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Abstract 

This essay focus on work related stress and psychosocial enviroment in working life. The 

purpose of this study is to present a detailed description of regulation of the the Occupational 

Safety and Health Act and investigate how well employees are being protected by the law.  

I will also explain with the help of statistic which employees that most often suffer from work 

related stress and the results is discussed from a gender perspective. 

Work related phycosocial health is a big issue in todays workplaces, and people who suffers 

from stress are supposed to be protecteded by the the Occupational Safety and Health Act, but 

is that really the truth? The Occupational Safety and Health Act is a frame law, meaning the 

law is general and needs binding regulations to define the rules, and there is no such act about 

work related stress at the moment. No employer has ever been convicted for work related 

stress. At the same time the Occupational Safety and Health Act explains that the employer 

has a responsibility to take arrangement to prevent mental illness in working life. 

It’s mostly women who suffer from work related stress. The most common reason for sick 

leave among women is caused by their mental health, and it often caused by organizational 

elements like a heavy work load or a minor self-monitoring. These elements commonly 

appear in occupations where the employee works with people. 

The fact that there is no binding regulation about work related stress can create problems, 

especially for women. The problems and effects that can occur will be treated and analyzed in 

this essay. Finally there will be a reflection about how binding regulations in the aspect of 

work related stress may help women get a better protection in the Occupational Safety and 

Health Act.  
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1. Inledning 

Människor spenderar en stor del av sina liv på arbetsplatsen och därför är det viktigt att ha en 

bra och trygg sådan. Siffror som Försäkringskassan tagit fram visar sedan 2009 en ökning av 

sjukfall som började med en psykisk diagnos och var 2012 uppe på samma nivå som 2005.
1
 

Sedan 2011 har den vanligaste diagnosen och anledning till sjukfrånvaro bland kvinnor varit 

psykisk sjukdom.
2
 Bland männen är fortfarande den vanligaste diagnosen den fysiska 

belastningen på arbetsplatsen, även om skillnaden mellan de fysiska och psykiska besvären 

har minskat.
3
 En av de diagnoser som är utmärkande när det kommer till långvariga sjukfall är 

reaktion på svår stress.
4
 

För både män och kvinnor är det en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa i så kallade 

kontaktyrken, där arbetstagaren arbetar med andra människor, såsom kunder eller patienter. 

Exempel på kontaktyrken är arbete inom vård- och omsorg samt som lärare.
5
 

Enligt 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att vidta de åtgärder som behövs 

på arbetsplatsen för att förebygga ohälsa av olika slag, inklusive den psykiska ohälsan. 

Arbetsmiljölagen är dock en ramlag och kompletteras av föreskrifter. I föreskrifterna finns 

detaljerade bestämmelser inom vissa områden och branscher.
6
 I Peter Anderssons 

doktorsavhandling ”Vidta alla åtgärder som behövs” redogör författaren för att det i stor 

utsträckning saknas föreskrifter med bindande krav på den psykosociala arbetsmiljön.
7
 Inte 

heller har någon arbetsgivare blivit dömd för att en arbetstagare drabbats av arbetsrelaterad 

stress.
8
  

                                                           
1
 Försäkringskassan – Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, s. 8 

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/3657c36b-1dbf-455a-ba3b-
1ac0f4a11df9/regeringsuppdrag_sjukfranvaro_i_psykiska_diagnoser.pdf?MOD=AJPERES Hämtad 2014-01-10 
2
 Försäkringskassan – Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, s. 9  

3
 Försäkringskassan – Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, s. 32 

4
 Försäkringskassan – Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, s. 10 

5
 Försäkringskassan – Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, s. 5 

6
 Arbetsmiljöverket, lag och rätt 

 http://www.av.se/lagochratt/ Hämtad 2014-01-10 
7
 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, s. 28 
8
 Andersson, 27 

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/3657c36b-1dbf-455a-ba3b-1ac0f4a11df9/regeringsuppdrag_sjukfranvaro_i_psykiska_diagnoser.pdf?MOD=AJPERES
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/3657c36b-1dbf-455a-ba3b-1ac0f4a11df9/regeringsuppdrag_sjukfranvaro_i_psykiska_diagnoser.pdf?MOD=AJPERES
http://www.av.se/lagochratt/
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I november 2013 inleddes en ovanlig rättegång i Östersunds tingsrätt angående en 

socialsekreterare som arbetade i Krokoms kommun. Både socialsekreteraren och hans 

arbetskamrater ansåg att han blivit utsatt för kränkande särbehandling. Kränkningarna 

utfördes av högre befattningar på arbetsplatsen och pågick under ett år. Under sommaren 

2010 valde socialsekreteraren att ta sitt liv.
9
 Det är arbetstagarens chefer som åtalas, 

misstänkta för vållande till annans död genom kränkande särbehandling. Vilken inverkan kan 

detta tragiska utfall komma att ha på regleringen kring den psykosociala arbetsmiljön? 

Uppsatsens största fokus är inte kränkande särbehandling men jag anser att fallet är relevant 

för uppsatsens ämne, då fallet berör den psykosociala arbetsmiljön.  

1.1 Problemformulering 

Psykisk ohälsa och arbetsrelaterad stress är i dag ett stort problem på arbetsplatserna i och 

med att många arbetstagare drabbas. De psykosociala brister som kan finnas på 

arbetsplatserna bidrar till problem för arbetstagarna och kan leda till psykisk ohälsa. 

Arbetstagarna ska vara skyddade genom arbetsmiljölagen när det kommer till en bristande 

arbetsmiljö på jobbet, men hur förhåller det sig med den psykosociala arbetsmiljön? Hur är 

regleringen när det kommer till den psykosociala arbetsmiljön? Än idag är det inte någon 

arbetsgivare som blivit dömd för arbetsrelaterad stress. Hur kan det vara att ingen blivit dömd 

på grund av arbetsrelaterad stress när det är en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna i 

dagens samhälle? Av den anledningen ställer jag mig frågande till lagens utformning och dess 

rättsliga verkan när det kommer till den psykosociala arbetsmiljön och arbetsrelaterad stress. 

Varför finns det skillnader mellan den fysiska och psykiska arbetsmiljöregleringen när den 

psykiska ohälsan är ett stort problemet på arbetsplatserna idag? Vad behövs för att en ändring 

ska ske? 

1.2 Syfte  

Huvudsyftet med denna uppsats är att som författare uppnå en ökad kunskap inom ämnet 

psykosocial arbetsmiljö, med fördjupning inom den arbetsrelaterade stressen i ett 

arbetsmiljörättsligt perspektiv. Förhoppningen är även att läsaren ska få en ökad förståelse för 

den psykosociala arbetsmiljöns rättsliga reglering och vilka effekter regleringen kan ha på 

arbetstagarna som drabbas av arbetsrelaterad stress. 

                                                           
9
 http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3692762.ece Hämtad 2014-01-10 

http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3692762.ece
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Ett underliggande syfte är att utreda och redogöra för huruvida lagens utformning, både 

svensk och europarättslig, skyddar en arbetstagare som drabbas arbetsrelaterad stress, för att 

sedan ur ett genusperspektiv analysera det rättsliga skyddet som regleringen kan ge.  

1.3 Frågeställning 

Utifrån syftet har dessa frågeställningar uppkommit: 

 Hur ser den rättsliga regleringen ut när det kommer till kraven på den psykosociala 

arbetsmiljön och förebyggandet av arbetsrelaterad stress i arbetslivet? 

 Vilka arbetstagare drabbas av arbetsrelaterad stress och vilka effekter har den rättsliga 

regleringen på de som drabbas? 

 Är den rättsliga regleringen kring den psykosociala arbetsmiljön i behov att ändras, 

och i så fall hur?  

1.4 Metod och material 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar har jag som utgångspunkt använt mig av 

den rättsdogmatiska metoden. Rättsdogmatikens uppgift är att tolka och systematisera 

gällande rätt.
10

 Jag har således fördjupat mig i hur den psykosociala arbetsmiljön är reglerad i 

arbetsmiljölagen (1977:1160). Då arbetsmiljölagen är en ramlag medför det en viss svårighet 

att fastställa exakt vad som är gällande rätt. En ramlag innehåller regler som talar om hur 

beslut ska tas, men få specifika regler om hur arbetsmiljön ska vara utformad i olika 

avseenden.
11

 I jämförelse med andra arbetsrättsliga lagar består arbetsmiljölagen främst av 

normer angående de skyldigheter och det ansvar arbetsgivare och arbetstagare har.
12

  

För att förstå och belysa lagens ändamål, ratio legis,
 13

 har jag använt två förarbeten i 

uppsatsen, proposition 1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m. som är förarbete till 

arbetsmiljölagen, samt proposition 1990/91:140 om arbetsmiljö och rehabilitering som tar upp 

den psykosociala arbetsmiljön. 

De föreskrifter som använts i uppsatsen vid utredningen av den rättsliga regleringen kring 

psykosocial arbetsmiljö och arbetsrelaterad stress är Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 

                                                           
10

 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1. uppl., 
Stockholm: Fritze, s. 312 
11

 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Lund: Studentlitteratur, s. 73 
12

 Andersson, s. 45 
13

 Peczenik, A. (1995). Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära. Fritze: Stockholm, s. 41 
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2001:1), Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) samt Psykiska och sociala 

aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14). Dessa tre föreskrifter berör de psykosociala 

aspekterna i arbetslivet. Föreskriften om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön är till 

skillnad från de två övriga inte en bindande föreskrift, utan den utgör allmänna råd och 

riktlinjer. 

För att kunna svara på den andra frågeställningen och den tredje frågeställningen har jag 

använt ett rättssociologiskt perspektiv. Rättssociologin är ett komplement till den 

rättsdogmatiska metoden då det ställs andra frågor inom det rättssociologiska perspektivet. 

Inom detta perspektiv är uppgiften att fokusera på vad den gällande rätten ger för orsaker och 

konsekvenser.
14

 Ett rättssociologiskt perspektiv kan även bidra med förståelse när det kommer 

till de rättsliga aspekterna.
15

  

Jag kommer att belysa den andra frågeställningen med ett genusperspektiv för att undersöka 

vilket kön som till största del drabbas av arbetsrelaterad stress. Jag kommer att undersöka de 

möjliga orsakerna till varför ett visst kön drabbas till större del av negativ stress samt vilket 

skydd den rättsliga regleringen ger på arbetstagarna som drabbas. 

För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen och utreda vilka arbetstagare som drabbas av 

arbetsrelaterad stress har jag till största del använt undersökningar gjorda av, eller på uppdrag 

av, Arbetsmiljöverket. Det empiriska materialet i uppsatsen kommer att vara statistik kring 

psykisk ohälsa och arbetsrelaterad stress, för att se vilket kön som till störst del drabbas. 

Därefter kommer jag att analysera och reflektera kring orsakerna och effekterna det ger. 

Empiriskt material är även rättspraxis, men på grund av att det saknas rättsfall som berör 

arbetsrelaterad stress kommer jag endast ta upp ett rättsfall och som berör den psykosociala 

arbetsmiljön. Anledningen till att jag valt att ha med fallet är på grund av att det är ett ovanligt 

och nytt fall som kan ha inverkan på framtida reglering angående den psykosociala 

arbetsmiljön. 

Mellan 2000-2002 fokuserade Arbetsmiljöverket på de psykiska och sociala arbetsmiljörisker 

som uppkommer vid organisatoriska förändringar. Statistiska centralbyrån arbetade fram en 

rapport som skulle vara som underlag för det framtida arbetet när det kom till den negativa 

                                                           
14

 Hydén, s. 16 
15

 Hydén, s. 46 



10 

 

stressen. Rapporten har arbetats fram med siffror från undersökningar som gjorts av 

Arbetsmiljöverket.
16

 

Arbetsmiljöverket har vartannat år gjort en undersökning som heter Arbetsorsakande besvär 

och den senaste undersökningen från 2012 används i uppsatsen. Nästa undersökning, 

Arbetsorsakande besvär 2013, kommer ut under 2014 och blir inte tillgänglig innan kursen 

avslutas. Jag har även använt mig av en statistik rapport gjord av Statistiska centralbyrån på 

uppdrag av Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljön 2011. Denna undersökning görs också vartannat 

år, men statistiken för 2013 är inte utkommen i skrivande stund.  

Försäkringskassans undersökning Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, som är framtagen på 

uppdrag av regeringen, används också i uppsatsen som ett komplement till den statistik som 

Arbetsmiljöverket tagit fram. Denna undersökning har som syfte att bidra med ökade 

kunskaper för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. 

 I svaret till den tredje frågeställningen görs ett resonemang de lege ferenda. Innebörden av 

detta är att jag gör en redogörelse kring den psykosociala arbetsmiljölagens utformning och 

skyddet som lagen ger för en arbetstagare som drabbas av psykisk ohälsa. Vidare gör jag en 

analys om en ändring i lagen är aktuell och i så fall hur denna bör se ut.
 17

 Analysen görs med 

stöd av den fakta och statistik som redovisats i uppsatsen. 

Med anledning av uppsatsens ämne valde jag att inkludera en doktorsavhandling av Peter 

Andersson som publicerades 2013. Avhandlingen är en rättsvetenskaplig studie som 

behandlar ämnet arbetsrelaterad stress.  

Jag har använt mig av en del internetkällor i uppsatsen och främst från Arbetsmiljöverkets 

hemsida där jag hittat information om den psykosociala arbetsmiljön och även den statistik 

angående psykisk ohälsa och arbetsrelaterad stress som tas upp i arbetet. 

1.5 Källkritik 

Ett dokument har gjorts av Statistiska centralbyrån för att beskriva statistiken kring 

undersökningen Arbetsorsakande besvär 2012. Den statistik som tagits fram i undersökningen 

ingår i Sveriges officiella statistik och innebär att det ställs vissa krav när det gäller kvalitet 

                                                           
16

 Negativ stress och ohälsa – inverkan av höga krav, låg egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet, s. 3 
http://www.av.se/dokument/statistik/rapporter/IAM2001_02.pdf Hämtad 2014-01-12 
17

 Peczenik, s. 33 

http://www.av.se/dokument/statistik/rapporter/IAM2001_02.pdf
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och tillgänglighet.
18

 Undersökningen har gjorts varje år mellan 1991-2006 och från och med 

2008 vartannat år.
19

 Undersökningen baseras på urval som avser att beskriva svenska folkets 

arbetsmiljö.
20

 De siffror som tagits fram i undersökningen har gjorts på samma vis sedan 

första undersökningen 1991.
21

 Då undersökningen gjorts på samma sätt under åren gör 

Statistiska centralbyrån bedömningen att det är tillförlitligt underlag för att jämföra kvinnors 

och mäns arbetsbesvär samt en jämförelse kring vilka yrken som är mest utsatta för 

arbetsrelaterad stress.
22

  

All statistik som används i uppsatsen behandlas dock kritiskt, då undersökningarna är gjorda 

på ett urval av människor och kan därför inte ses som 100 % korrekt. Då statistiken är baserat 

på ett urval finns det risk för urvalsfel och detta kan påverka statistiken.
23

 Undersökningarna 

kan dock ge en indikation på hur det kan se ut i vissa delar av arbetsmarknaden. 

1.6 Avgränsningar 

Ett intressant perspektiv hade varit att se den psykosociala arbetsmiljön i ett åldersperspektiv 

och vilken åldersgrupp som mest drabbas av arbetsrelaterad stress. På grund av uppsatsens 

omfattning har jag valt att inte beröra detta närmare, utan jag istället valt att lägga fokus vid 

ett genusperspektiv. 

Skyddsombudets samt Försäkringskassans uppgifter och ansvar angående att förebygga 

ohälsa på arbetet kommer att nämnas i uppsatsen, någon djupare utredning kring deras ansvar 

kommer dock inte att ske. 

 

 

 

 

                                                           
18

 Statistiska centralbyrån – Beskrivning av statistiken Arbetsorsakande besvär 2012, s. 2 
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0502/_dokument/AM0502_BS_2012.pdf 
19

 Beskrivning av statistiken Arbetsorsakande besvär 2012, s. 3 
20

 Beskrivning av statistiken Arbetsorsakande besvär 2012, s. 6 
21

 Beskrivning av statistiken Arbetsorsakande besvär 2012, s. 10 
22

 Beskrivning av statistiken Arbetsorsakande besvär 2012, s. 11 
23

 Beskrivning av statistiken Arbetsorsakande besvär 2012, s. 7 

http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0502/_dokument/AM0502_BS_2012.pdf
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2. Psykosocial arbetsmiljö 

2.1 Begreppet psykosocial arbetsmiljö 

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om de ”mjuka” delarna på en arbetsplats. Det handlar 

om att ta till vara på varje enskild arbetstagares kunskaper och den nivå som arbetstagaren 

klarar av.
 24

  

För att förstå vad begreppet psykosocial arbetsmiljö innebär behandlar Karin Weman-

Josefsson och Tomas Berggren det psykosociala helhetsperspektivet, specifika psykosociala 

arbetsförhållande samt psykosociala effekter på välbefinnandet. Det psykosociala 

helhetsperspektivet innebär att en bedömning görs av en människas sammanlagda upplevelser 

av arbetet samt det som omger arbetet. Det är den totala arbetssituationens aspekter som detta 

perspektiv innefattar. Nutidens arbetslivsforskning visar att många psykosociala förhållanden 

endast får effekt i närvaro av andra förhållanden. Ett exempel på detta är den krav-kontroll-

modell som varit framträdande i den psykosociala arbetslivsforskningen.
25

 Krav-kontroll-

modellen används vid kartläggandet av psykosociala arbetsförhållande och innehåller tre 

dimensioner: 

- Psykiska krav 

- Beslutsutrymme 

- Socialt stöd 

Varje dimension har att göra med faktorer i omgivningen och genom organisatoriska åtgärder 

kan dessa förbättras.
 26

 De kravnivåer som ställs på en arbetstagare kan variera beroende på 

vilket yrke arbetstagaren har samt vilken arbetsplats arbetstagaren arbetar på. De psykiska 

kraven måste vara rimliga, det måste finnas tillräckligt med personal och kompetens på 

arbetsplatsen för att kunna utföra de arbetsuppgifter som ska göras på en viss tid. Finns inte 

detta anses kraven på arbetstagaren orimliga. När det kommer till beslutsutrymmet skiljer 

detta också sig från arbetsplats till arbetsplats. Är egenkontrollen låg samtidigt som kraven på 

                                                           
24

 Weman-Josefsson, Karin & Berggren, Tomas, Psykosocial arbetsmiljö och hälsa, Lund: Studentlitteratur, s. 
122 
25

 Weman-Josefsson & Berggren, s. 75 
26

 Theorell, Töres, Är ökat inflytande på arbetsplatsen bra för folkhälsan?: kunskapssammanställning, 
Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, s. 34 
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arbetstagaren är höga kan det leda till svårigheter för arbetstagaren att hantera den negativa 

stress som uppstår.
27

 

Det sociala stödet är inte bara stödet arbetskamrater emellan eller mellan arbetstagaren och 

chefen som är viktigt. De organisatoriska aspekterna när det kommer till det sociala stödet, 

som att arbetstagarna har en gemensam vision av vad arbetsplatsen arbetar mot och att hela 

arbetsplatsen arbetar mot samma mål.
28

 En ideal arbetssituation är en arbetsplats där det ställs 

rimliga krav, ges ett bra socialt stöd och där det finns plats för att arbetstagarna själva kan 

vara delaktiga i besluten.
29

 

Specifika psykosociala arbetsförhållande är aspekter i arbetet som ställer krav på 

arbetstagarens psykiska resurser. När det kommer till psykiska och sociala behov är det svårt 

att fastställa vilka behov människor har eftersom detta varierar till stor del från arbetstagare 

till arbetstagare. Det är därför viktigt att ha en allmänkunskap kring vilka behoven är och se 

det genom ett helhetsperspektiv.
30

  

Psykosociala konsekvenser är de konsekvenser som sker av mjuka förhållanden på 

arbetsplatsen. Forskare har visat att vissa förhållanden i arbetet, exempelvis övertidsarbete, 

kan leda till ökad stress för arbetstagaren.
31

 

2.2 Arbetsrelaterad stress 

I europeiska Ramavtalet om arbetsrelaterad stress från 2004, som tas upp i avsnittet nedan, 

förklaras begreppet arbetsrelaterad stress närmare. Stress är ett tillstånd som leder till såväl 

fysiska, psykiska som sociala problem för arbetstagaren och effekterna av stress är att 

arbetstagaren kan bli oförmögen att leva upp till de krav som ställs. Det är viktigt att ha i 

åtanke att all sorts stress inte automatiskt innebär arbetsrelaterad stress. Stress som 

uppkommit utanför arbetet kan också leda till minskad effektivitet för arbetstagaren. 

Arbetsrelaterad stress kan uppkomma genom olika faktorer i organisationen, såsom för hög 

arbetsbelastning, arbetsinnehåll eller en bristande kommunikation på arbetsplatsen.
32
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2.3 Psykosociala stressfaktorer i arbetsmiljön 

2.3.1 En hög arbetsbelastning 

Att ”jobba över” har nog alla arbetstagare varit med om någon gång och det leder vanligtvis 

inte till psykisk ohälsa för arbetstagaren. Det är först när arbetsbördan är tyngre än normalt 

under en längre period som det kan leda till besvär. Får inte arbetstagaren någon chans att 

pausa och varva ner blir bördan för tung. Om arbetsbördan blir för svår att hantera för 

arbetstagaren kan det leda till stress och utmattning. Detta kan förklaras genom krav-kontroll 

modellen som redogjorts i avsnitt 2.1. 

2.3.2 Ett monotomt arbete med ensidiga arbetsuppgifter 

Vissa arbetstagare är nöjda med att arbeta med samma uppgifter där de är säkra på sina 

arbetsuppgifter, medan andra tycker det är stimulerande med utmaningar och att inte veta 

vilka arbetsuppgifter som ligger på skrivbordet nästa dag. För att en arbetstagare ska bli 

stimulerad och inte tappa motivationen för sina arbetsuppgifter krävs det att arbetsuppgifterna 

är någorlunda motiverande för arbetstagaren. Det är viktigt att arbetstagaren känner sig 

behövd och inte har för lite att göra eftersom detta kan leda till att motivationen minskar, 

vilket i sig kan leda psykisk ohälsa för arbetstagaren.
33

 

2.3.3 Oförstånd kring arbetsuppgifter 

Om arbetstagaren är osäker på vilka arbetsuppgifter som ska uträttas och inte förstår 

ändamålet med arbetsuppgifterna, är det också svårt för arbetstagaren att känna sig motiverad 

och engagerad i sitt arbete. Arbetsgivaren behöver ge klara och tydliga instruktioner till 

arbetstagaren så att arbetstagaren förstår sina arbetsuppgifter. Gör inte arbetsgivaren det kan 

det leda till att arbetsgivaren inte känner sig behövd på arbetsplatsen.
34

 

2.3.4 En otrygg anställning 

För att arbetstagaren fortfarande ska känna trygghet och även känna tillit till chefen gäller det 

för ledningen på arbetsplatsen att så fort som möjligt att informera vid förändringar, förklara 
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tydligt vad som kommer att ske. Annars finns det risk att arbetstagaren känner stress inför 

ovissheten.
35

  

2.3.5 Kränkande särbehandling i arbetslivet 

Kränkande särbehandling och mobbning, är tillsammans med arbetsrelaterad stress en stor 

fråga inom den psykosociala arbetsmiljön.
36

 Några exempel på en kränkande särbehandling är 

förtal, utfrysning, och förolämpningar.
37

 Mobbning är något som samverkar med stress, då 

stress kan leda till mobbning och mobbning kan leda till stress.
38

 Långvariga organistoriska 

problem på arbetsplatsen, såsom för hög arbetsbelastning under en längre period, kan leda till 

att stressen ökar hos arbetstagarna och någon i gruppen blir utstött på grund av negativ 

psykisk belastning.
39

  

2.3.6 Arbete med människor 

Yrken där arbetstagare tar hand om kunder/gäster/patienter kallas för kontaktyrken. Många 

arbetstagare tycker det är motiverande att arbeta med människor och att få något tillbaka från 

de människor som arbetstagaren arbetar med. Att arbeta med människor kan även vara 

psykiskt betungande för arbetstagaren. Arbetstagaren kan bli för involverad i deras livsöden, 

som till exempel i yrken som ambulansvårdare, och tillsammans med hög arbetsbelastning 

kan detta leda till utmattning, stress och psykisk ohälsa.
40
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3. Arbetsmiljöreglering 

3.1 EU:s arbetsmiljöreglering 

Utgångspunkten till den europeiska lagstiftningen på arbetsmiljöområdet är Rådets direktiv 

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

säkerhet och hälsa i arbetet. Enligt artikel 1 punkt tre innehåller direktivet minimikrav och 

gäller för hela EU och direktivet har ett allmänt tillämpningsområde.
41

 Direktivet är bindande 

i sin helhet och medlemsstaterna måste införliva direktivet i sin lagstiftning.
42

 Ramdirektivet 

är utfärdat med stöd av artikel 153 Europeiska unionens funktionssätt (tidigare artikel 137 i 

fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen). Enligt artikel 1 punkt 1 förklaras att 

förbättringar ska ske inom arbetsmiljön för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet.
43

 

Direktivets centrala del är att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön när det 

kommer till att minimera de risker som finns. Då ett ramdirektiv endast innehåller allmänna 

regler krävs det att detta kompletteras med särdirektiv för särskilda områden och har mer 

specifika bestämmelser och regler.
44

 Ett exempel på ett särdirektiv är direktiv 89/654/EEG om 

minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. 

Den 8 oktober 2004 kom europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna överrens 

om ett ramavtal angående att förebygga arbetsrelaterad stress. I avtalet förklaras kort vad 

som menas med arbetsrelaterad stress, att det är ett tillstånd som efterföljs av negativa fysiska 

och psykologiska eller sociala aspekter.
45

 Punkt två i ramavtalet förklarar att syftet med 

avtalet är att öka arbetsgivarens och arbetstagarens förståelse angående stress på arbetsplatsen 

och uppmärksamma dem på tidiga tecken som kan vara början på arbetsrelaterad stress.
46

 

Ramavtalet tar även upp åtgärder för att förebygga arbetsrelaterad stress och kan vara både 

kollektiva, individuella eller både och. Exempel på åtgärder kan vara arbetslednings- och 
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kommunikationsåtgärder, såsom att tydliggöra företagets målsättning och de enskilda 

arbetstagarnas roll.
47

 

3.2 Sveriges arbetsmiljöreglering 

3.2.1 Arbetsmiljölagens bakgrund 

Proposition 1976/77:149 om arbetsmiljölagen m.m. föreslog att en ny arbetsmiljölag skulle 

ersätta den tidigare arbetarskyddslagen. I lagförslaget förklarades också att det skulle innebära 

i princip en helt ny reglering i jämförelse med arbetarskyddslagen. En utgångspunkt för 

förslaget om arbetsmiljölagen var att den skulle innehålla allmänna regler och omfatta så gott 

som allt arbete. Tyngdpunkten i förslaget lades på att arbetsgivare och arbetstagare skulle 

samverka för att uppnå en god arbetsmiljö samt att frågor som handlar om samordningen på 

arbetsplatsen skulle ha stor slagkraft i den nya lagen.
48

 

I lagförslaget från regeringen angavs de allmänna krav som kan ställas på 

arbetsmiljöförhållandena och i detta förslag uppmärksammades även den psykiska aspekten i 

arbetsmiljön. Utgångspunkten är att arbetet ska anpassas till varje enskild individ och deras 

förutsättningar i både fysiskt och psykiskt avseende samt att arbetstagarna själva ska få vara 

med och bestämma och påverka sitt arbete. En annan utgångspunkt är att arbetsgivaren ska ha 

det yttersta ansvaret när det kommer till arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder som behövs 

för att uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.
49

  

I propositionen konstateras att begreppet psykosocial arbetsmiljö är svårtolkat, då alla 

människor är olika och upplever saker på olika sätt. Strävan för att kunna finna objektivitet 

och kriterier för de psykiska och sociala faktorerna i arbetslivet finns, men det är inte helt 

enkelt.
50

 

År 1991 gjordes en omarbetning av arbetsmiljölagen, som innebar att arbetsmiljön skulle 

anpassas till människors olika förutsättningar.
51

 Syftet med ändringen var att lyfta fram de 

psykosociala faktorerna. I denna förändring lyftes de psykosociala aspekterna i 2 kap. 1 § 
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arbetsmiljölagen genom att arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka och utforma sin 

egen arbetssituation som rör hans eget arbete.
52

  

3.2.2 Arbetsmiljölagens struktur 

Arbetsmiljölagen är en ramlag som reglerar de allmänna reglerna när det kommer till 

arbetsmiljön.
53

 Inom det svenska arbetsmiljöområdet har det skett en hel del förändringar tack 

vare EU-rätten. De förändringar som Sverige behövt göra för att införliva EU:s 

arbetsmiljödirektiv har skett genom bestämmelser i arbetsmiljölagen samt i 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter,
54

 och föreskrifterna detaljerar de krav och skyldigheter som 

ställs på arbetsmiljön.
55

 Föreskrifterna kan handla om risker, psykiska och fysiska 

belastningar eller användning av farliga maskiner.
56

  

Det är en enklare process att ändra en föreskrift än lagstiftning då det krävs ett riksdagsbeslut 

för att ändra en lagstiftning,
57

 medan ändringar i föreskrifter är ett myndighetsbeslut och 

beslutas av Arbetsmiljöverkets generaldirektör. Nya kunskaper uppkommer och det sker hela 

tiden förändringar i arbetslivet och även i EU-direktiv och det arbetas kontinuerligt med 

föreskrifterna.
58

 

3.2.3 Psykosocial arbetsmiljöreglering  

Arbetsmiljölagens första kapitel inleds med 1 § som förklarar arbetsmiljölagens syfte. 

Paragrafen tar upp det som genomsyrar lagen, nämligen att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.
59

 Enligt 1 kap. 2 § AML gäller denna 

lag för alla arbetstagare som utför arbete för en arbetsgivares räkning. 

I kapitel två förklaras de allmänna krav som ställs på arbetsförhållandena. I texten används 

generella ord, såsom ”lämplig”, ”tillfredsställande” och ”betryggande”, vilket har att göra 
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med arbetsmiljölagens ramlagskaraktär.
60

 Kapitel två i AML handlar om de krav som den 

arbetsmiljörättsliga regleringen har angående den psykosociala arbetsmiljön.
61

 Regleringen i 2 

kap. 1 § andra stycket AML förklarar att arbetsförhållanden ska anpassas till varje enskild 

individs olika förutsättningar och detta gäller båda fysiska och psykiska förutsättningar. I 

motiven till arbetsmiljölagen förklaras att anpassningen innebär att hänsyn måste tas till den 

enskildes förutsättningar när det kommer till bestämmande av arbetsintensitet och pauser. 

Anpassningen gäller även den psykiska aspekten, arbetsbördan måste ha rimliga proportioner 

och får inte vara för tung för arbetstagaren. En allsidig bedömning ska därför göras av arbetets 

uppläggning och organisation så att det i största mån anpassas till arbetstagarna.
62

  

Vid reformen av arbetsmiljölagen i början av 1990-talet förklarades att arbetsgivaren ska ta 

hänsyn till en arbetstagares förutsättningar och att detta kan ske genom en bedömning av vilka 

arbetsuppgifter och befattningar som är lämpliga i det enskilda fallet.
63

 Det är även viktigt att 

arbetsorganisation och arbetsinnehåll utformas på ett säkert sätt så att arbetstagarna inte 

utsätts för olycka eller ohälsa i arbetet.
64

 Arbetsgivaren har ett ansvar att arbetet ska kunna 

utföras i en sund och säker arbetsmiljö.
65

 

Enligt 3 kap. 1a § AML ska arbetsgivare och arbetstagare samverka tillsammans för att uppnå 

en god arbetsmiljö. Oftast sker denna samverkan mellan en arbetsgivare och ett 

skyddsombud, om det finns en sådan på arbetsplatsen. Ett eller flera skyddsombud ska finnas 

på en arbetsplats som har fler än fem anställda.
66

 Skyddsombudet är den person som 

företräder arbetstagarna när det gäller frågor om arbetsmiljön och bevakar arbetsgivaren så att 

denne följer de krav som ställts enligt 3 kap. 2a § AML. Skyddsombudet ska vara med vid 

planering av sådant som rör arbetstagarna när det kommer till arbetsmiljön, exempelvis vid 

byte av lokal, ändringar i verksamheten eller liknande.
 67

 Skyddsombudet har ett ansvar att 

upplysa arbetsgivaren om det råder några brister i arbetsmiljön för att arbetsgivaren sedan ska 

kunna åtgärda detta så snabbt som möjligt.
68
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Företagshälsovården ingår som en viktig del när det kommer till förebyggandet av ohälsa.
69

 I 

3 kap. 2c § AML regleras att arbetsgivaren har ett ansvar för att den företagshälsovård som 

arbetsförhållandena kräver finns tillgänglig för arbetstagarna. Företagshälsovården är en 

extern resurs som särskilt ska arbeta med att förebygga hälsorisker på arbetsplatser.
70

 

Arbetsgivare och arbetstagare ska så gott det går samverka för att åstadkomma en god 

arbetsmiljö.
71

 Det yttersta ansvaret ligger dock på arbetsgivaren då arbetsgivaren har ansvaret 

att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycka i arbetet.
72

 

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera arbetsplatsen så att arbetsmiljön 

uppfyller de krav som är ställda och ska arbeta med detta kontinuerligt.
73

 Detta kallas för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet och är mer specifikt reglerad i AFS 2001:1. 

3.3 Föreskrifter och allmänna råd 

3.3.1 Det systematiska miljöarbetet 

Det finns inga specifika föreskrifter i Sverige när det kommer till arbetsrelaterad stress. 

Föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1) tar dock upp psykosociala 

aspekter i arbetet och den är därför tillämpbar när det kommer till arbetsrelaterad stress.
74

 

Föreskriften förklarar den psykosociala arbetsmiljön mer ingående. Denna föreskrift, som 

också kallas SAM, är ett vägledande komplement till arbetsmiljölagen och tar upp såväl 

fysiska aspekter som psykiska. Definitionen av det systematiska miljöarbetet förklaras 

närmare i 2 §. Det är arbetsgivarens uppgift att undersöka, genomföra och följa upp på 

arbetsplatsen på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. I kommentarerna till 2 § förklaras mer ingående vad 

begreppet systematiskt miljöarbete innebär samt hur en tillfredsställande arbetsmiljö bör vara. 

En tillfredsställande arbetsmiljö definieras genom att som arbetstagare ha möjlighet till 

inflytande, handlingsfrihet och utveckling, till variation, samarbete och sociala kontakter.
75

  

                                                           
69

 Prop. 1976/77:149,s. 331 
70

 3 kap. 2c § 2st AML 
71

 3 kap. 1a § AML 
72

 3 kap. 2 § 1st AML 
73

 3 kap. 2a § AML 
74

 Prevent, Genomförande av den europeiska överenskommelsen om arbetsrelaterad stress för Svenskt 
Näringsliv - LO - TCO – SACO, s. 2 
http://www.prevent.se/Documents/prevent.se/amnesomraden/Stress/Arbetsrelaterad%20stress/amnesomra
de_stress_arbetsrelaterad%20stress_genomforande.pdf Hämtad 2014-01-29 
75

 AFS 2001:1, s. 14 

http://www.prevent.se/Documents/prevent.se/amnesomraden/Stress/Arbetsrelaterad%20stress/amnesomrade_stress_arbetsrelaterad%20stress_genomforande.pdf
http://www.prevent.se/Documents/prevent.se/amnesomraden/Stress/Arbetsrelaterad%20stress/amnesomrade_stress_arbetsrelaterad%20stress_genomforande.pdf


21 

 

Det systematiska miljöarbetet ska arbetsgivaren arbeta med kontinuerligt och det ska ingå 

som en naturlig del av verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala 

förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Saker som kan ha betydelse för den 

psykosociala arbetsmiljön är en tung arbetsbelastning, dåliga arbetstider, små sociala 

kontakter, liten variation och möjlighet till återhämning.
76

 

På varje arbetsplats ska det finnas en arbetsmiljöpolicy som förklarar hur arbetsgivaren ska 

förebygga ohälsa på arbetsplatsen så att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
77

 

Arbetsgivaren ska även regelbundet göra riskbedömningar på arbetsplatsen för att undvika att 

någon på arbetsplatsen drabbas av ohälsa eller olycka på arbetsplatsen.
78

 

3.3.2 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön 

Den föreskrift som är mest tillämplig när det kommer till den psykosociala arbetsmiljön är 

AFS 1980:14 om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön. Föreskriften tar upp allmänna 

råd kring psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön. Denna föreskriften är inte bindande, 

utan den ska ses som vägledande och ge en ökad kunskap när det kommer till den 

psykosociala arbetsmiljön.  

De råd som tas upp i föreskriften är att grundpelarna i arbetsmiljölagen inte bara är att skydda 

arbetstagarna för ohälsa och olycksfall, utan också för att skapa arbetsglädje hos 

arbetstagarna.
79

 Enligt dessa allmänna råd sammanhänger en arbetstagares upplevelse av 

arbetet på många faktorer, upplevelserna är en sammanvägning av till exempel buller, ljus, 

rummets storlek, färg, form, människornas behov, känslor och tidigare erfarenheter. En 

grundprincip är att arbetets krav och människans egna förutsättningar ska gå hand i hand.
 80

 

Råden i föreskriften är lika dem som finns i förarbetena, som förklarar att arbetsuppgifternas 

innehåll och möjlighet till kontakt, samarbete, inflytande och personlig utveckling är viktiga 

faktorer för den psykiska hälsan hos arbetstagare.
81
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3.3.3 Kränkande särbehandling i arbetslivet 

Det finns ingen specifik regel i arbetsmiljölagen som tar upp kränkande särbehandling i 

arbetslivet. 2 kap. 1 § AML tar upp de allmänna reglerna angående psykosocial arbetsmiljö 

där mobbning ingår. Det finns en bindande föreskrift från 1993 rörande kränkande 

särbehandling i arbetslivet, AFS 1993:17.
82

 Föreskriftens 1 § förklarar att kränkande 

särbehandling avser återkommande klandervärdiga och negativa handlingar som riktas mot 

enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till den enskilda arbetstagaren hamnar 

utanför på arbetsplatsen. Kränkande särbehandling är den allmänna benämningen för vuxen-

mobbning, social utstötning och sexuella trakasserier. Bakgrunden till att arbetstagare blir 

utsatta för kränkande särbehandling på arbetsplatsen kan ha att göra med brister i hur 

ledningen sköter sitt arbete, för tung arbetsbörda eller för låga eller för höga krav på 

arbetstagaren. Konsekvenserna för en arbetstagare som blivit utsatt för kränkande 

särbehandling på arbetsplatsen kan vara samarbetssvårigheter eller hög stress, men också 

fysiska problem såsom missbruk av något slag. Arbetstagaren kan även få självmordstankar 

eller självskadebeteende.
83

  

Det redogörs i 2 § AFS 1993:17 att det är arbetsgivarens ansvar att planera och organisera 

arbetet så att kränkande särbehandling förebyggs. Arbetsgivaren har också ansvar att 

tydliggöra på arbetsplatsen för arbetstagarna att kränkande särbehandling inte accepteras.
84

 

Enligt 6 § AFS 1993:17 ska arbetsgivaren i de fall kränkande särbehandling ändå sker ha 

särskilda åtgärder att ta till och arbetstagare som blir utsatt ska så fort som möjligt få den hjälp 

och stöd som arbetstagaren behöver. 
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4. Psykosocial ohälsa och stress i arbetet 

4.1 Vem som drabbas av arbetsrelaterad stress 

Under 2000-2002 fokuserade Arbetsmiljöverket på området organisatoriska förändringar, de 

psykologiska och sociala arbetsmiljöriskerna. Målet med programmet var att förebygga den 

ohälsa som uppkommer hos arbetstagare som drabbas av negativ stress. En rapport arbetades 

fram av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Rapporten handlar om 

negativ stress och ohälsa och bygger på information från arbetsmiljöundersökningarna från 

1991-1999 och undersökningar om arbetsorsakande besvär från 1995-2000.
85

  

För höga krav på en arbetstagare kan vara psykiskt påfrestande och leda till en spiral av 

negativ stress. Rapporten visar att kvinnliga lärare, hälso- och sjukvårdsspecialister och inom 

olika vårdyrken i stor utsträckning är utsätta för höga krav i arbetet och mer än åtta av tio 

kvinnor i dessa yrkeskategorier har en arbetssituation där de utsätts för höga krav på sin 

arbetsplats.
86

  

För att arbetstagare ska kunna må bra och trivas på sin arbetsplats är det viktigt att ett bra 

socialt stöd finns. Det kan vara ett stöd från andra arbetskramrater, men även stödet från 

cheferna är viktigt för att en arbetstagare ska må bra. Utan stöd från ledningen finns det risk 

för negativ stress och ohälsa hos arbetstagaren. Rapporten visar att 47,7 % av de kvinnliga 

gymnasielärarna och 57,8 % av de manliga gymnasielärarna har ett bristande socialt stöd på 

sin arbetsplats.
87

 

Arbetstagare som upplever sina arbetsuppgifter som psykiskt påfrestande har också stor risk 

för att drabbas av negativ stress och ohälsa. Yrken där kvinnor anser att arbetet ofta är 

psykiskt påfrestande är yrken som utför tjänster och arbetar med människor. Nio av tio 

psykologer och socialsekreterare upplever arbetet som psykiskt tungt. Andra yrken där 

kvinnor upplever att arbetet är psykiskt påfrestande är gymnasielärare samt yrken inom 

vården. I undersökningen anser även männen att de yrken som är mest psykiskt betungande är 
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arbeten där man har nära kontakt med människor. Mer än tre av fyra män i yrken hälso- och 

sjukvårdsspecialister upplever arbetet som psykiskt påfrestande.
88

 

Otrygghet i arbetet är något som kan göra arbetstagarna nervösa och förändringar i 

organisationen kan leda till negativ stress och ohälsa. Kvinnor som upplever en otrygg 

arbetsplats i rapporten är var femte barnskötare, undersköterska och sjukvårdsbiträde. Nästan 

var fjärde manliga säkerhetspersonal och var femte hälso- och sjukvårdsspecialist upplever att 

risken för nedskärningen finns på arbetsplatsen.
89

  

I den senaste rapporten om Arbetsorsakade besvär från år 2012 framgår det att det är 

vanligare för kvinnor att lida av arbetsorsakade besvär än män. För männen är det till största 

del påfrestande arbetsställningar som är den vanligaste orsaken till besvären, sedan kommer 

stress och psykiska påfrestningar. Det har skett en viss ändring mellan 2010-2012 när det 

kommer till psykiska påfrestningar hos kvinnor. År 2010 var den fysiska belastningen lika 

vanlig som den psykiska påfrestningen. År 2012 hade den psykiska påfrestningen ökat och 

var högre än den fysiska belastningen.
90

 Enligt rapportens undersökning är det första gången 

den psykiska påfrestningen är högre än den fysiska belastningen hos kvinnor sedan 

undersökningens start 1998. I undersökningen visas att sedan 1998 har den fysiska 

belastningen varit vanligare än den psykiska påfrestningen hos män.
91

 

De arbeten där kvinnor oftast drabbas av sjukfrånvaro på grund av psykisk påfrestning är 

grund- och förskolelärare, barnskötare, administrativa assistenter och inom vården. För män 

är det vanligast inom byggbranschen.
92

 De yrken där kvinnor oftast drabbas av sjukfrånvaro 

är kvinnodominerande yrken. 93 % av undersköterskorna är kvinnor och 83 % av 

vårdbiträdena är kvinnor. När det gäller läraryrket är 78 % av grund- och förskolelärarna 

kvinnor.
93

  

Siffror från Försäkringskassan från 2009 visar att för både män och kvinnor förekommer 

reaktioner på svår stress bland de fem vanligaste sjukfrånvarodiagnoserna. Yrken såsom präst, 
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psykologer och behandlingsassistenter samt typiska omvårdnadsyrken har ofta en arbetsmiljö 

som är psykiskt påfrestande, och som ofta leder till svår stress.
 94

 

Under 2012 genomfördes en inspektion kring det växande problemet angående den psykiska 

hälsan på arbetsplatserna. Inspektionen gjordes på 218 arbetsställen i Sverige med inriktning 

på psykosociala riskbedömningar.
95

 Några av de faktorerna som undersöktes och uppkom 

under inspektionen var hög arbetsbelastning, höga krav, hot och våld och stress. Inspektionen 

visade att på 46 % av de arbetsplatser som undersöktes hade brister när det kom till 

psykosociala riskbedömningen.
96

 På 58 % av de arbetsplatser, som undersökningen gjordes 

på, visades ett behov av åtgärder när det kom till den psykosociala arbetsmiljön.
97

  

4.2 Regleringens utformning i förhållande till regleringens skydd 

Peter Andersson beskriver i sin avhandling att det inte finns några arbetsgivare som ännu 

blivit dömda på grund av arbetsrelaterad stress.
98

 Trots detta är arbetsrelaterad stress en av de 

främsta orsakerna till sjukskrivning idag. 

Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olyckor samt att uppnå en god 

arbetsmiljö.
99

 Kravet som arbetsmiljölagen ställer på arbetsgivare är långtgående och 

innefattar att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycka i arbetet. Förebyggandet av ohälsa eller olycka i 

arbetet gäller alla aspekter såsom de fysiska, psykiska och sociala.
100

  

Maria Steinberg har granskat arbetsmiljölagen ur ett genusperspektiv och ställer frågan ifall 

män och kvinnor har ett likvärdigt stöd i arbetsmiljölagen.
101

 Författaren beskriver att de 

bindande föreskrifter som finns idag är till största del föreskrifter om den fysiska miljön och 

det finns inte någon föreskrift idag som handlar om den psykosociala arbetsmiljön.
102
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Att kvinnor drabbas till större del av sjukdomar som är arbetsrelaterade, medan män drabbas 

mer av olyckor som sker på arbetsplatsen, kan innebära att kvinnorna har sämre skydd i 

arbetsmiljölagen än vad män har, då den fysiska arbetsmiljön är mer reglerad än vad den 

psykosociala arbetsmiljön är.
103

  

2003 lämnade Arbetsmiljöverket fram ett förslag på bindande föreskrifter angående den 

psykosociala arbetsmiljön. Förslaget kom med konkreta regler på hur den psykosociala 

arbetsmiljön skulle vara reglerad och att arbetsgivaren skulle kunna ställas till svars för 

arbetsmiljöbrott. Den paragraf som kom att få mest kritik var 7 §, som förklarade att 

arbetstagaren ska ges möjlighet till inflytande över hur det egna arbetet utförs.
 104

  

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv förklarade i sitt yttrande att dess grundläggande 

åsikt var att förbättringar på detta område inte åstadkoms genom fler bindande föreskrifter 

utan genom information och allmänna råd. Svenskt Näringsliv ansåg att föreskriften om 

systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och de allmänna råden om psykiska och sociala 

aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) var tillräckliga, och att inte några fler bindande 

föreskrifter vad nödvändiga. Fler bindande föreskrifter skulle istället medföra problem med 

hur reglerna skulle tolkas och tillämpas.
105

 7 § i förslaget ansåg Svenskt Näringsliv innebära 

en inskränkning på arbetsgivarnas arbetsledningsrätt och att arbetstagarnas inflytande redan 

finns reglerat i arbetsmiljölagen och AFS 2001:1.
106

 

Även Arbetsgivarverket ansåg förslaget överflödigt och att det skulle innebära en dubblering 

av de regler som redan finns i arbetsmiljölagen och i föreskriften om systematiskt 

arbetsmiljöarbete.
107

 

2004 beslutade Arbetsmiljöverkets generaldirektör att förslaget inte skulle godkännas och 

inga föreskrifter om den psykosociala arbetsmiljöförhållande skulle godkännas. Anledningen 

till att förslaget inte gick igenom var för att parterna var så pass oeniga att det skulle vara en 
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omöjlighet att genomföra.
108

 Mycket har dock hänt sedan 2003. Socialsekreteraren Lars 

Persson från Krokoms kommun som 2010 valde att ta sitt liv är en tragisk händelse och i 

november 2013 startades den unika rättegången i Östersunds tingsrätt. På våren 2009 

hamnade Lars i en konflikt med sin närmsta chef och både han själv och hans kollegor ansåg 

att mobbning förelåg och Leif mådde mycket dåligt över detta. Lars hörde av sig till sina 

chefer i slutet av 2009 om möjligheten till en omplacering fanns. Arbetsgivarna gjorde ingen 

omplacering och istället kallade arbetsgivarna till ett möte med Lars och gav honom en 

skriftlig varning. Efter detta blev Lars ännu mer deprimerad och i sent på natten i maj 2010 

skrev Lars i ett mejl till en av arbetsgivarna där han vädjade om att få arbeta med vad som 

helst så länge det var praktiska arbetsuppgifter och förklarade att han var panikslagen. Samma 

natt skickade Lars även ett mejl till en kollega där han förklarade hur dåligt han mådde och att 

han inte kunde sova om nätterna. Dagen efter berättade cheferna för facket att de hade som 

avsikt att avskeda Lars och Lars blev underrättad om detta samma dag. Den 10 juni skulle 

överläggningen ske men hölls inte då Lars tog livet av sig på förmiddagen. 

Den 19 februari blev domen fastställd och arbetsgivarna blev dömda för arbetsmiljöbrott i 

kombination med vållande till annans död, något som aldrig har skett på grund av 

psykosociala aspekter i Sverige innan. Tingsrätten fann att dödsfallet berodde på en 

arbetsskada och att de två arbetsgivarna inte hade fullgjort skyldigheten att förebygga ohälsa 

eller sitt rehabiliteringsansvar enligt arbetsmiljölagen. Tingsrätten ansåg att den oaktsamhet 

och vårdslöshet som arbetsgivarna hade var i förhållande till den dödliga utgången. Då 

arbetsgivarna sedan tidigare var ostraffade dömdes de till villkorlig dom tillsammans med 

böter.
109
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5. Analys & Diskussion 

5.1 Den psykosociala arbetsmiljöregleringen 

Arbetsmiljölagen är till för att förebygga ohälsa och olyckor i arbetet.
110

 Enligt lagen är 

arbetsgivaren ansvarig för att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och 

olycka i arbetet.
111

 Det låter sannerligen som att arbetstagaren har ett vidsträckt skydd när det 

kommer till arbetsrelaterad stress, men min uppfattning är att skyddet inte är så slagkraftigt 

som det egentligen ser ut i lagtext. Arbetsmiljölagens ramlagskaraktär innebär att det finns ett 

hundratal olika föreskrifter som går in mer på djupet i olika branscher, med preciserade regler 

när det kommer till olika ämnesområden osv. Dessa föreskrifter, som till mesta del är 

bindande, behövs för att få en förståelse vad arbetsmiljölagen innebär.  

Enligt lagen ska arbetsuppgifterna anpassas till individens fysiska och psykiska 

förutsättningar. Mer än så står det inte.
112

 En svårighet för arbetsgivaren är att själv försöka 

förstå vad som menas med individanpassat och hur långt detta ansvar sträcker sig. Jag anser 

att arbetsmiljölagen är generell, både i sin struktur och i sina ordval. Det finns en anledning 

att lagen ser ut på detta vis och även ett syfte finns angående de föreskrifter som arbetats 

fram. De bindande föreskrifterna är nödvändiga för att ge klarhet i lagens syfte. Ett stort 

problem uppstår således när det kommer till att förebygga arbetsrelaterad stress, då det i 

nuläget inte finns någon bindande föreskrift som reglerar arbetsrelaterad stress.
113

 

En föreskrift som reglerar den psykosociala arbetsmiljön är AFS 1980:14, men eftersom 

föreskriften inte är bindande utan endast ger allmänna råd och riktlinjer, har denna inte någon 

riktig verkan vid förebyggandet av arbetsrelaterad stress. En annan föreskrift som berör ämnet 

psykosocial arbetsmiljö är AFS 2001:1 om det systematiska arbetsmiljöarbetet som förklarar 

att arbetsgivaren är ansvarig att göra kontinuerliga riskbedömningar på arbetsplatsen för att 

förebygga ohälsa och olyckor. Denna föreskrift berör dock inte endast den psykosociala 

arbetsmiljön utan är generell i sin reglering. Problemet med de föreskrifter som finns idag är 

att de inte går ner på djupet och förklarar vad arbetsgivaren har för ansvar när det kommer till 

arbetsrelaterad stress. Min uppfattning är att i vissa fall kan arbetsgivaren känna oklarhet i att 
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veta vilka åtgärder som behöver utföras när det kommer till arbetsrelaterade stress, samtidigt 

som arbetsgivaren har ett långtgående ansvar att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. En 

liknande, men mindre omfattande uppgift läggs på skyddsombudet som finns på arbetsplatsen. 

Skyddsombudets uppgift är att övervaka arbetsgivaren så att uppgifter följs samt att vara ett 

stöd för arbetstagarna.
114

 Frågan kan ställas ifall det är rätt att lägga ett sådant ansvar på 

arbetsgivaren och även skyddsombudet, som arbetsmiljölagen gör när det inte finns några 

bindande föreskrifter som förklarar vad arbetsgivaren behöver göra för att förebygga 

arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen. 

5.2 Arbetsmiljölagen ur ett genusperspektiv 

Statistik visar tydligt att det i större utsträckning är kvinnor än män som drabbas av negativ 

stress och andra psykiska påfrestningar på grund av arbetet.
115

 Det finns i nuläget inte någon 

bindande föreskrift som reglerar arbetsrelaterad stress. Effekten av en otydlig reglering på 

området kan leda till att arbetstagarna som drabbas av psykisk ohälsa är mindre skyddade av 

arbetsmiljölagen än de arbetstagare som istället drabbas av en fysisk olycka. Då det är mer 

förekommande att kvinnor drabbas kan det leda till att kvinnor blir mest lidande av 

arbetsmiljölagens utformning. Statistik visar på att män oftare drabbas av arbetsolyckor 

medan kvinnor oftare drabbas av arbetssjukdomar, och då arbetsmiljölagen reglerar den 

fysiska arbetsmiljön till större del än den psykiska kan detta ses som en större fördel och ett 

starkare skydd. Anledningen till detta är då det finns bindande föreskrifter om den fysiska 

arbetsmiljön men inga om den psykiska.
116 

 

De föreskrifter som finns i nuläget är mer tillämpliga på manliga branscher än kvinnliga då de 

oftare handlar om regler inom bygg och industri än inom vård och omsorg.
117

 Det finns 

föreskrifter som berör vård- och omsorgsyrket, men inte i lika stor utsträckning som inom 

bygg- och industri branschen. Bristen på tillämpliga föreskrifter i de kvinnliga branscherna 

leder till att kvinnoyrken är mer utsatta än mansyrken och får inte likvärdigt skydd i 

arbetsmiljölagen. Värst drabbade av psykisk ohälsa visar sig vara kvinnor som arbetar inom 

läraryrket och inom vård- och omsorgsyrket.
118

 Det är inte överraskande att vård- och 

läraryrken är de som har flest arbetstagare som drabbas av psykisk ohälsa, då statistiken visar 
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att det är inom dessa yrken som de organisatoriska faktorerna ofta har brister. De 

stressfaktorer som nämns på Arbetsmiljöverkets hemsida är vanligt förekommande i 

kontaktyrken och statistiken visar att det oftast är en högre arbetsbelastning inom vård- och 

omsorgsyrket som kan leda till negativ stress och gäller både kvinnor och män.
119

 

En orsak till att det är större andel kvinnor än män som drabbas av negativ stress och psykisk 

ohälsa kan vara att det är kvinnor som har de psykiskt tyngsta arbetena. De yrken som är mest 

psykiskt påfrestande både för kvinnor och män är arbeten där arbetstagaren tar hand om andra 

människor, så kallade kontaktyrken.
120

 Eftersom många av de yrken som är psykiskt 

betungande även är yrken som är kvinnodominerande är det inte förbryllande att fler kvinnor 

än män drabbas av negativ stress. Att både män och kvinnor anser att det är psykiskt tungt att 

arbeta inom kontaktyrken kan påvisa att problematiken ligger hos arbetsplatserna och de 

organisatoriska faktorerna i arbetet.  

Statistik visar att de faktorer som ofta leder till negativ stress i arbetslivet oftast är 

organisatoriska. Det är hög arbetsbelastning, liten egenkontroll över sina arbetsuppgifter och 

arbetet i sig som kan leda till att en arbetstagare drabbas av negativ stress.
 121

 Dessa faktorer 

drabbar arbetstagare oavsett kön, men på grund av de kvinno- och mansdominerande yrken 

som finns är det i större utsträckning kvinnorna som blir drabbade. Frågan kan ställas hur det 

hade sett ut ifall det hade arbetet lika många kvinnor som män inom vården och som lärare, 

om det fortfarande hade varit fler kvinnor som drabbats av arbetsrelaterad stress eller om 

antalet män som drabbats skulle öka. 

5.3 Är regleringen i behov av att ändras? 

Med bakgrund av de flertal bindande föreskrifter som preciserar den fysiska arbetsmiljön kan 

det leda till att den fysiska arbetsmiljön har en större omfattning och tyngd i arbetsmiljölagen 

än vad den psykosociala arbetsmiljöregleringen har. Ett skäl till att inte den psykosociala 

arbetsmiljön inte är reglerad i bindande föreskrifter kan vara för att den fysiska arbetsmiljön 

är lättare att reglera. Den fysiska arbetsmiljön innefattar regler om skyddskläder, hur en truck 

ska köras och hur maskiner ska användas, medan den psykiska arbetsmiljön fokuserar på en 

trivsam arbetsplats. Det kan finnas svårigheter att bedöma vad arbetsgivaren behöver uträtta 

för att förebygga arbetsrelaterad stress, då det kan vara individuellt från arbetstagare till 
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arbetstagare vad som påverkar medan det är enklare att precisera i en föreskrift hur en maskin 

ska användas på bästa sätt för att undvika olyckor.  

Psykisk ohälsa och arbetsrelaterad stress är ett stort folkhälsoproblem i dagens samhälle och 

en stor del av arbetstagares sjukfrånvaron har sin grund i psykisk ohälsa och arbetsrelaterad 

stress, ändå finns det ännu inga bindande föreskrifter angående arbetsrelaterad stress. Jag 

anser att det är oroväckande att vi inte kommit längre, den psykosociala arbetsmiljön borde få 

lika stor slagkraft i arbetsmiljölagen och föreskrifterna som den fysiska arbetsmiljön har idag, 

då statistiken visar att den vanligaste orsaken till besvär hos kvinnor är stress och hos männen 

den näst vanligaste orsaken.
122

 Samhället har förändrats sedan arbetsmiljölagen kom. 

Människor arbetar i större utsträckning med tjänster nu än vad de gjorde för 30 år sedan och 

det är en stor anledning till varför det är dags att införa mer detaljerade bestämmelser om den 

psykiska ohälsan och arbetsrelaterad stress. 

Regleringen i arbetsmiljölagen är neutral och påtalar även de psykiska aspekterna, men 

regleringen når inte ända ut, då avsaknaden av bindande föreskrifter gör sig påmind. 

Arbetsmiljölagen behöver föreskrifter som komplement för att bli mer effektiv, och 

föreskrifter finns inom de flesta områden och branscher. Att det saknas bindande föreskrifter 

om arbetsrelaterad stress gör att arbetsgivaren har ett ansvar enligt lag att förebygga ohälsa, 

men får inte någon detaljerad förklaring hur ohälsan ska förebyggas. 

Ett försök till att få fram bindande föreskrifter har dock gjorts. Förslaget kom från 

Arbetsmiljöverket år 2003, men det fick mycket kritik från arbetsgivarparten och förslaget 

godkändes inte.
123

 Ett försök för mer än tio år sedan och ändå finns det inte någon bindande 

föreskrift idag. Anledningen till att förslaget inte gick igenom var på grund av att 

arbetsgivarparten inte ansåg att en bindande föreskrift var nödvändig, på grund av att AFS 

1980:14 och AFS 2001:1 redan fanns. Jag anser att ingen av dessa föreskrifter är lika 

effektfull som en bindande föreskrift om arbetsrelaterad stress skulle varit. I 7 § i förslaget om 

bindande föreskrifter står det att arbetstagaren ska ges möjlighet att ha inflytande på sitt egna 

arbete och hur det ska utföras. Paragrafen fick stor kritik från arbetsgivarparten då de ansåg 

att det skulle inskränka på deras rätt att leda arbetet. Samtidigt reglerar 2 kap. 1 § tredje 

stycket AML att en arbetstagare ske ges möjlighet att vara med och bestämma om sin 

arbetssituation och 3 kap. 1a § AML reglerar att arbetsgivaren och arbetstagaren ska 
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samverka för en god arbetsmiljö. Regleringen i dessa paragrafer är likvärdiga med 7 § i 

förslaget, den paragraf som arbetsgivarparten kritiserade hårdast.  

I avhandlingen om arbetsrelaterad stress förklarar Peter Andersson att Arbetsmiljöverket har 

börjat arbetet med att ta fram bindande föreskrifter om arbetsrelaterad stress.
124

 Det är inte en 

dag för tidigt. Den arbetsrelaterade stressen är ett problem på arbetsplatserna och det finns 

inga tecken på att problemet skulle försvinna. Att den arbetsrelaterade stressen ökar leder till 

att även sjukfrånvaron ökar, som innebär en ekonomisk kostnad som arbetsgivaren vill 

undvika i de fall det är möjligt. En bindande föreskrift hade hjälpt arbetsgivaren att veta vilka 

åtgärder som behöver göras och även hjälpa arbetstagare som drabbas av arbetsrelaterad stress 

att få ett starkare skydd i arbetsmiljölagen. En föreskrift med bindande regler angående 

arbetsrelaterad stress hade även gjort arbetsmiljölagen mer verkningsfull utan att en 

lagändring hade behövt ske.  

Det är inte bara inom Sverige som arbetsrelaterad stress ökar. Problemet finns i hela Europa. 

Redan på EU-nivå, i direktiv 89/391/EEG förklaras att arbetsgivare har en skyldighet att 

förebygga arbetsrelaterad stress. Direktivet har varit en utgångspunkt vid undersökningen 

angående åtgärder att för att främja arbetstagarnas hälsa.
125

 Inspektionskampanjen visar dock 

på att många av Sveriges arbetsplatser inte hade gjort någon psykosocial riskbedömning. Hela 

46 % av arbetsgivarna saknade eller hade brister när det kom till den psykosociala 

riskbedömningen.
126

 Samtidigt visar resultatet från utredningen att arbetsgivarna anser sig ha 

goda kunskaper när det kommer till det psykosociala arbetsmiljöområdet, men att utredningen 

har hjälpt till att öka kunskaper avseende kravnivåer och redskap.
127

  

På både europarättslig och nationell nivå regleras den psykosociala arbetsmiljön och att 

arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Många arbetsgivare är 

medvetna om att de behöver vidta åtgärder för att förebygga ohälsa enligt lag. Problemet 

uppstår när det finns oklarheter för arbetsgivarna vad de behöver vidta för åtgärder för att 

förebygga ohälsa på arbetsplatsen. 

Fallet angående socialsekreteraren som tog livet av sig kommer med säkerhet ha en eller 

annan inverkan på regleringen kring den psykosociala arbetsmiljön. Tingsrätten dömde 
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socialsekreterarens arbetsgivarna för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död, något 

som aldrig hänt i Sverige innan när det kommer till den psykiska ohälsan. Förhoppningsvis 

kommer domen att få konsekvenser för de mobbningsfall som sker i framtiden och 

förhoppningsvis innebär domen att arbetsgivarna börjar ta den psykosociala arbetsmiljön på 

ett större allvar, då den är lika viktig som den fysiska arbetsmiljön. En bättre och mer 

detaljerad reglering hade även hjälpt de arbetsgivare som är måna om den psykiska hälsan på 

arbetsplatsen, men som är osäker på vad som behöver göras för att förebygga ohälsa. 
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6. Slutsats 

Den psykiska ohälsan ökar på arbetsplatserna idag och hårdast drabbade är de kvinnliga 

arbetstagarna. Det finns en rad föreskrifter som reglerar den fysiska arbetsmiljön, men inte 

någon när det kommer till arbetsrelaterad stress. Den föreskrift som innehåller psykosociala 

aspekter är AFS 1980:14, men den ger endast allmänna råd och riktlinjer för vad som behövs 

för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Det är snart 35 år sedan den arbetades fram 

och en del har hänt på arbetsplatserna sedan dess. 

Att ingen arbetsgivare blivit dömd på grund av arbetsrelaterad stress visar också att 

regleringen har stora brister. Arbetsmiljölagen tar upp de psykiska aspekterna genom att 

förklara att arbetsgivaren är ansvarig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga 

ohälsa och olycka på arbetsplatsen. Det saknas däremot en föreskrift som hjälper 

arbetsgivaren att få klarhet i vad som gäller.  

Då det är kvinnor som till största del drabbas av negativ stress och psykisk ohälsa kan 

arbetsmiljölagen innebära att kvinnliga arbetstagare har mindre skydd än vad manliga 

arbetstagare har. För att lagen ska blir mer jämställd och ha mer effekt på de som drabbas av 

arbetsrelaterad stress behövs det arbetas fram bindande föreskrifter kring detta. Jag anser att 

det inte är omöjligt att precisera den psykosociala arbetsmiljön och vad som behövs av 

arbetsgivaren för att förebygga arbetsrelaterad stress. Förhoppningen är därför att det nya 

förslaget som arbetas fram just nu blir godkänt för jag anser det är på tiden att den psykiska 

arbetsmiljön blir lika viktig som den fysiska i lagen, då arbetsmiljölagen som den är reglerad 

idag inte uppfyller sitt syfte som är att förebygga ohälsa och olycka i arbetet. 

Domen i fallet om socialsekreteraren som tog livet av sig kommer säkerligen medföra en 

ändring på det psykosociala arbetsmiljöområdet och en efterverkan angående mobbning på 

arbetsplatsen. Förhoppningsvis hjälper domen att få fram bindande föreskrifter om den 

psykosociala arbetsmiljön så att förebyggandet av stress blir mer reglerat än vad det är nu.  

Som vidare forskning hade det varit intressant att utreda och klargöra ifall stressen beror på 

arbetet eller arbetstagarnas privatliv och att försöka hitta orsakssambandet mellan arbetet och 

den negativa stressen. 



35 

 

Källförteckning 

EU-rätt 

Fördrag 

Fördraget om europeiska unionens funktionssätt 

Direktiv 

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

arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet 

 

Svensk rätt 

Arbetsmiljölag (1977:1160) 

Propositioner 

Regeringens proposition 1976/77:149 Arbetsmiljölag m.m. 

Regeringens proposition 1990/91:140 Arbetsmiljörätt och rehabilitering 

Föreskrifter 

AFS 1980:14 Arbetsskyddsstyrelsens författningssamling om psykiska och sociala aspekter 

på arbetsmiljön 

AFS 1993:17 Arbetsskyddstyrelsens författningssamling om kränkande särbehandling i 

arbetslivet 

AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets författningssamling om systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

Rättsfall 

Krokom-målet, Mål nr B 2863-11 Östersunds Tingsrätt 

 

Juridisk litteratur 

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 

Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2002 

Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 4., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 



36 

 

Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 

argumentation, 1. uppl., Fritze, Stockholm, 1995 

Peczenik, A. (1995). Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära. (1. 

uppl.) Stockholm: Fritze. 

Sandmark, Hélène (red.), Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2011  

Theorell, Töres, Är ökat inflytande på arbetsplatsen bra för folkhälsan?: 

kunskapssammanställning, Statens folkhälsoinstitut, Stockholm, 

2003http://www.fhi.se/PageFiles/3982/arbete.pdf 

Weman-Josefsson, Karin & Berggren, Tomas, Psykosocial arbetsmiljö och hälsa, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2013 

 

Artiklar 

Norrby, Anna, cheferna åtalas efter självmord Lag & avtal 2013 

http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3692762.ece Hämtad 2014-01-10 

 

Elektroniska källor 

EU 

Europeiskt ramavtal om arbetsrelaterad stress, 2004 

http://www.erc-online.eu/Content/Default.asp?PageName=OpenFile&DocID=14692 Hämtad 

2014-01-29). 

Europeiska arbetsmiljöbyrån - europeisk arbetsmiljölagstiftning  

https://osha.europa.eu/sv/legislation Hämtad 2014-01-11 

Europeiska arbetsmiljöbyrån - EU-direktiv  

 https://osha.europa.eu/sv/legislation/directives Hämtad 2014-01-11 

Prevent - Genomförande av den europeiska överenskommelsen om arbetsrelaterad stress för 

Svenskt Näringsliv - LO - TCO – SACO 

http://www.prevent.se/Documents/prevent.se/amnesomraden/Stress/Arbetsrelaterad%20stress

/amnesomrade_stress_arbetsrelaterad%20stress_genomforande.pdf Hämtad 2014-01-29 

 

Regeringens hemsida 

Lagstiftningsprocessen  

http://www.regeringen.se/sb/d/1522 Hämtad 2014-02-18 

http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3692762.ece%20Hämtad%202014-01-10
http://www.erc-online.eu/Content/Default.asp?PageName=OpenFile&DocID=14692
https://osha.europa.eu/sv/legislation
https://osha.europa.eu/sv/legislation/directives
http://www.prevent.se/Documents/prevent.se/amnesomraden/Stress/Arbetsrelaterad%20stress/amnesomrade_stress_arbetsrelaterad%20stress_genomforande.pdf
http://www.prevent.se/Documents/prevent.se/amnesomraden/Stress/Arbetsrelaterad%20stress/amnesomrade_stress_arbetsrelaterad%20stress_genomforande.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/1522%20Hämtad%202014-02-18


37 

 

 

Arbetsmiljöverkets hemsida 

Stor arbetsmängd – högt arbetstempo 

http://www.av.se/teman/stress/psykosociala/arbetsmangd/ Hämtad 2014-01-12 

Ensidigt, upprepat och monotont arbete 

http://www.av.se/teman/stress/psykosociala/eua/ Hämtad 2014-01-12 

Oklara förväntningar på arbetsinstats – oklara roller 

http://www.av.se/teman/stress/psykosociala/oklara/ Hämtad 2014-01-14 

Ständiga förändringar – otrygghet i anställningen 

http://www.av.se/teman/stress/psykosociala/forandringar/ Hämtad 2014-01-12 

Arbete med människor 

http://www.av.se/teman/stress/psykosociala/manniskor/ Hämtad 2014-01-12 

Lag och rätt 

http://www.av.se/lagochratt/index.aspx Hämtad 2014-01-11 

Arbetsmiljölagen 

http://www.av.se/lagochratt/aml/ Hämtad 2014-01-11 

Arbetsmiljöverkets regelarbete 

http://www.av.se/lagochratt/regelarbete/ Hämtad 2014-01-11 

Regelstruktur – Arbetsplatsens utformning 

http://av.se/lagochratt/afs/regelstruktur.aspx Hämtad 2014-02-05 

 

Arbetsmiljöverkets dokument 

Arbetsmiljölagen med kommentar  

http://www.av.se/dokument/publikationer/bocker/h008.pdf Hämtad 2014-03-02 

Arbetsmiljöstatistisk rapport 2012:4 – Arbetsmiljön 2011 

http://www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/ARBMIL2011.pdf Hämtad 2014-01-16  

Arbetsmiljöstatistisk rapport 2012:5 - Arbetsorsakade besvär 2012 

http://www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/ARBORS2012.pdf Hämtad 2014-01-15 

Negativ stress och ohälsa – inverkan av höga krav, låg egenkontroll och bristande socialt 

stöd i arbetet http://www.av.se/dokument/statistik/rapporter/iam2001_02.pdf Hämtad 2014-

01-30 

http://www.av.se/teman/stress/psykosociala/arbetsmangd/
http://www.av.se/teman/stress/psykosociala/eua/
http://www.av.se/teman/stress/psykosociala/oklara/
http://www.av.se/teman/stress/psykosociala/forandringar/
http://www.av.se/teman/stress/psykosociala/manniskor/
http://www.av.se/lagochratt/index.aspx%20Hämtad%202014-01-11
http://www.av.se/lagochratt/aml/
http://www.av.se/lagochratt/regelarbete/
http://av.se/lagochratt/afs/regelstruktur.aspx
http://www.av.se/dokument/publikationer/bocker/h008.pdf
http://www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/ARBMIL2011.pdf
http://www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/ARBORS2012.pdf
http://www.av.se/dokument/statistik/rapporter/iam2001_02.pdf%20Hämtad%202014-01-30
http://www.av.se/dokument/statistik/rapporter/iam2001_02.pdf%20Hämtad%202014-01-30


38 

 

Inspektionskampanj SLIC 2012- psykosociala riskbedömningar 

http://www.av.se/dokument/publikationer/rapporter/RAP2013_06.pdf Hämtad 2014-01-22 

Statistiska centralbyrån 

Beskrivning av statistiken – Arbetsorsakande besvär 2012 

http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0502/_dokument/AM0502_BS_2012.pdf Hämtad 2014-

02-10 

Försäkringskassan 

Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser 

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/3657c36b-1dbf-455a-ba3b-

1ac0f4a11df9/regeringsuppdrag_sjukfranvaro_i_psykiska_diagnoser.pdf?MOD=AJPERES 

 Hämtad 2014-01-10 

Sjukskrivningsdiagnoser i olika yrken 

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/b3b07773-165a-4368-92c7-

43e29ca053b7/sfr1117.pdf?MOD=AJPERES Hämtad 2014-01-30 

 

Yttrande angående förslag till föreskrifter om sociala och psykologiska 

arbetsmiljöförhållanden samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, Svenskt 

Näringsliv 2003-10-06 http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00002/YTT2003-

178_2357a.pdf Hämtad 2014-02-19 

Förslag till föreskrifter om sociala och psykologiska arbetsmiljöförhållanden samt allmänna 

råd om tillämpningen av föreskrifterna, Arbetsgivarverket 2003-10-06 

http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Remissvar/remissvar_foreskrifter_arbetsmiljo_03100

7.pdf Hämtad 2014-02-19 

 

Kommunalarbetaren -Åtta av de tio största yrkena är kvinnoyrken  

http://www.ka.se/atta-av-de-tio-storsta-yrkena-ar-kvinnoyrken Hämtad 2014-02-05 

 

http://www.av.se/dokument/publikationer/rapporter/RAP2013_06.pdf%20Hämtad%202014-01-22
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0502/_dokument/AM0502_BS_2012.pdf
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/3657c36b-1dbf-455a-ba3b-1ac0f4a11df9/regeringsuppdrag_sjukfranvaro_i_psykiska_diagnoser.pdf?MOD=AJPERES
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/3657c36b-1dbf-455a-ba3b-1ac0f4a11df9/regeringsuppdrag_sjukfranvaro_i_psykiska_diagnoser.pdf?MOD=AJPERES
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/b3b07773-165a-4368-92c7-43e29ca053b7/sfr1117.pdf?MOD=AJPERES
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/b3b07773-165a-4368-92c7-43e29ca053b7/sfr1117.pdf?MOD=AJPERES
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00002/YTT2003-178_2357a.pdf
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00002/YTT2003-178_2357a.pdf
http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Remissvar/remissvar_foreskrifter_arbetsmiljo_031007.pdf
http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Remissvar/remissvar_foreskrifter_arbetsmiljo_031007.pdf
http://www.ka.se/atta-av-de-tio-storsta-yrkena-ar-kvinnoyrken%20Hämtad%202014-02-05

