alla åtgärder som behövs: en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att 
förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, 2013, sid 129. 
36 https://www.nj.se/experter/maria-steinberg, Hämtad 2018-09-29. 
37 Sandmark, Hélène (red.), Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet, 2011, sid 235. 



	 15	

ansvaret för arbetsmiljön inte är lika väloljad. Detta kan innebära ojämlikhet i hur 

arbetsmiljölagen fungerar i praktiken.38  

 

Steinberg menar även att tillkomsten av en föreskrift om psykosocial arbetsmiljö skulle stärka 

arbetet med kvinnors arbetsmiljöer. Hon hävdar detta då problemen i dessa typer av 

arbetsmiljöer ofta beror psykosociala faktorer och att dessa faktorer inte är lika skyddade som 

den fysiska arbetsmiljön. Denna brist av lagreglering kan anses vara sexistisk.39  

 

2.2 Hur ser arbetsmiljön ut?  

2.2.1 Det osynliggjorda ledarskapet av Klara Regnö  

Klara Regnö är ekonomie doktor och forskare inom genus, organisation och ledning. Regnö 

disputerade 2013 med sin avhandling Det osynliggjorda ledarskapet – Kvinnliga chefer i 

majoritet som har fokus på kvinnliga chefer i kvinnodominerande arbeten.40 Avhandlingens 

syfte är genom att analysera kvinnliga chefers arbetsvillkor med mera, kunna förstå hur 

maktförhållanden mellan könen skapas. Regnö har under arbetet med avhandlingen intervjuat 

ett antal kvinnliga chefer på olika nivåer inom vård och omsorg. Metoden som använts är 

alltså både en statistisk kartläggning och en kvalitativ studie. 

 

Många branscher i Sverige är kvinno- respektive mansdominerade. Vård och 

omsorgsverksamheten är inget undantag, utan är den bransch som är mest kvinnodominerad.41 

Det blir även intressant att titta närmre på chefspositioner inom offentlig respektive privat 

sektor. Inom den offentliga sektorn är det en klar majoritet av kvinnor som sitter på 

chefspositionerna, medan inom privat sektor är det männen som är en majoritet.42 För att 

knyta ihop denna säcken så återfinns det även en klar majoritet med kvinnliga chefer inom 

offentlig vård och omsorg, den bransch som även har flest kvinnliga anställda.43 

 

Enhetscheferna i branschen vård och omsorg beskrivs genom tidigare forskning vara i en 

klämd position. Detta då de har höga krav från flera håll och skall möta förväntningar från 

																																																								
38 Sandmark, Hélène (red.), Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet, 2011, sid 248–252. 
39 Ibid, sid 238 & 252.	
40 https://www.kth.se/profile/regno , Hämtat 2018-09-28. 
41 Regnö, Klara, Det osynliggjorda ledarskapet: kvinnliga chefer i majoritet, 2013, sid 28. 
42 Ibid, sid 31. 
43 Ibid, sid 32. 
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politiker, medborgare och anhöriga.44 Flera av cheferna som intervjuades i Regnös studie har 

själva, eller chefer i deras omgivning, upplevt ohälsa på grund av stress. Denna stress har 

utvecklats på grund av höga krav i arbetet samt små påverkningsmöjligheter.45 Det visade sig 

vidare i Regnös undersökning, som Regnö styrker av annan litteratur inom området, att 

kommunikationen i organisationen ofta endast har en väg – uppifrån och ner. Detta innebär att 

första linjens chefer upplever att cheferna på högre nivå inte förstår arbetsförhållandena för 

enhetscheferna.46 Dock lägger Regnö fram att de flesta enhetschefer trivs med sitt arbete och 

tycker det är stimulerande och meningsfullt.47 Regnö hävdar även i sin avhandling att inom 

chefsyrket i vård och omsorgsverksamheten skapas en positivitetskultur. Det innebär att det 

för cheferna blir svårt att påtala svårigheter i arbetet och om en chef gör det uppfattas det ofta 

som gnäll.48  

 

Regnö diskuterar i sin avhandling om konflikten mellan ledarskapet som identiteten. I hennes 

studie uttryckte sig de intervjuade enhetscheferna om en självklarhet över deras chefsroll och 

att de inte vidare reflekterade över att vara kvinna och chef. Denna självklarhet fann Regnö 

intressant då hon jämförde svar från kvinnliga chefer på arbetsplatser där normen istället var 

ett manligt chefskap. Där ansågs ledarskapet som tillfaller chefskapet vara en roll man går in i 

och man skiljer på ledarskapet från identiteten. Medan de kvinnliga cheferna inom vård och 

omsorgsverksamheten anser inte ha några konflikter mellan identitet och ledarskap och 

behöver på så vis inte leva upp till en färdig ledarskapsroll.49 De behöver alltså inte förhålla 

sig till en roll av ”kvinnlig chef”. Regnö menar att detta kan bero på majoritetssituationen. 

När det är en majoritet av kvinnliga chefer på en arbetsplats, likaså majoritet av manliga 

chefer på en arbetsplats, försvinner upplevelsen av att tillhöra en könskategori.50  

 

2.2.2 Arbetsmiljöverkets utredning 

2015 inledde Arbetsmiljöverket en utredning för att kartlägga arbetsmiljön för första linjens 

chefer inom vård och omsorg. Utredningen pågick under tre år och syftet med studien var att 

förbättra de organisatoriska arbetsmiljöförhållandena för cheferna. Fokusen låg på 

kvinnodominerade branscher då projektet var en del av regeringens uppdrag av förebyggande 

																																																								
44 Regnö, Klara, Det osynliggjorda ledarskapet: kvinnliga chefer i majoritet, 2013, sid 104. 
45 Ibid, sid 157. 
46 Ibid sid 157. 
47 Ibid sid 169. 
48 Ibid, sid 265. 
49 Ibid sid 170–171. 
50 Ibid sid 173.	
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insatser för kvinnors arbetsmiljö. I utredningen har 113 arbetsgivare inspekterats och 

gruppsamtal med första linjens chefer har genomförts. Inspektionerna utfördes inom både 

privat och offentlig sektor, även om majoriteten var offentlig sektor. Efter inspektionerna 

sammanställdes utredningen i en projektrapport.51 

 

Ett av de problem som genomsyrar Arbetsmiljöverkets utredning är de höga kraven som ställs 

på enhetscheferna. De upplever att de ska vara nåbara dygnet runt och att de inte hinner med 

alla uppgifter de skall utföra. Detta innebär att övertid är vanligt hos första linjens chefer.  

Enhetscheferna upplever att de får stöd av kollegor, även från håll högre upp i organisationen. 

Dock framhålls att stödet inte är tillräckligt och Arbetsmiljöverket anser det är viktigt att 

förhållandena för enhetschefernas arbetsmiljö lyfts fram högre upp i organisationen. Med det 

sagt finner AV att arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet inte är tillräckligt 

tillfredställande för enhetscheferna och att arbetet behöver utvecklas.52 

Rapporten klargör att det är angeläget att synliggöra de organisatoriska och sociala 

arbetsmiljöförhållandena för första linjens chefer. De inser svårigheten med detta arbete, då 

det inte är lika synligt för blotta ögat som den fysiska arbetsmiljön. Å andra sidan, minskar 

inte vikten av arbetet med denna typen av arbetsmiljö på grund av dessa svårigheter. 

Arbetsmiljöverket har förslag att utveckla ett praktiskt stöd för att fånga de psykosociala 

riskfaktorerna i arbetsmiljön. Hur detta stöd skall utformas ger de inga konkreta förslag på 

utan lyfter endast att efterfrågan av ett sådant stöd kan finnas.53 

 

Något som anses vara avgörande för enhetschefernas arbetsmiljö var antalet medarbetare per 

chef. Dock klarlägger inte arbetsmiljöverket någon konkret siffra över hur många medarbetare 

en enhetschef skall ha. Utan olika faktorer behöver undersökas, som exempelvis behoven i 

verksamheten samt omsättningen av personal. Omsättningen av personal upplevs vara en 

viktig faktor då mycket av enhetschefens arbetstid går åt att rekrytera ny personal.54 

Ytterligare något som lyfts i undersökningen angående medarbetare per chef handlar om är en 

enhetschef blir sjuk. Då tar oftast en chefskollega över ansvaret och uppgifterna från den 

sjukskrivne vilket innebär att chefskollegan då har ansvar för två personalgrupper.55 

 

																																																								
51 Arbetsmiljöverket, Projektrapport, Första linjens chefer i vård och omsorg, 2018, sid 3. 
52 Ibid, sid 3. 
53 Ibid, sid 20. 
54 Ibid, sid 20. 
55 Ibid, sid 23.	
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I stor grad saknade arbetsgivarna rutiner över uppföljning av enhetschefernas 

arbetsbelastning. Det framlades att det ofta finns tydliga rutiner för hur enhetscheferna ska 

följa upp medarbetarnas arbetsbelastning. Medan rutinerna inte är lika tydliga mellan 

enhetschefen och hens chef och om rutiner fanns så upplevdes de som otillräckliga.56  

 

2.2.3 Akademikerförbundet SSR:s rapport 

I december 2016 genomförde Novus på uppdrag av Akademikerförbundet SSR en 

undersökning av första linjens chefers arbetsmiljö. 1000 stycken chefer intervjuades inom 

privat och kommunal sektor. När intervjuerna var genomförda analyserades intervjusvaren av 

Katarina Lundahl som jobbar som chefsekonom hos Akademikerförbundet SSR. Lundahl 

skrev sedan en rapport angående analysen.57 

 

Novus undersökning visade på att enhetscheferna hade stora personalgrupper. De stora 

personalgrupperna kopplades ihop med den upplevda stressen och arbetsbelastningen. De 

faktorerna tycktes öka ju större personalgruppen chefen hade. Lundahl skriver i rapporten att 

tidigare forskning, som även styrks av denna undersökning, visar att det är vanligare med 

stora personalgrupper för chefer i kvinnligt dominerande organisationer än manligt 

dominerande. Samt att det är problematiskt för chefen att leda allt för stora personalgrupper.  

Många av de intervjuade hade även funderat på att byta arbete inom det senaste året och 

orsakerna till detta var den upplevda höga arbetsbelastningen samt en inte så god arbetsmiljö.  

Lundahl menar därför att arbetsgivarna bör ta enhetschefernas arbetsmiljö på största allvar 

och inse de brister som kan finnas i organisationens arbetsmiljöarbete.58  

 

2.2.4 Krav-resurs-modellen 

En modell som kan kopplas till begreppen inom organisatorisk och social ohälsa är krav-

resurs-modellen. Modellen förklarar att sambandet mellan resurserna och kraven i arbetet kan 

leda till negativa effekter av hälsan. Det som beskrivs som kraven i arbetet förklaras med allt 

vad den anställde behöver kunna för att utföra sitt arbete. Resurserna förklaras som 

egenskaper på arbetsplatsen eller i organisationen som möjliggör för individen att nå upp till 

kraven. Den förklarar att om de givna resurserna för arbetet inte är tillräckliga för att nå upp 

till de krav som finns i arbetet leder det till negativa psykosociala hälsoeffekter som 

																																																								
56 Arbetsmiljöverket, Projektrapport, Första linjens chefer i vård och omsorg, 2018, sid 12–13. 
57 Akademikerförbundet SSR, Chef inom omsorgsverksamhet, 2017, sid 6. 
58  Ibid, sid 4.	
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exempelvis stress eller försämrade prestationer. Finns det en balans mellan resurserna och 

kraven är det istället en grund för välbefinnande.59 Vad som bestämmer kraven i arbetet är 

inte endast lagregleringar, utan stor del ligger på arbetsgivaren. Organisationens krav kan 

påverkas av andra aktörer som exempelvis kunder, patienter, men även media och politiker. 

Inom den offentliga sektorn har media och politiker en särskild roll vad gäller förväntningar 

på vad som skall göras.60 

 

2.2.5 Styrning och kontroll av arbetet 

Styrning och kontroll av arbetet är något som det krävs en balans av på arbetsplatsen för att 

uppnå en god psykosocial arbetsmiljö. För mycket av denna varan kan göra att den anställde 

inte trivs då möjligheten att inte kunna påverka sina arbetsuppgifter skapar en otrivsel. Å 

andra sidan är för mycket frihet inte heller något som gynnar den anställde. Det kan innebära 

ett för stort ansvar för den anställde samt att det kan upplevas som något påfrestande att bli 

given total frihet.61  

 

Arbetstagarens egna styrning av arbetet är något som också argumenterats vara viktigt för 

arbetsmiljön. Ett uttryck som format detta är beslutsutrymme. Beslutsutrymme är ett uttryck 

som samlar både uppgiftskontroll och deltagande i beslut i ett begrepp. Uppgiftskontroll 

innebär enkelt beskrivet arbetstagarens kontroll över arbetsuppgifterna och själva arbetet i sig. 

Deltagande i beslut innebär att när besluts ska tas inför en förändring, har arbetstagaren då 

inflytande inför ett sådant beslut.62   

 

Detta för oss vidare in på det gränslösa arbetet. Att ett arbete är gränslöst innebär att arbetet 

och dess uppgifter saknar gränser och att en arbetstagare i princip aldrig känner sig ledig då 

hen skall vara nåbar dygnet runt. Det gränslösa arbetet kan leda till att arbetstagaren har svårt 

att dra en gräns mellan arbete och fritid och att det kan skapa en rolloklarhet över att förstå 

vilka uppgifter som faktisk ingår i arbetet. Å andra sidan kan det också innebära stor 

egenkontroll med ett gränslöst arbete och om det utförs rätt kan det leda till positiva fördelar 

för den anställde.63   

																																																								
59 Eklöf, Mats, Psykosocial arbetsmiljö: begrepp, bedömning och utveckling, 2017, sid 134–135. 
60 Eklöf, Mats, Psykosocial arbetsmiljö: begrepp, bedömning och utveckling, 2017, sid 63. & Regnö, Klara, Det 
osynliggjorda ledarskapet: kvinnliga chefer i majoritet, 2013, sid 104. 
61 Zanderin, Lars, Arbetsmiljö, 2005, sid 173. 
62 Theorell, Töres, Är ökat inflytande på arbetsplatsen bra för folkhälsan?: kunskapssammanställning, 2003, sid 
31-32. 
63 Eklöf, Mats, Psykosocial arbetsmiljö: begrepp, bedömning och utveckling, 2017, sid 62–63. 
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3. Rättsutredning 
	

3.1 Arbetsmiljölagen 

”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå 

en god arbetsmiljö”.64  

 

Arbetsmiljölagen är en ramlag och utdraget ur 1 kap 1§ AML ovan förklarar tydligt lagens 

ändamål och syfte.65 Arbetsmiljölagen är en ändamålsbaserad lag vilket innebär att syftet med 

att lagen är att nå ett mål om att förebygga ohälsa och olycksfall och uppnå god arbetsmiljö 

vilka är grundtankarna i arbetsmiljölagen.66 Tolkningar av lagen vittnar om att det är två olika 

ändamål som kan läsas oberoende av varandra. Detta innebär att arbetsmiljön skall vara god 

oavsett hälsokopplingen.67 Ett viktigt kännetecken med Arbetsmiljölagen är att den skall 

agera förebyggande, eller prevention, för ohälsa. För att uppnå detta förebyggande syfte måste 

alla lagens skyldigheter genomföras, som exempelvis arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 

gentemot arbetsmiljöns beskaffenhet samt det systematiska arbetsmiljöarbetet.68  

 

2 kap 1§ 2st AML förklarar den generella arbetsanpassningen till varje arbetstagare. Denna 

lagreglering innebär att arbetet skall anpassas till varje arbetstagare då inte alla arbetstagare 

har samma behov eller förutsättningar. De olika förutsättningarna kan vara både fysiska och 

psykiska och därför behöver en helhetsbedömning av arbetsmiljön göras för att kunna planera 

arbetet.69 Ett av de grundläggande syftena med arbetsanpassning är att förebygga ohälsa för 

arbetstagaren.70 Utöver den generella arbetsmiljöanpassningen finns även individuell 

arbetsmiljöanpassning som regleras i 3 kap 3§ 2st AML. Denna reglering kompletterar den 

generella anpassningen och tar ytterligare hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar.  

 

Enligt 3 kap 1a§ AML föreligger det en skyldighet för både arbetsgivaren som för 

arbetstagaren att samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. En god kontakt mellan de 

två är således nyckeln för ett gott arbetsmiljöarbete. I den tidigare formen av arbetsmiljölagen 

																																																								
64 1 kap 1§ AML. 
65 Zanderin, Lars, Arbetsmiljö, 2005, sid 22. 
66 Andersson, Peter, Vidta alla åtgärder som behövs: en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att 
förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, 2013, sid 55–56. 
67 Ibid, sid 74. 
68 Ibid, sid 62–62. 
69 Ibid, sid 193. 
70 Ibid, sid 259.  
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fanns en formulering angående samverkan att arbetet skulle sträva efter att arbetstagaren 

skulle kunna medverka i arbetsmiljöarbetet. Ändringen som gjordes i lagen i början av 1990-

talen innebar att formuleringen istället förändrade till ett ska-krav.71 Denna ändring medförde 

att arbetstagarna fick ett större ansvar för arbetet med arbetsmiljön.72 Även om arbetsgivaren 

har det högsta ansvaret för arbetsmiljön innebär det inte att arbetstagaren går utan uppgifter. 

Tillsammans med ansvaret i samverkan för arbetsmiljön är arbetstagaren även skyldig att lyda 

de regleringarna i 3 kap 4§ AML. De reglerna kan sammanfattas att arbetstagaren skall 

medverka och delta i arbetsmiljöarbetet samt även följa de säkerhets- och skyddsanordningar 

som finns. Vad dessa anordningar innebär och om de endast syftar till den fysiska 

arbetsmiljön framgår inte av lagtext eller kommentarer till lagen.  

 

Arbetsmiljölagen ställer höga krav till arbetsgivaren för arbetet med arbetsmiljön. Läser man 

kommentarerna till lagen framgår det att hänsyn skall tas till proportionalitetsprincipen vad 

gäller insatserna för arbetsmiljön. Det förtydligas att insatserna för miljön inte skall vara i 

orimlig proportion till vilket resultat som kan uppnås.73 Intressant blir då gränsdragningen 

med detta problem, det kan till synes kan vara svårt att få en klar bild över vilket arbete som 

är tillräckligt för en arbetsgivare att genomföra.  

 

3.1.1 AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete med organisatoriskt och social 

arbetsmiljö 

Föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet infördes 2001 och ersatte då 

föreskrifterna om internkontroll som tidigare vägledde arbetet.74 Denna föreskrift är bindande 

för arbetsgivaren att följa.75 3 kap 2a§ AML förklarar att arbetsgivaren måste genomföra ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete på sin arbetsplats. I Arbetsmiljölagen återfinns inga vidare 

förklaringar över hur detta arbetet skall föras utan en mer extensiv förklaring finner vi i 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det som Arbetsmiljöverkets 

föreskrift syftar till att åstadkomma är att förbättra arbetstagarnas säkerhet och hälsa genom 

att ge förslag på åtgärder som är förebyggande.76 Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan 

																																																								
71 Andersson, Peter, Vidta alla åtgärder som behövs: en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att 
förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, 2013, sid 195. 
72 Iseskog, Tommy, Arbetsmiljöansvar, 2015, sid 29. 
73 Kommentar till AML, sid 38. 
74 Zanderin, Lars, Arbetsmiljö, 2005, sid 16. 
75 Iseskog, Tommy, Arbetsmiljöansvar, 2015, sid 58. 
76 Westergren, Annika & Englund, Thomas, God arbetsmiljö: personalpolitik, systematiskt arbetsmiljöarbete, 
ledarskap, arbetstid, jämställdhet, 2006, sid 59. 
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alltså ses som en metod som arbetsgivaren kan använda för att uppfylla de höga kraven på en 

god och tillfredställande arbetsmiljö.77 Arbetsmiljöförhållandena som det hänvisas till i AFS 

2001:1 är fysiska, psykologiska samt sociala och de ska alla omfattas i arbetet.78 

 

Arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för arbetsmiljön. Detta kan med 

andra ord beskrivas som att arbetsgivarens arbetsmiljöarbete skall vara egendrivet samt 

aktivt.79 Detta krav på att vidta åtgärder och att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet 

kan tolkas som arbetsmiljöuppgifter för arbetsgivaren. Syftet med föreskriften kan också 

likställas som ett tvång för arbetsgivaren att integrera arbetet i den dagliga verksamheten.80 

Än om det finns krav på att integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet i den dagliga 

verksamheten, framgår det inte hur arbetsgivaren skall gå till väga för att integrera.81 I 

arbetsmiljöverkets allmänna råd till AFS 2001:1 förklaras även att det är viktigt att arbeta med 

hela arbetsmiljön på arbetsplatsen. En vidare förklaring av detta innebär att arbetsmiljön som 

endast berör ett fåtal personer skall även den finnas med i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

och inte endast den arbetsmiljö som berör huvuddelen av arbetstagarna.82 Det uttrycks inte 

klart i föreskriften om man kan beakta proportionalitetsprincipen i arbetet med SAM. Som 

tidigare diskuterats med AML kan principen iakttas för att visa att arbete endast behöver vara 

rimligt i förutsättning till det resultat som skall uppnås. Då föreskriften om SAM inte 

uttrycker denna förklaring, utan å andra sidan förklarar att arbetsgivare skall integrera SAM i 

verksamheten, kan ett resonemang föras att arbetsgivaren inte får beakta principen här. Det 

kan innebära att arbetsgivaren, med alla givna medel, måste ha ett väloljat SAM-arbete i sin 

verksamhet och att det inte skall råda några tveksamheter angående det.  

 

I arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår en skyldighet för arbetsgivaren att 

kartlägga arbetsmiljökompetensen. Det innebär att hen ska kartlägga kompetensen för 

arbetsmiljöuppgifterna både för cheferna samt medarbetarna. Chefer och medarbetare skall ha 

klart för sig vilka uppgifter som skall utföras samt ha tillräcklig kompetens för att utföra dem. 

Denna skyldighet härrör till arbetsgivarensdelegeringsskyldighet av arbetsmiljöuppgifterna 

som också anses som en skyldighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet.83   

																																																								
77 Steinberg, Maria, Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt, 2013, sid 139. 
78 3§ AFS 2001:1. 
79 Iseskog, Tommy, Arbetsmiljöansvar, 2015, sid 71. 
80 Ibid, sid 72–73. 
81Wadell, Birgitta & Larsson, Bertil, Arbetsmiljö: en dold resurs, 1998, sid 173. 
82 AFS 2001:1, sid 8.	
83 Iseskog, Tommy, Arbetsmiljöansvar, 2015, sid 75–78. 
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3.1.2 Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare  

Enligt 1 kap 3§ 3st AML anses en arbetsgivare vara den som driver den verksamhet i vilken 

arbetet utförs och arbetstagaren är den som utför arbete å arbetsgivarens räkning.84  Det är 

alltid arbetsgivaren som har hela ansvaret för arbetsmiljön och det ställs höga krav på 

arbetsgivaren inom detta område.85 Arbetsgivaren har dock möjlighet att delegera ut 

arbetsmiljöansvaret till underchefer som i sin tur även kan delegera vidare ansvarsområden 

för arbetsmiljön. Exempelvis i en statlig förvaltning är det en styrelse som är arbetsgivare, 

styrelsen delegerar vidare det övergripande ansvaret för arbetsmiljön till en förvaltningschef 

som i sin tur kan delegera delar av ansvaren till enhetschefer på olika nivåer. Ansvaret som 

enhetschefen blir delegerad skall vara av samma omfattning som hör till enhetschefens 

arbetsuppgifter.86 Detta innebär att en enhetschef räknas som arbetstagare då begreppet 

kännetecknas av en vid tolkning87 och enligt Arbetsmiljölagen ansvarar då arbetsgivaren för 

enhetschefens arbetsmiljö.  

 

I de allmänna råden till AFS 2001:1 om den systematiska arbetsmiljön ges en tydligare 

beskrivning av vad arbetstagare är. Här beskrivs en arbetstagare som en anställd i 

verksamheten samt att även chefer och arbetsledande personal räknas dit.88 Då de allmänna 

råden har en sådan förtydligande beskrivning av vad som räknas till begreppet arbetstagare 

och att de använder just begreppet chef, visar det att chefer inte ska undantas i arbetsgivarens 

arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med detta i åtanke kan det innebära att det 

råder förvirring kring begreppet arbetstagare, då en chef inte vanligtvis beskrivs som just det.  

 

En av arbetsgivarens skyldighet är att vidta alla åtgärder som behövs för att förbygga ohälsa 

hos arbetstagarna och det är här vikten av preventionsarbetet återkommer. Detta finns reglerat 

i 3 kap 2§ 1st AML och innebär även att arbetsgivaren har ett personligt straffansvar om 

skyldigheten inte uppfylls.89 Denna skyldighet innebär även att arbetsgivaren är skyldig att 

bedriva ett eget arbetsmiljöarbete. Det egna arbetsmiljöarbetet innebär olika uppgifter, men 

bland annat innebär det arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete.90 Arbetsgivarens skyldighet innebär mer utöver en tillsynsskyldighet. 

																																																								
84 1 kap 2§ 1st AML. 
85 Steinberg, Maria, Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt, 2013, sid 138.	
86 Zanderin, Lars, Arbetsmiljö, 2005, sid 24. 
87 Steinberg, Maria, Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt, 2013, sid 113. 
88 AFS 2001:1 sid 9. 
89 Iseskog, Tommy, Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, 2016, sid 16. 
90 Ibid, sid 21. 
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Denna skyldighet medför bland annat att arbetsgivaren skall försäkra sig om att det finns 

tillräckliga kunskaper hos arbetstagaren för de uppgifter denne skall utföra samt om det finns 

kunskaper hos arbetstagaren för att undvika risker i arbetet.91  

 

3.2 Den tillfredsställande arbetsmiljön – ur en rättslig aspekt 

Enkelt förklarat skall arbetsmiljön vara tillfredsställande.92 Dock kräver denna formulering 

lite förtydligande då det kan vara problematiskt att tolka i praktiken vad som gör en 

arbetsmiljö tillfredställande. I 2 kap AML förklaras arbetsmiljöns beskaffenhet lite tydligare 

där det angivs vilka krav som skall uppnås för en god arbetsmiljö, både fysisk och psykisk. En 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås också genom att anpassa miljön till samhällets sociala 

och tekniska utveckling men även genom att anpassa miljön till arbetets natur. Exempelvis 

kan detta innebära medverkan i utformandet av sin egen arbetssituation samt utveckling av 

ens yrkesmässiga kompetens i arbetet.93   

 

Dock finns ett problem som är viktigt att lyfta fram. De olika aspekter som visar att det är ett 

bra arbetsklimat kan finnas på en arbetsplats, men psykisk ohälsa hos den anställde kan ändå 

uppstå. Det kan handla om en enskild arbetstagare som upplever psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen, men arbetsmiljön i stort kan vara bra. Det kan till exempel härröra personliga 

förhållande för den anställde eller att den anställde inte klarar av kraven för arbetet.94 

Ytterligare en aspekt som är problematiskt är formuleringen att arbetsmiljön skall vara 

tillfredställande i hänsyn till arbetets natur. Denna formuleringen vill tydliggöra att det kan 

finnas omständigheter i arbetet som gör att det kan vara svårt att få till en tillfredsställande 

arbetsmiljö. Därför vill denna formuleringen i arbetsmiljölagen även öppna upp för 

möjligheten att inte uppfylla en tillfredsställande arbetsmiljö fullt ut. Ett exempel på ett arbete 

som kan tänkas påverkas av detta undantag är polisen.95 Det kan antas vara svårt att dra en 

gräns var arbetsgivarens ansvar att anpassa arbetsmiljön för den enskilde arbetstagaren enligt 

3 kap 3§ 2st AML och arbetsgivarens rätt ta hänsyn till arbetets natur. Vidare ger även 

ordalydelsen att arbetsmiljön skall ta hänsyn till den sociala och tekniska utvecklingen i 

samhället96 ett större arbetsmiljöansvar för arbetsgivaren. Detta då det innebär att 

																																																								
91 Iseskog, Tommy, Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, 2016, sid 22. 
92 2 kap 1§ 1st AML. 
93 Zanderin, Lars, Arbetsmiljö, 2005, sid 22. 
94 Härngren, Göran & Spiik, Per-Arne, Arbetsklimat: systematiskt arbetsmiljöarbete, 2012, sid 13. 
95 Steinberg, Maria, Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt, 2013, sid 114.	
96 2 kap, 1 § st AML. 
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arbetsgivaren inte enbart kan ta hänsyn till vad lagtexten och föreskrifterna säger, utan även 

måste ta hänsyn till ny forskning om exempelvis arbetsmiljö. Ytterligare är det viktigt att även 

framhäva att arbetsorganisationen formas av den yttre miljön och omgivningen vilket innebär 

att utveckling i samhället kan påverka arbetsmiljön för den anställde.97 För enhetschefer 

innebär det inte enbart att de skall ta hänsyn till vad samhället vill, de skall även möta 

förväntningar från politiker och medborgare.98  

 

3.2.1 AFS 2015:4 om Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Syftet med denna föreskrift är att ”främja god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på 

grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön”.99 Den organisatoriska 

arbetsmiljön handlar kort om villkoren och förutsättningarna för arbetet är på en 

organisationsnivå.100 Den sociala arbetsmiljön handlar istället om de sociala relationerna en 

har på arbetsplatsen med bland annat kollegor och chefer.101  

 

Föreskriften om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön förklarar ytterligare begrepp 

som ingår till denna typ av arbetsmiljö utöver organisatorisk och social. Den förtydligar även 

krav i arbetet, kränkande särbehandling, ohälsosam arbetsbelastning och resurser för arbetet. 

Vidare kommer tre av begreppen diskuteras vidare och de är krav i arbetet, ohälsosam 

arbetsbelastning och resurser för arbetet och hur dessa tre begreppen förhåller sig till 

varandra.102 Krav i arbetet innebär att delar av arbetstagarens uppgifter eller arbete kräver 

återkommande ansträngningar. Dessa krav kan exempelvis vara olika ohälsosamma 

ansträngningar på grund av svårighetsgraden av arbetsuppgifterna, begränsad tidsåtgång för 

uppgifterna eller mängden arbete. Ohälsosam arbetsbelastning är nära kopplat till kraven i 

arbetet och innebär att resurserna i arbetet frekvent inte räcker till för att nå upp till kraven. 

Denna typ av överbelastning är i det långa loppet inte hälsosam för arbetstagaren och kan 

göra det svårt för arbetstagaren att återhämta sig.103 Arbetsbelastning finns reglerat i 9§ AFS 

2015:4 och är beskriven liknande enligt AML:s lydelse om att arbetsgivaren skall vidta alla 

åtgärder som behövs för inte uppnå en ohälsosam belastning.104 Det förebyggande arbetet kan 

																																																								
97 Wadell, Birgitta & Larsson, Bertil, Arbetsmiljö: en dold resurs, 1998, sid 36. 
98 Regnö, Klara, Det osynliggjorda ledarskapet: kvinnliga chefer i majoritet, 2013, sid 104. 
99 AFS 2015:4 1§. 
100 AFS 2015:4 4§ 4p. 
101 AFS 2015:4 4§ 6p. 
102 Iseskog, Tommy, Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, 2016, sid 55.	
103  Ibid, sid 55–56. 
104 Ibid, sid 66. 
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exempelvis handla om minskad arbetsmängd, varierande arbetsuppgifter och möjlighet till 

återhämtning. I de allmänna råden till den 9§ i föreskriften förtydligas att arbetsgivaren skall 

förebygga ohälsosam arbetsbelastning för alla arbetstagare, där inklusive chefer och 

arbetsledande personal.105 Förtydligande av denna paragraf kan tolkas som att stiftaren vill 

uppmärksamma oklarheten kring begreppet arbetstagaren och därmed klargöra att chefer även 

räknar dit. Vidare till resurserna för arbetet. Resurserna kan vara många och olika i kvantitet 

men i grunden handlar de om redskap eller metoder som hjälper till att uppnå mål i arbetet 

och hantera de kraven som finns. Några exempel kan vara kompetens, tydliga mål, möjlighet 

till kontroll i arbetet samt socialt stöd från chefer.106 De tre begreppen hänger ihop och är inte 

sällan beroende av varandra. Om någon av dessa faktorer inte behandlas rätt finns en risk att 

psykosocial ohälsa uppstår.  

 

Föreskriften och organisatorisk och social arbetsmiljö framhäver även vikten av att 

arbetsgivaren skall föra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta står reglerat i den 5§ AFS 

2015:4 och lyfter även att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder för att undersöka riskerna för 

psykosocial ohälsa i arbetet.107 Att föreskriften lyfter detta arbetsgivaransvar ökar förståelsen 

för hur viktigt det förebyggande arbetet är när det kommer till psykosocial hälsa och vilken 

tyngd det systematiska arbetsmiljöarbetet har i arbetsmiljörätten.  

 

  

																																																								
105 Allmänna råd till 9§ AFS 2015:4.  
106 Iseskog, Tommy, Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, 2016, sid 55–56. 
107 5§ AFS 2015:4.	
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4. Analys  
 

4.1 Hur kan den arbetsmiljörättsliga regleringen förstås i förhållande till 

enhetschefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö?  

Arbetsmiljöverkets rapport har visat att det finns en hel del brister i enhetschefernas 

organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Deras arbetsmiljö är något som inte uppmärksammats 

tillräckligt och arbetet med förebyggande insatser för att motverka psykosocial ohälsa har 

därmed blivit lidande. Skyddet för enhetschefernas arbetsmiljö regleras av Arbetsmiljölagen 

och dess föreskrifter och de skyddas i form av arbetstagare. Nedan kommer några risker i 

första linjens chefers arbetsmiljö lyftas och lagstiftning som skall motverka detta kommer 

diskuteras. 

 

Formuleringen att vidta alla åtgärder för att förebygga ohälsa kan efter studerande anses 

kunna innebära en del svårigheter för arbetsgivaren att uppfylla. Denna formulering innebär 

ett väldigt strikt ansvar för arbetsgivaren vilket för med sig att hen skall arbeta med det 

förebyggande arbetet på ett väldigt långtgående sätt. Men i enhetschefernas arbetsmiljö verkar 

detta arbete inte genomföras så långt som kraven är. Som visat i Arbetsmiljöverkets rapport 

som undersökt finns det flera brister i chefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö.108 Ett 

problem som enligt tolkning anses vara det mest angelägna är de stora personalgrupper som 

enhetscheferna är ansvariga för. De stora personalgrupperna kan ses som ett ohälsosamt 

organisatoriskt krav och arbetsbelastning enligt i AFS 2015:4 som innebär att risken för 

psykosocial ohälsa ökar. Arbetsmiljöverket menar om resurserna anpassas efter kraven blir 

det balans och gör att arbetsbelastningen blir hanterbar.109 Personalansvaret kan därmed även 

kopplas till krav-resurs-modellen i och med att enhetscheferna upplever de att de inte har 

tillräckliga resurser för att hantera de höga kraven. Denna obalans kan som förklarat leda till 

negativa psykosociala hälsoeffekter som exempelvis stress. I rapporterna uttrycks det inte 

klart om enhetscheferna upplever stress. Däremot om man tolkar utifrån svaren angående de 

krav och den höga arbetsbelastningen är det enkelt att utgå från att de flesta enhetschefer 

upplever någon form av ohälsosam stress. Med detta i åtanke bör det därför diskuteras om en 

lösning över de stora personalgrupperna. I rapporten diskuterades ett maxantal av anställda 

																																																								
108 Arbetsmiljöverket, Projektrapport, Första linjens chefer i vård och omsorg, 2018, sid 3.  
109 Ibid, sid 3.	
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och en del verksamheter hade redan genomfört detta.110 Ett maxantal av anställda är i min 

åsikt inte alltid en bra lösning. Det är svårt att komma överens om ett antal som skall gälla för 

alla då olika verksamheter har olika möjligheter och förutsättningar. Däremot bör resurserna 

för kraven diskuteras. För om kraven, som exempelvis personalen, ökar bör då även 

resurserna öka. Denna aspekt är kanske något som det bör diskuteras och formuleras tydligare 

regler kring.  

 

Stressen enhetscheferna upplever kan dock bero på mer än arbetsbelastningen, det kan även 

bero på det gränslösa arbetet. Det är något som idag upplevs brett hos enhetscheferna inom 

vård och omsorg.111 Det kan alltså argumenteras ifall gränserna för arbetsuppgifterna, och 

därmed styrningen av arbetet, inte är tillräckligt tydliga för en god psykosocial arbetsmiljö. I 

utredningen presenterad av Arbetsmiljöverket framkommer det att enhetscheferna anser att 

det är oklart vilka mål och arbetsuppgifter som faktiskt ingår i deras arbete. Det framhölls att 

det tydligt bör framgå vilka arbetsuppgifter som ingår i ansvaret för arbetet.112 Detta problem 

som enhetscheferna upplever kan därmed innebära att styrningen och kontrollen från 

arbetsgivare inte är i balans med friheten för deras arbetsuppgifter. Denna aspekt kan kopplas 

till problematiken som Andersson framhäver om det ökade inflytandet som arbetstagaren får 

av 2 kap 1§ AML. Problematiken som Andersson lyfter är att för mycket eget inflytande ökar 

risken för stressrelaterad ohälsa hos arbetstagaren.113 Jag menar då att en obalans av styrning 

och eget inflytande kan få liknande psykosociala effekter hos arbetstagaren. Om en 

arbetsgivare börjar styra personalen för lite och ger för mycket inflytande till arbetstagaren är 

det viktigt för arbetsgivaren att ha i åtanke att det kanske inte är det bästa för varje 

arbetstagare. En del arbetstagare kan uppleva negativ ohälsa på grund av detta som visat från 

Arbetsmiljöverkets rapport. Det är därför viktigt att arbetsgivaren utreder vad varje enskild 

arbetstagare behöver genom generell samt individuell arbetsanpassning enligt AML. Det är ett 

sätt att arbeta förebyggande med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön hos första 

linjens chefer.  

 

Det är viktigt att framhålla vid bedömning av arbetsmiljöinsatser behövs det tas hänsyn till 

arbetets natur samt även proportionalitetsprincipen. Arbetsgivarens arbete med att vidta alla 

																																																								
110 Arbetsmiljöverket, Projektrapport, Första linjens chefer i vård och omsorg, 2018, sid 24. 
111 Ibid, sid 3. 
112 Ibid, sid 13.	
113 Andersson, Peter, Vidta alla åtgärder som behövs: en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att 
förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, 2013, sid 210–211. 
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åtgärder som behövs kan vara tillräckliga enligt AML och AFS 2001:1 om SAM men trots det 

kan ohälsa relaterad till arbetet kan förekomma. Anledningen till detta är att inom en del 

arbeten går det inte att förebygga varje risk. Kan då enhetschefernas arbetsmiljö vara en del 

av dessa arbeten? Jag anser att enhetschefernas arbetsmiljö bör gå att utvärderas, 

riskberömmas samt analyseras för att på så vis finna rutiner för att minska riskerna för 

psykosocial ohälsa. Arbetsmiljöverkets rapport som lyfter enhetschefernas psykosociala 

arbetsmiljö visar på brister i arbetsgivarens ansvar när det kommer till uppföljning av 

enhetschefernas arbetsmiljö och inga tydliga rutiner finns för detta arbete. Å andra sidan har 

chefer och arbetsgivare inom vård och omsorg förväntningar från flera håll vilket kan bidra 

till att arbetet med att finna rutiner som passar alla aktörer kan försvåras. Är det då möjligt att 

resurserna för arbetsgivarna inom vård och omsorgsverksamheter inte är tillräckliga för 

kraven om enhetschefernas arbetsmiljöarbete? Det är möjligt att detta är en av det bidragande 

faktorerna till att kommunikationen i organisationen upplevs ha en väg, uppifrån och ner, som 

Regnö beskriver det.114 Att arbetsgivaren inte har tillräckliga resurser att lyfta 

kommunikationen nerifrån och upp och på så vis uppfölja enhetschefernas arbetsmiljö. Det 

hade därför vidare varit intressant att undersöka om kommunikationen upplevs liknande på en 

traditionellt manligt dominerad arbetsplats, då denna slutsats är gjord utifrån en kvinnligt 

dominerad arbetsplats.  

 

Det är vidare intressant att fundera kring ytterligare en aspekt om kraven att utföra ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ingår som nämnt ovan i SAM som en viktig del att 

arbetsgivaren skall undersöka och uppfölja arbetsmiljön hos de anställda.115 Ur resultatet från 

Arbetsmiljöverkets rapport klargjordes att det ofta från enhetschef till medarbetare finns det 

tydliga rutiner för hur detta skall uppnås. Däremot från första linjens chef till andra linjens 

chef varierar dessa rutiner stort och upplevs ofta som otillräcklig.116 Det vore därför intressant 

att utreda varför denna skillnad uppstår? Vad är det som gör det lättare att sätta upp rutiner för 

arbetet mellan enhetschef och medarbetare? 

 

Steinberg framhåller att arbetsmiljörätten på olika sätt kan anses vara sexistisk. Främst genom 

att AML är utformad från en traditionellt manligt dominerad arbetsplats. Hon menar även att 

avsaknaden av en föreskrift om psykosocial ohälsa är negativ för kvinnors hälsa då 

																																																								
114 Regnö, Klara, Det osynliggjorda ledarskapet: kvinnliga chefer i majoritet, 2013, sid 47. 
115 8 & 11 §§ AFS 2001:1.  
116 Arbetsmiljöverket, Projektrapport, Första linjens chefer i vård och omsorg, 2018, sid 12–13.	
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avsaknaden av en sådan föreskrift påverkar kvinnligt dominerade arbetsplatser mest.117 Sedan 

Steinberg skrev sin artikel har en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö stiftats. 

Det är därför intressant att fundera över vad denna nya föreskrift får för betydelse i det 

svenska arbetslivet. Innebär detta då att arbetsmiljörätten nu är jämställd? Eller åtminstone 

mer jämställd vad gäller reglering om förebyggande arbete för ohälsa och skador i arbetet? 

Under tiden som Arbetsmiljöverket genomfört sin utredning har föreskriften om psykosocial 

ohälsa varit gällande. Dessa brister i enhetschefernas psykosociala arbetsmiljö har alltså 

funnits trots en helt ny föreskrift som behandlar detta. Det syns alltså inte några effekter av 

den nya förskriften i Arbetsmiljöverkets rapport. En förklaring till detta kan vara att det tar tid 

för arbetsgivarna att anpassa sig till den nya föreskriften och därmed har dessa brister 

klarlagts. Arbetsgivarna har möjligtvis inte haft tillräckligt med tid eller resurser att anpassa 

den nya föreskriftens regler i deras arbetsmiljöarbete eller har de inte insett vikten med detta 

arbete. Då Arbetsmiljöverkets rapport visat på vilka brister som finns i enhetschefernas 

organisatoriska och sociala arbetsmiljö blir det då istället intressant att se vilka effekter som 

AV:s utredning bär med sig. En förhoppning är att denna utredning och de krav som de ställt 

till arbetsgivarna bringar ljus och lyfter vikten av detta bristarbete.  

 

4.2 Innebär arbetsmiljölagstiftningens konstruktion i form av en ramlag särskilda 

problem för första linjens chefer och hur syns problemen utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv? 

Formuleringen arbetsmiljön som tillfredställande i 2 kap 1§ 1st AML är något som kan bilda 

problem i tolkningen av lagen. Vad exakt som är en tillfredsställande arbetsmiljö är 

svårdefinierat och detta beror på utformningen av arbetsmiljölagen i form av en ramlag vars 

syfte är att återge grundläggande krav.118 En punkt som denna skall kunna tolkas extensivt för 

att passa in på olika arbetsplatser med olika förutsättningar. Det gör det även svårt för en 

arbetsgivare att definiera om hens arbetsmiljö för de anställda är tillfredsställande. Det är 

därför viktigt att följa Arbetsmiljöverkets allmänna råd och föreskrifter samt ha ett väl 

fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att kunna utvärdera om arbetsmiljön för de 

anställda är tillfredställande enligt AML.  

 

																																																								
117 Sandmark, Hélène (red.), Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet, 2011, sid 248–252. 
118 Arbetsmiljöverkets kommentar till 2 kap AML, sid 18. 
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Problemet med tolkningen av begreppet arbetstagare är även någon som lyfts i denna uppsats 

och hur det påverkar arbetsgivarens arbete med SAM. Anledningen till att detta begrepp lyfts 

och diskuterats är på grund av vikten det spelar över hur lagregleringen skyddar 

enhetschefernas arbetsmiljö. I Arbetsmiljöverkets rapport klargjordes att enhetschefernas 

organisatoriska och sociala arbetsmiljö borde integreras bättre i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.119 Arbetsmiljöverket anser att arbetsgivarna inte tillräckligt inkluderar 

chefernas arbetsmiljö i arbetet med SAM.120 Med detta i åtanke är det därför intressant att se 

de förklaringar i lagtext om just begreppet arbetstagare. AFS 2001:1 förklarar att även 

arbetsledande personal och chefer är att ses som arbetstagare och bör då inkluderas i SAM.121 

Även i kommentarerna till AML finns en liknande förklaring.122 Kommentarerna vittnar om 

en osäkerhet kring begreppet arbetstagare och införandet av förklaringen i lagtext belyser 

vikten för arbetsgivare. Trots de kommentarerna prioriteras inte enhetschefernas systematiska 

arbetsmiljöarbetet enligt Arbetsmiljöverkets utredning. Detta trots att de ska prioriteras lika 

som alla andra arbetstagare i en organisation. Problemet är intressant och inom ramen för 

denna uppsats kommer inte denna fråga kunna besvaras. Men en slutsats kan ändå dras om att 

begreppet arbetstagare tillika chef innebär problem för tolkningen av lagen och arbetet med 

arbetsmiljön. Men vidare forskning hade möjligtvis kunnat besvara denna fråga med 

ytterligare precision. En utredning av arbetsgivarna hade då behövt göras för att undersöka 

hur de ser på arbetstagarbegreppet och varför arbetet med SAM inte fungerar tillräckligt hos 

första linjens chefer inom vård och omsorg. Det hade vidare varit intressant att undersöka 

denna aspekt inom en annan bransch för att upptäcka möjliga skillnader.  

 

Arbetsmiljölagens ramlagskonstruktion syns även genom möjligheten att beakta 

proportionalitetsprincipen och att hänsyn skall tas till arbetets natur. Arbetsmiljöinsatserna 

skall vara i proportion till vilket resultat som skall uppnås samt att de förebyggande 

åtgärderna får ta hänsyn till arbetets natur. Detta kan vara en effekt av att AML är en ramlag 

som lämnar rum för tolkning och för olika organisationers förutsättningar. Enhetschefernas 

arbetsmiljö torde inte vara en grund för att dessa vida tolkningar och bör därför följa AML 

och föreskrifternas regleringar. De arbetsplatser som är mer förståeliga att inte uppfylla de 

höga kraven i arbetsmiljön på grund av arbetets natur är exempelvis poliser och brandmän. De 

																																																								
119 Arbetsmiljöverket, Projektrapport, Första linjens chefer i vård och omsorg, 2018, sid 3. 
120 Ibid, sid 3. 
121 AFS 2001:1 sid 9. 
122 Kommentarer till 1 kap AML, sid 10.	
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är yrken med höga risker som är svåra att förebygga. Enligt mig tillhör inte första linjens 

chefers arbetsmiljö ett sådant riskarbete. Därmed bör de höga krav som ställs på arbetsgivaren 

och arbetsmiljön uppfyllas. Det kan däremot vara så att arbetsgivarna inte anser sig ha 

tillräckligt med resurser för att hantera kraven i enhetschefernas arbetsmiljö. Om så är fallet 

anser möjligtvis arbetsgivarna att det otillräckliga arbetsmiljöarbetet de utför är i proportion 

till resultatet som är möjligt att nå.  

 

Hade då ramlagen fungerat bättre för enhetscheferna om den hade tydligare och mer specifika 

krav? Det kan argumenteras för båda sidor om denna fråga. För flera arbetsgivare hade det 

nog upplevts som lättare vid tolkning av lagen om den var mer specifik kring reglerna. 

Reglerna är som nämnt väldigt vida och det för att de skall passa i olika verksamheter med 

olika förutsättningar. Dessa vida tillämpningar kan göra det svårt för en arbetsgivare eller 

arbetstagare att veta om målen och kraven uppnås. Å andra sidan blir det också på grund av 

den anledningen svårt att ha en mer specifik ramlagstiftning. I och med att denna lag skall 

kunna tillämpas på alla arbetsplatser behöver den vara så pass öppen för tolkning. Det är där 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter blir så viktiga som kompletterar lagen. Vad händer med 

problemen som inte får ett tillräckligt skydd? Enhetschefer inom vård och omsorgs 

arbetsmiljö är något som efter denna utredning är att anses inte får ett tillräckligt skydd av den 

befintliga regleringen, trots att de bör vara skyddade enligt lagen. Bevisningen är 

Arbetsmiljöverkets rapport som visar hur många arbetsgivare som fått krav på åtgärder när 

det gäller deras arbetsmiljö.123 Jag inser dock även problematiken med att reglera denna 

arbetsmiljö, då problemen inte gärna lyfts uppåt i organisationen och att arbetsgivarna därmed 

förmodligen är omedvetna om arbetsmiljöförhållandena. 

 

En faktor som skulle minska riskerna för ohälsa i arbetslivet är tydligare rutiner och 

uppföljning för enhetschefernas arbetsmiljö. Hur detta skulle kunna regleras tydligare är dock 

svårt att anta. I kommentarerna till AML och till AFS 2001:1 om SAM finns förtydligande 

om att chefer skall skyddas som arbetstagare och därmed finns tydliga regler enligt SAM om 

uppföljning och rutiner. Att hitta ett åtgärdsförslag på detta problem blir därför svårt då 

enhetscheferna bör vara lika inkluderade som den operativa personalen. Möjligtvis är detta en 

negativ effekt av ramlagstiftningen? Om en arbetsroll är svårtolkad, blir även skyddet enligt 

lag svårtolkat. Kanske behöver därför arbetstagarbegreppet utvecklas och därmed chefers 

																																																								
123 Arbetsmiljöverket, Projektrapport, Första linjens chefer i vård och omsorg, 2018, sid 3. 
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arbetsmiljö bli mer synlig och prioriterad. Intressant att reflektera över är om detta är ett 

problem specifikt endast för en kvinnligt dominerad arbetsplats. Som Steinberg framlade 

finns tydligare regler och föreskrifter om arbetsmiljöansvar inom typiskt manligt dominerade 

arbetsplatser.124 Vilket i sin tur innebär att arbetet med arbetsmiljön underlättas. Det tycks 

saknas sådana föreskrifter inom vård och omsorgsbranschen. Vad som då kan antas är att de 

brister som återfinns i enhetschefernas arbetsmiljö inom vård och omsorg inte finns i de 

typiskt manliga arbetsplatserna då tydligare regler finns.  

 

Det kan alltså konstateras att det finns reglering för den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön för första linjens chefer. Vari finns då problemet som gör bristerna i deras 

arbetsmiljö möjlig? I och med att ett regelverk finns borde därför inte problemet vara rätten, 

utan istället handla om något annat. Möjligtvis kan det vara så att det handlar om 

organisationskulturen inom vård och omsorgsbranschen. Det finns inom branschen en 

positivitetskultur som innebär att cheferna inte gärna lyfter kritik eller problem då det upplevs 

som gnäll.125 Därmed kan alltså bristerna i arbetet med arbetsmiljön handla om hur normen är 

i organisationen. Om detta problem skulle bevisa sig stämma inom branschen innebär detta ett 

stort problem och är då en organisatorisk och social arbetsmiljöfaktor som bör adresseras för 

att börja motverkas. Då denna faktor, om den bevisas stämma, kan bidra med psykosocial 

ohälsa hos första linjens chefer. 

  

																																																								
124 Sandmark, Hélène (red.), Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet, 2011, sid 248–252. 
125 Regnö, Klara, Det osynliggjorda ledarskapet: kvinnliga chefer i majoritet, 2013, sid 265.	
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5. Slutsatser och avslutande kommentarer 
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för enhetschefer har uppmärksammats i denna 

uppsats. Som klargjorts genom de olika arbetsmiljörapporter som diskuterats i denna uppsats 

står det klart att det finns en hel del brister i arbetsmiljön för enhetschefer inom vård och 

omsorgsverksamheten. Enhetschefer upplevs arbeta i en klämd situation med förväntningar 

från flera håll. Något som ansågs framhävande för den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön hos enhetscheferna är upplevelsen att resurserna inte är tillräckliga för kraven i 

arbetet. De höga kraven som ställs tillsammans med de olika förväntningarna utgör en risk för 

enhetschefernas psykosociala hälsa. Enligt arbetsmiljöreglering likställs enhetschefer som 

arbetstagare och skall därför ha samma skydd enligt AML, AFS 2001:1 och AFS 2015:4. De 

lagregleringarna utgör ett regelrätt skydd för enhetschefers psykosociala arbetsmiljö. Brister 

har trots detta synliggjorts genom AV:s rapport om att första linjens chefer generellt inte 

upplever en tillfredsställande psykosocial arbetsmiljö. Stora personalgrupper, gränslöst arbete 

och stress är enbart några organisatoriska och sociala faktorer som inte förebyggs och 

uppföljs tillräckligt enligt enhetscheferna.  

 

Arbetsgivarna har i sin tur höga krav på sig att arbeta förebyggande med den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön. Höga krav som innebär att de skall vidta alla åtgärder som behövs 

för att förebygga risker. Arbetet med detta är inte problemfritt och tolkningen av lagen kan 

ibland sätta kuggar i hjulen för detta arbete. Det finns ordalydelser i ramlagen som innebär att 

lagtext kan tolkas för extensivt vilket kan leda till negativa effekter för arbetstagaren. 

Ramlagstiftningens grundläggande krav kan på olika sätt innebära problem för enhetschefer. 

Ett av de främsta problemen som upptäckts i arbetet med denna uppsats är 

arbetstagarbegreppet. Trots förklaringar av begreppet i lagtext anses enhetscheferna hamna i 

en klämd situation gällande planerandet och uppföljandet av deras arbetsmiljö.  

 

Denna uppsats tillsammans med framtida forskning önskar därför att bringa ytterligare ljus på 

problemen i enhetschefernas arbetsmiljö. Första linjens chefer utför ett viktigt arbete och 

arbetet deras arbetsmiljö bör därför utvecklas.  
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