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Abstract 

 
The main subject for this essay is how the possibility of recovery can be used as a resource in 

situations of high workload. The applicable law will be examined on the basis of the question 

what is the law in force at the possibility of recovery. The essay also touches the topic of 

delegation and what level of knowledge, competence and authority the managers have, to do 

the delegated work regarding work environment. The essay aims to investigate the new 

regulation AFS 2015: 4 which came into force on march 31 2016. This regulation is an effect 

of the high sickness rates that emerged in a survey conducted by the Work Environment 

Authority. According to the survey, the most common cause of sick leave among women is 

attributed to organizational and social factors. Employment law regulation in the form of the 

Work Environment Act and the regulations of the Work Environment Authority is processed 

to provide answers to the questions. Knowledge of stress and recovery are also given space in 

the essay. Furthermore, interviews were held as a part of a survey on selected businesses to 

examine how these companies work with the possibility of recovery. The survey also 

investigated how the companies work after implementation of the new regulation AFS 2015: 

4 and the effects the regulation had on operations. All businesses have an over-representation 

of women. This selection was conscious because the paper has an overall gender perspective. 

The analysis concerns the legal research and empirical data processed in the paper to give 

answers to the questions. The Work Environment Act and the new regulation  of AFS 2015: 4 

can be concluded that the employer's health and safety responsibilities are far-reaching. 

Possibility of recovery given the fullest extent through breaks in the workplace. It is thus 

important that the employer ensures that the breaks are both scheduled and utilized. Whether 

the new regulation had any impact on sick leave, is in the current situation difficult to 

confirm. 
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Sammanfattning 

 
Kandidatuppsatsens huvudämne är hur möjlighet till återhämtning kan användas som resurs 

vid hög arbetsbelastning. Gällande rätt kommer granskas utifrån frågeställningen vad gällande 

rätt är, vid möjlighet till återhämtning. Uppsatsen berör även ämnet delegering samt vad 

chefer har för kunskap, kompetens och befogenhet för att utföra ett delegerat 

arbetsmiljöarbete. Uppsatsen syftar till att utreda den nya föreskriften AFS 2015:4 som trädde 

i kraft 31 mars 2016. Föreskriften är en effekt av det höga sjuktal som framkommit i en 

undersökning utförd av arbetsmiljöverket. Enligt undersökningen kan den vanligaste orsaken 

till sjukskrivning bland kvinnor, härledas till organisatoriska och sociala faktorer. 

Arbetsrättslig reglering i form av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

bearbetas för att ge svar till frågeställningarna. Kunskaper om stress och återhämtning ges 

även utrymme i uppsatsen. Vidare har en kartläggning gjorts på utvalda verksamheter för att 

granska hur dessa verksamheter arbetar med möjlighet till återhämtning.  I kartläggningen 

utreds även hur verksamheterna arbetar efter implementeringen av den nya föreskriften AFS 

2015:4 och vilka effekter föreskriften haft på verksamheterna. Samtliga verksamheter har en 

överrepresentation av kvinnor. Detta urval var medvetet då uppsatsen har ett övergripande 

genusperspektiv.  Analysen berör den rättsutredning och empiri som bearbetats i uppsatsen 

för att ge svar på frågeställningarna. Genom Arbetsmiljölagen och den nya föreskriften AFS 

2015:4 kan det konstateras att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar är långtgående. Möjlighet till 

återhämtning ges i största utsträckning genom raster på arbetsplatserna. Det är således viktigt 

att arbetsgivaren säkerställer att rasterna är båda schemalagda samt utnyttjas. Huruvida den 

nya föreskriften haft någon påverkan på sjuktalen, är i dagsläget svårt att bekräfta.  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

En undersökning utförd av Arbetsmiljöverket (AV), visar att det idag är allt fler människor 

som mår psykiskt dåligt på arbetsplatsen. Antalet anmälningar till AV har ökat markant fram 

till år 2012, då undersökningen gjordes. Faktorer som härleds till organisatoriska eller sociala 

omständigheter var den näst vanligaste orsaken till arbetssjukdomar och stod för var tredje 

anmälan till AV. Bland kvinnor stod organisatoriska eller sociala faktorer för drygt 40 % av 

alla anmälningar och denna typ av anmälan har ökat med ca 70 % sedan år 2010. Idag är 

anmälningar om arbetssjukdomar relaterade till organisatoriska och sociala faktorer, den 

vanligaste typen bland kvinnor.1 Organisatoriska eller sociala faktorer syftar på mycket arbete 

eller arbete med för hög arbetstakt, samt om problem i relationerna på arbetsplatsen. Problem 

i arbetsrelationerna kan t.ex. innebära samarbetsproblem, mobbning, utfrysning och 

trakasserier bland de anställda.2 Vård och omsorg, offentliga förvaltningar samt utbildning 

ligger högst när det gäller antalet anmälningar per 1 000 förvärvsarbetande orsakade av 

organisatoriska och sociala faktorer. AV har tagit fram en ny föreskrift AFS 2015:4, 

organisatorisk och social arbetsmiljö, som började gälla 31 mars 2016, för att vända denna 

negativa trend.3 

 

Arbetsmiljöverkets undersökning skapade ett intresse hos mig att se vad resultatet blivit efter 

antagningen av AFS 2015:4. Men då inga sådana empiriska resultat för tillfället finns, känns 

det mer relevant att göra en kartläggning av hur verksamheter och företag istället arbetar efter 

implementeringen. Brist på resultat beror på att föreskriften funnits i mindre än ett år och det 

har därför inte gjorts någon uppföljning av resultaten ännu. I och med detta, ökade intresset 

hos mig att kartlägga hur företag och verksamheter arbetar med den nya föreskriften. Utifrån 

den nya föreskriften ska företag och verksamheter arbeta med resurserna i det dagliga arbetet 

för att hitta en balans mellan de krav som ställs på de anställda och de resurser som finns 

tillgängliga. Denna balans ska finnas för att minska risken för ohälsosam arbetsbelastning. 

Utifrån denna bakgrund kommer uppsatsen fokusera på de resurser som används i arbetet och 

                                                        
1 Arbetsmiljöverket. Arbetsskador 2014: Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:1, 12. 
2 Ibid, 32. 
3 Ibid, 32. 
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allra främst möjligheten till återhämtning, som är en del av resursanvändning enligt 9 § AFS 

2015:4.  

 

De verksamheter där flest anmälningar gjorts, var inom vård och omsorg samt utbildning. 

Med hänsyn till det kommer kartläggningen göras inom dessa yrkesgrupper. Undersökningen 

visar dessutom att sjukskrivningar på grund av organisatoriska och sociala faktorer är mest 

frekvent bland kvinnor och således kommer kartläggningen göras inom verksamheter som är 

kvinnodominerade. En problematik inom ämnet återhämtning är vem som säkerställer att de 

anställda får möjlighet till återhämtning. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för 

arbetsmiljön, men är i många fall inte fysiskt närvarande på arbetsplatsen. Det blir därför 

naturligt att arbetsledare och andra chefer blir delegerade detta ansvar. Kartläggningen och 

uppsatsen kommer följaktligen undersöka hur arbetsgivare säkerställer att delegerade 

personer har tillräckligt med kunskap och befogenheter, för att de anställda ska få möjlighet 

till återhämtning.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda gällande rätt avseende möjlighet till återhämtning. 

Vidare kommer en kartläggning av hur lokal arbetsledning arbetar med den nya föreskriften 

samt möjlighet till återhämtning. Syftet är även att utreda, hur arbetsgivaren säkerställer att 

chefer som fått delegation har rätt kunskap och kompetens för att fullgöra uppgiften. Då 

sociala och organisatoriska faktorer är en större anledning till arbetssjukskrivningar bland 

kvinnor, kommer uppsatsen ha ett övergripande genusperspektiv. Genusperspektivet är 

grundat i kännedomen om den könssegregerade arbetsmarknaden och utifrån det kommer jag 

undersöka hur arbetsgivare på kvinnodominerade arbetsplatser arbetar för ge möjlighet till 

återhämtning. 

 

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Vad är gällande rätt avseende möjlighet till återhämtning? 

 Hur säkerställs det att anställda får möjlighet till återhämtning? 

 Är det någon skillnad mellan olika yrkesgrupper i detta avseende sett ur ett 

genusperspektiv? 

 Hur säkerställs det att personer som fått delegation har rätt kompetens, kunskap och 

befogenheter? 
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1.3 Metod och material 

För att besvara uppsatsens frågeställningar har en rättsdogmatisk metod använts. 

Rättsdogmatiken har sin utgångspunkt i befintliga rättskällor och går ut på att fastställa vilka 

rättsregler som finns (de lege lata) eller hur den bör tillämpas (de lege ferenda) samt att 

precisera dess innehåll.4 Karakteriserande för rättsdogmatiken är användandet av ett begränsat 

antal källor t.ex. lag, förarbeten, prejudikat och doktrin. Enligt andra uppgiftslämnare kan 

rättsdogmatiken istället kallas för rättsanalytisk metod. Detta för att gällande rätt inte enbart 

fastställs, utan även kritiseras och preciseras. Skillnaden mellan den rättsdogmatiska metoden 

och den rättsanalytiska metoden är att den senare inte är bunden till ett par specifika 

auktoritativa rättskällor, utan kan använda material från olika slags rekommendationer eller 

material från andra vetenskaper som kan anses legitimt att referera till. Enligt den senare 

metoden anses det fördelaktigt och naturligt att jämförelse med andra vetenskaper görs för att 

belysa potentiella skillnader och likheter. Dock förbjuder inte den rättsdogmatiska metoden 

användandet av material utöver de traditionella rättskällorna.5 Förhållandet mellan de lege lata 

och de lege ferenda kan dock ses som flytande.6 Utifrån frågeställningarna kommer emellertid 

båda metoderna att användas, då gällande rätt först kommer fastställas, för att sedan ge 

utrymme för att precisera och möjligtvis kritisera materialet. Det material som använts i 

uppsatsen har sin utgångspunkt i den rättsdogmatiska metoden där bl.a. arbetsmiljölagen och 

dess tillhörande föreskrifter har utretts för att fastställa gällande rätt. Prejudikat, och doktrin 

samt föreskrifter har använts för att utreda vad rätten fastslår om återhämtning och 

delegering.7  

 

Den rättsdogmatiska metoden kompletteras med en rättsociologisk studie. I studien används 

en rättsociologisk metod för att undersöka arbetet med den nya föreskriften AFS 2015:4, ute 

på arbetsplatser. Rättssociologin kan ses som ett komplement i rättsvetenskapen, då fokus 

ligger på att studera samhälleliga grunder och konsekvenser av rättssystemet.8 Gemensamt för 

både rättsdogmatiken och rättssociologin är intresset för rättsordningen. Rättsdogmatiken är 

det vertikala perspektivet, som bygger på deduktion från principer och regler till handling 

eller beteende. Rättssociologin ingår i det horisontella perspektivet och står främst för den 

                                                        
4 Lehrberg. Praktisk juridisk metod, 203. 
5 Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 44-47. 
6 Ibid, 48. 
7 Simmonds. Juridiska principfrågor: rättvisa, gällande rätt och rättigheter, 89.  
8 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rättssociologi 
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samhällsvetenskapliga delen. Rättssociologin kan ses som ett komplement till rättsdogmatiken 

inom rättsvetenskapen, eftersom rättssociologin ställer andra frågor till rättsordningen.9  

 

Vidare har kunskaper om män och kvinnor i arbetslivet behandlats och analyserats för att 

besvara uppsatsens tredje frågeställning för vad det gäller genusperspektiv. Kunskaper om 

stress och återhämtning har analyserats och bearbetats för att få underlag till de intervjuer som 

använts i den empiriska studien. Kvalitativa intervjuer har använts som datainsamling för att 

inhämta kompletterande material för att besvara frågeställningarna. Intervjuerna har främst 

gjorts för att kartlägga hur verksamheterna arbetar med AFS 2015:4, möjligheten till 

återhämtning samt delegering av arbetsmiljöuppgifter. Denna typ av datainsamling har 

använts då annat material eller information inte kunnat utläsas via andra rättskällor. Vid 

intervjuerna har en intervjuguide använts som finns under bilagor. 

 

Urvalsprocessen till intervjuerna har skett utifrån Allan Brymans metod om att urval handlar 

om att välja ut de företag, verksamhet eller individer som direkt kan hänvisas till de 

frågeställningar som formulerats. 10  Det empiriska materialet som har samlats in genom 

intervjuer och mailkontakt berör enbart lokal nivå. Insamlingen har skett i fyra st. olika 

verksamheter och vid urval låg fokus på kvinnodominerade yrkesgrupper. Då 

datainsamlingen endast skett i fyra st. verksamheter, kan insamlingen endast ses som ett 

selektivt resultat. Om andra verksamheter hade valts ut hade sannolikt resultatet blivit 

annorlunda. Resultatet kan därför ses som ett beskrivande exempel på hur verksamheter kan 

arbeta i sitt arbetsmiljöarbete med möjlighet till återhämtning. Enligt Bryman handlar 

resultatets tillförlitlighet om huruvida ett resultat från en undersökning blir detsamma om den 

skulle göras igen eller om det finns andra faktorer som slumpmässigt påverkar resultatet. 

Detta är det som brukar kallas för reliabilitet. 11  Att fastställa gällande rätt inom ämnet 

återhämtning kan ses som reliabelt, då rättskällor betraktas som tillförlitliga. Byman beskriver 

dessutom begreppet validitet, som handlar om huruvida det som undersöks är relevant i 

sammanhanget. 12  I och med avsaknaden av andra resultat inom ämnet återhämtning, är 

kartläggning via intervjuer relevant i detta sammanhang.  

                                                        
9 Hydén. Rättssociologi som rättsvetenskap, 15-16. 
10 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, 350. 
11 Ibid, 49. 
12 Ibid, 50. 
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1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer fokusera på möjlighet till återhämtning, som är en del av arbetsbelastning 

i föreskriften.  I arbetet kommer därför inte arbetstid och kränkande särbehandling tas upp, 

som är de andra stora delarna av föreskriften. Under intervjuerna har dock en generell fråga 

varit hur företagen och verksamheterna arbetar med den nya föreskriften och då har de svar 

som angetts varit kopplade till både arbetstid och kränkande särbehandling. I och med detta 

har både kränkande särbehandling och arbetstid redovisats i resultaten av kartläggningen, men 

då fokus inte kommer angå de båda ämnena kommer inte vidare analys göras av områdena.  

1.5 Disposition 

Uppsatsens inledande kapitel redogör för bakgrunden till ämnesvalet, syftet och 

frågeställningar som kommer studeras i uppsatsen samt val av metod och material inom 

ämnet. I kapitel två behandlas teorier om stress, återhämtning samt den segregerade 

arbetsmarknaden i Sverige. I uppsatsens tredje kapitel kommer arbetsmiljölagen och dess 

tillhörande föreskrifter att behandlas. Där kommer fokus ligga på de föreskrifter som 

kompletterar arbetsmiljölagen och då främst AFS 2015:4 och AFS 2001:1. Det fjärde kapitlet 

i uppsatsen redovisar den empiriska datainsamling som skett genom intervjuer och 

tillhandahållet material från utvalda verksamheter. Där kommer först en presentation av 

respektive verksamhet, följt av resultaten av intervjuerna. Intervjuernas fokus har legat på hur 

verksamheterna arbetar med den nya föreskriften AFS 2015:4 samt hur de arbetar med 

möjligheten till återhämtning. Uppsatsens femte och avslutande kapitel börjar med en 

analysdel, där materialet i uppsatsen kommer ställas i relation till uppsatsens frågeställningar. 

I kapitlet kommer resultatet av intervjuerna sedan att analyseras. Kapitel sex kommer 

slutligen avslutas med uppsatsens resultat. 
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2 Kunskap om stress och återhämtning  

 

2.1 Stress i arbetslivet 

Stress är ett av de vanligaste ord som används för att beskriva hur vi känner oss. Stress är en 

snabb aktivering av kroppens alarmsystem som hjälper människan att mobilisera sina 

kroppsliga resurser, en uråldrig reaktion på fara. Idag vet vi att stress kan påverka vårt 

handlingsmönster och det visas t.ex. i att stress har ett samband med uppkomsten av fel, 

risktagande och olycksfall. Dagens forskning handlar mer om sambandet mellan akut stress 

och långvarigt stresstillstånd, utmattning, fysisk och psykisk ohälsa.13 

 

Arbetsmiljöforskningens grundtanke har länge legat i att definiera dåliga arbetsförhållanden 

och verka för bättre hälsa och välbefinnande. Historiskt har fokus varit på att minska 

exponeringen för fysiska arbetsmiljöfaktorer. Men i takt med att samhället förändrats har 

arbetsrelaterad stress och de psykologiska och sociala faktorerna uppmärksammats. 14I de 

skandinaviska länderna har tanken om att stress är kopplad till de yttre faktorerna haft ett stort 

genomslag i arbetsmiljösystemet. Det finns en lång tradition av ett ideologiskt och praktiskt 

samarbete mellan samhällsbärande institutioner och forskare. En av de främsta företrädarna 

inom arbetsmiljöforskning var Bertil Gardell. Gardell pekade på risken för att sociala problem 

kunde omvandlas till privata problem. Därför menade han att stress kunde förebyggas och 

hanteras på det kollektiva planet via lagstiftning och regler. Gardell visade även på att en 

negativ arbetsmiljö kunde påverka fritiden och leda till trötthet och apati, vilket i sin tur kunde 

leda till minskandet av det sociala engagemanget i arbetet. 15 

 

Inflytande och kontroll över det egna arbetet är troligtvis det viktigaste medlet för varje 

individ att hantera stress. När arbetet organiseras på ett sådant sätt att individen har ett bra 

handlingsutrymme och därmed kan agera och skapa balans mellan krav och den egna 

förmågan att möta dessa krav, minskar risken för utslitning och ohälsa. För att en 

arbetssituation ska vara optimal krävs lika mycket kontroll som krav. Om höga krav kan 

                                                        
13 Jakobsson. BAM handbok: bättre arbetsmiljö, 103. 
14 Ibid, 32. 
15 Holmström och Ohlsson. Människan i arbetslivet: teori och praktik, 22-23. 
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mötas med hög kontroll upplevs arbetsglädje, effektivitet och en lärande arbetssituation. 

Balansen mellan krav och kontroll är fundamental för stress och stressreaktioner.16 

2.2 Återhämtning 

Definitionen återhämtning saknar idag en tydlig definition, men handlar om att finna balans. 

Den viktigaste källan till återhämtning är sömn och avslappning som är grunden till en sund 

livsstil. Återhämtning handlar också om att regelbundet ta pauser och att variera uppgifter 

eller åtaganden. Om en person t.ex. sitter hela dagarna behövs motion som återhämtning, för 

att få variation.17 I arbetslivet innebär det att om en arbetstagare har fysiska arbetsuppgifter, 

behöver individen pauser och vila för att återhämta sig. Sådana pauser är särskilt viktigt inom 

yrken där arbetet är intensivt och krävande. Verksamheten behöver därför organiseras på ett 

sådant sätt att möjlighet till återhämtning finns för att få en balans mellan kraven i arbetet och 

behovet till återhämtning.18 

2.3 Könssegregering på den svenska arbetsmarknaden 

Studier visar att kvinnor och män tenderar att arbeta inom olika sektorer inom den svenska 

arbetsmarknaden. Kvinnor svarar för en större arbetsrelaterad sjuklighet än män och de 

psykosociala och sociala belastningsbesvären drabbar idag fler kvinnor än män. 19  En 

kunskapssammanställning20 utförd av arbetsmiljöverket, har tagits fram för att förebygga att 

kvinnor försvinner från arbetslivet på̊ grund av arbetsrelaterade problem.21 Könssegregeringen 

på den svenska arbetsmarknaden innebär variationer i arbetsvillkoren för män och kvinnor. 

Det kan t.ex. handla om flexibilitet i arbetstider, möjlighet till att arbeta heltid eller deltid eller 

i vilken utsträckning som anställningens kontrakt är tillfälliga. Det kan dessutom gälla 

balansen mellan de olika krav som ställs i arbetet i relation till de resurser som finns 

tillgängliga. Yrkets innehåll hänger samman med vilka krav som ställs och i vilken 

utsträckning det går att kontrollera arbetet. Dessa variationer i arbetsvillkoren innebär att 

betydelsen för utfallet relaterade till organisatoriska och psykosociala faktorer påverkas av 

vilken typ av yrke, sektor eller position den anställde har.22 

 

                                                        
16 Jakobsson. BAM handbok: bättre arbetsmiljö, 108. 
17 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Aterhamtning/ 
18 http://www.prevent.se/enkat-stress/tips-och-rad/aterhamtning/ 
19 Arbetsmiljöverket. Kunskapssammanställning 2016:2: Kvinnor och mäns arbetsvillkor, 12. 
20 Ibid, 5. 
21 Ibid, 6. 
22 Ibid, 27. 
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Fler kvinnor arbetar idag i kontaktyrken och är överrepresenterade inom kommuner och 

landsting. Effekten blir att fler kvinnor hanterar de arbetsvillkor som finns kopplade till den 

offentliga sektorn. Begreppen vertikal och horisontell segregering är vanligt förekommande. 

Horisontell segregering syftar till över- eller underrepresentation av kvinnor eller män i olika 

yrken, sektorer, branscher, organisationer eller arbetsplatser. Den vertikala segregeringen 

innebär könsrepresentation inom högre positioner. Enligt studien är det allt fler män som 

innehar högre positioner, vilka är förenade med bättre arbetsvillkor och hälsa. Det är dock 

oklart om variationen i hälsa mellan kvinnor och män kan relateras till könssegregeringen. 

Det kan dock ifrågasättas, då fler kvinnor rapporterar sämre hälsa genom ökat antal 

arbetsrelaterade anmälningar till försäkringskassan.23 

2.4 Sjukfrånvaro kopplat till stress 

Enligt Försäkringskassan har kvinnor sedan 80-talet haft högre sjukfrånvaro från arbetet än 

män. Den vanligaste orsaken härleds till psykiska diagnoser och det anses föreligga högre risk 

för sjukskrivning när kvinnor bildar familj. Orsaken brukar härledas till att kvinnor i högre 

utsträckning tar mer ansvar i hemmet och därför åtar sig dubbelarbete. Dubbelarbetet anses 

vara skälet till att fler kvinnor blir sjukskrivna. Det är dessutom vanligare att kvinnor ser 

sjukskrivning som en lösning på sitt problem, medan män anses bättre på att hitta andra 

lösningar t.ex. genom omplacering eller annat anpassat arbete. Om det är män som grupp som 

är bättre på det kan dock diskuteras. Det kan även diskuteras om den kvarliggande normen om 

att kvinnan ska ta hand om hemmet och mannen ska arbeta, fortfarande finns kvar. Hälso- och 

sjukvården har också uppmärksammat risken som kan uppstå när människor bedöms utifrån 

traditionella föreställningar och menar på att det i många fall kan leda till felaktiga 

sjukskrivningar.24  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
23 Arbetsmiljöverket. Kunskapssammanställning 2016:2: Kvinnor och mäns arbetsvillkor, 27-28. 
24https://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/!ut/p/z0/fYzBCoMwEES_xvNuRKQ9moO0xbZX3UsINUiMbj

RJpZ9fKb0Vepp5w2OAoAVivdlBJ-tZTzt3VKpDjlcpRYX3sijwfKxvQjZNXp8EXID-

C_uDHdeVKqCH52ReCdpP4RRNhkswMX5jNn1vJs294Z9F5SiKDN1mmX2IKo5PF12wG1sedIDFUfcGpiX2ZQ!!/ 
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3 Arbetsmiljö 

 

Definitionen på arbetsmiljö kan lättast formuleras som ”förhållandet på en arbetsplats”. 

Målsättningen är att arbetsmiljön ska anpassas till människans förutsättningar både i fysiskt 

och psykiskt avseende. Arbetsmiljön ska då vara tillfredsställande med hänsyn till den sociala 

och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetet ska med andra ord anpassas till människan, 

inte tvärtom.25 Den svenska arbetsmiljölagstiftningen syftar inte enbart på skydd mot risker 

och ohälsa i arbetslivet, utan också till att positivt verka för en god arbetsmiljö och trivsel i 

arbetet. Begreppet ohälsa syftar till resultatet om inte organisationen eller verksamheten 

lyckas främja en god arbetsmiljö.26  

3.1 Arbetsmiljöregler i EU 

Arbetsmiljön på EU-nivå är ett centralt område och utvecklingen mot stramare 

arbetsmiljöregler i medlemsstaterna blir ständigt mer omfattande. I lagstiftningen på EU-nivå 

finns en reglering som är både heltäckande och omfattande27 och medlemsstaterna ska utreda 

samt göra förbättringar för att skydda arbetstagarnas säkerhet, hälsa och arbetsvillkor. 28 

Arbetsmiljö har en vidsträckt betydelse som både täcker psykiska samt fysiska 

arbetsmiljöfaktorer och i EU-direktiv används sällan ordet arbetsmiljö, istället används 

uttrycken hälsa och säkerhet samt hygien.29 

 

Ramdirektivet 89/391/EEG preciserar arbetsgivarens övergripande ansvar för vad det gäller 

arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetsmiljön innehåller så få risker som 

möjligt, samt svara för arbetstagarnas säkerhet och hälsa.30 Direktivet är utformat som ett 

minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna kan reglera om högre skyddsnivå än den 

som direktivet anger. Direktivet stadgar dock inte något strikt ansvar för arbetsgivaren, utan 

endast en allmän skyldighet att garantera en säker arbetsmiljö.31 År 2000 antogs direktiv 

2003/88/EG, som handlar om förläggning av arbetstider. Direktivet var en ändring av tidigare 

direktiv 93/104/EEG. Direktivet innehåller minimiregler för arbetstagarnas säkerhet och hälsa 

                                                        
25 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetsmiljö 
26 Adlercreutz och Mulder. Svensk arbetsrätt, 337. 
27 Nyström. Eu och arbetsrätten, 61. 
28 FEUF 153 p.1. 
29 Nyström. Eu och arbetsrätten, 322. 
30 Ibid, 329-330. 
31 Mål C-127/05 (2007). 
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i samband med förläggning av arbetstiden. Exempelvis dag-, vecko-, årsviloperioder och är 

tillämpligt på både privata och offentliga verksamheter.32 

3.2 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen (AML), är en tvingande ramlag, vilket innebär att den kompletteras av 

föreskrifter utfärdade av AV.33 AML har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall samt 

uppnå en god arbetsmiljö, i alla verksamheter eller företag där arbetstagaren utför arbete för 

arbetsgivarens räkning, enligt 1 kap. 1-2 § AML. Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med 

hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. I och med det 

ska arbetsförhållandena anpassas till de olika fysiska och psykiska förutsättningarna som 

arbetstagarna har och arbetstagarna ska få möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 

arbetssituation, för att varje arbetstagares förutsättningar ska tillgodoses. 2 kap. 1 § AML, 

föreskriver att arbetet bör ge möjlighet till variation, social kontakt, samarbete och 

sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter samt möjlighet till personlig och yrkesmässig 

utveckling.  2 kap. 2 § AML, fastslår att arbetet ska planeras så det kan utföras i en sund och 

säker arbetsmiljö, där både den fysiska och psykiska arbetsmiljön ska tas hänsyn till. Lagen 

definierar eller förklarar dock inte begreppet arbetsmiljö, utan istället anger lagens två första 

kapitel lagens syfte, vilka som omfattas av lagen samt allmänna krav på arbetsmiljöns 

beskaffenhet.34  

3.2.1 Arbetsmiljöansvar 

Grunden för hela arbetsmiljöansvaret är att arbetsgivaren ska se till att arbetsmiljön är så 

säker som möjligt, genom förebyggande åtgärder. Det är först när arbetsgivaren brutit mot 

sina skyldigheter som det blir tal om straffansvar. 35  I AML uttrycks arbetsgivarens 

arbetsmiljöansvar, där arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga att 

arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar när 

det gäller arbetsmiljön på arbetsplatsen och kan ensidigt besluta om vilka arbetsuppgifter 

arbetstagaren är skyldig att utföra samt när och var dessa ska utföras. Arbetsgivaren har rätt 

att leda och fördela arbetet inom sitt företag eller organisation, enligt arbetsledningsrätten36 

och ska dessutom respektera eventuella ingripanden från AV.37  

                                                        
32

 Ibid, 337-338. 
33 Steinberg. Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt, 111. 
34 Iseskog. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, 15. 
35 Iseskog. Arbetsmiljöansvar, 50. 
36 Källström och Malmberg. Anställningsförhållandet, 215. 
37 Iseskog. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, 16-17. 
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I arbetsgivaransvaret ingår, enligt 3 kap. 2-2b § AML, fungerande företagshälsovård för de 

anställda, underhåll av maskiner och skyddsutrustning samt att systematiskt planera, leda och 

kontrollera verksamheten, på ett sätt som leder till en god arbetsmiljö. Arbetsledning 

inkluderar en tillsynsskyldighet för den som leder och fördelar arbetet, i detta fall 

arbetsgivaren. Tillsynsskyldigheten innebär arbetsmiljölagens krav på tillsyn, att 

arbetsgivaren ska se till att det finns instruktioner på arbetet och att dessa tillämpas för att 

förebygga ohälsa och olycksfall. Kravet betyder dessutom att arbetsgivaren måste förvissa sig 

om att arbetstagaren har de kunskaper som krävs för att klara arbetet och undvika risker vid 

dess utförande. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår riskanalyser, för att på förhand 

förutse eventuella risker med arbetet. I dessa riskanalyser ingår även risker för psykisk ohälsa 

och ohälsosam arbetsbelastning.38 I 3 kap. 2c § AML, påbjuds ett krav på arbetsgivare som 

inte har resurser eller kompetens för att utreda fall av psykisk ohälsa. De ska i sådant fall 

anlita företagshälsovård. Om en olycka skulle inträffa, innebär det dock inte nödvändigtvis att 

arbetsgivaren åsidosatt sina skyldigheter enligt AML. Arbetsgivaren ska agera aktsamt och 

seriöst vad det gäller arbetsmiljön och vidta alla rimliga åtgärder som härleds till 

arbetsmiljön.39  

 

De allmänna skyldigheterna för arbetstagarna, vad det gäller arbetsmiljö, är att medverka och 

delta i arbetsmiljöarbetet och genomförande av nya rutiner eller åtgärder som syftar till att 

förbättra arbetsplatsen arbetsmiljö, enligt 6 kap. 1 § AML. Arbetstagarens skyldighet är då att 

följa de föreskrifter som finns samt iaktta försiktighet för att förebygga ohälsa eller olycksfall, 

i enlighet med 3 kap. 4 § AML. På en arbetsplats med minst fem arbetstagare ska ett eller 

flera arbetsmiljöombud eller skyddsombud utses. Deras arbete inkluderar att representera 

arbetstagarna samt att övervaka arbetsmiljön på arbetsplatsen i enlighet med 6 kap. 2 § AML.  

3.3 Delegation av ansvar och uppgifter 

Vid delegering av arbetsmiljöuppgifter finns det ett antal olika rekvisit som måste vara 

uppfyllda. Detta för att bestämma vem som innehar det yttersta ansvaret vid eventuella 

arbetsmiljöbrott eller för att säkerställa att arbetsmiljöåtgärder fullgörs. Rekvisiten återfinns i 

propositionen till AML, dock preciseras inte de exakta kraven på en korrekt delegation. Det 

framgår inte heller hur eller vem som ska eller bör agera som arbetsgivare. Företagen och 

verksamheterna bestämmer själva hur detta ska utformas, så att det är ändamålsenligt med 

                                                        
38 Iseskog. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, 22-23. 
39 Ibid, 52. 
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arbetsplatsens utformning. Om uppgiftsfördelningen och delegeringen går till på rätt sätt, 

följer även arbetsmiljöansvaret.40 Delegering handlar dock inte om delegerat ansvar utan om 

att föra ut olika arbetsmiljöuppgifterna. Ansvaret kan dock vara en följd av delegeringen om 

det utförts på ett korrekt sätt. Arbetsmiljöansvaret är alltså inte innehållet utan konsekvensen 

av en delegering. 41  En delegation ska göras om det finns ett behov i företaget. Om en 

arbetsuppgift redan utförs av en särskild person eller uppgiften naturligt borde utföras av en 

specifik person, finns det behov för delegering eller uppgiftsfördelning. I sådant fall är det 

viktigt att mottagaren ska kunna ses som en representant för arbetsgivaren. Delegationen 

kräver ingen särskild form, utan kan ske formlöst genom t.ex. praxis eller följa en viss tjänst. 

Delegationen behöver inte heller vara skriftlig, men det ses som önskvärt. Vid en delegering 

eller uppgiftsfördelning är det av yttersta vikt att denne har den teoretiska kunskap och 

yrkeserfarenheten som krävs för att klara av uppgiften. Personen måste även ha tillgång till de 

beslutsunderlag som krävs för att utföra arbetsmiljöarbetet. Det görs skillnad på 

kunskapsmässig kompetens och informationsmässig kompetens, eftersom båda krävs för att 

en person ska kategoriseras som kompetent.42  

 

Den person som blivit delegerad ett arbetsmiljöansvar eller arbetsmiljöuppgift måste ha 

tillräckliga befogenheter för att utföra dessa uppgifter. Detta betyder att personen ifråga ska 

ha rätt att fatta de beslut som krävs för att utföra uppgiften. Med befogenheter omfattas både 

befogenheter av ekonomiskt slag som t.ex. inköp av skyddsutrustning samt av arbetsledande 

slag som kan innefatta tillsägelser eller omplacering. De delar av arbetsmiljöuppgiften som 

personen inte har befogenhet för, kan denna heller inte bli ansvarig för. Utifrån lagen är det 

ointressant vilken formell funktion eller titel som den delegerade personen innehar om denne 

inte har rätt befogenhet. Det som är av betydande vikt är vilka uppgifter personen blivit 

delegerad samt vilka befogenheter och kompetenser som personen ifråga har.43 

 

Om den delegerade personen inte har rätt befogenhet att fullgöra uppgiften, ska uppgiften 

returneras tillbaka till högre chef. Om detta sker, är det alltid chefen som övertar ansvaret för 

den specifika arbetsmiljöuppgiften. Det är viktigt att påpeka att det är skillnad i att inte ha rätt 

                                                        
40 Iseskog. Arbetsmiljöansvar, 157. 
41 Iseskog. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, 28-29. 
42 Iseskog. Arbetsmiljöansvar, 158-159. 
43 Ibid, 159-160. 
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kompetens och att inte ha befogenhet att utföra en arbetsmiljöuppgift, då den senare kan 

handla om att personen vet hur en uppgift ska lösas men inte har befogenhet att göra så.44 

3.4 Arbetsmiljöverket 

AV ska säkerställa att arbetsgivare tillsammans med sina anställda bedriver ett aktivt 

arbetsmiljöarbete för att förhindra ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljölagstiftningen reglerar 

ansvaret för arbetsgivaren samt skyldigheter för de anställda vad det gäller arbetsmiljön och 

det är AV:s uppgift att utforma bindande föreskrifter som komplement till AML och 

arbetsmiljöförordningen.  AV:s uppgift är att kontrollera att arbetsgivaren följer de angivna 

lagar och regler som finns på arbetsmiljöområdet och AV:s kontroller sker oftast genom en 

inspektion på arbetsplatsen. Syftet med inspektionen är att kontrollera vilka risker som finns i 

arbetet samt försäkra att arbetsgivaren arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om 

brister upptäcks vid inspektionen ska arbetsgivaren redogöra för hur och när dessa brister ska 

åtgärdas. Om åtgärderna inte genomförs kan AV förbjuda den del av verksamheten som anses 

farlig.45 Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) reglerar vad 

som är centralt och viktigt för att förebygga ohälsa och olycksfall och främja en trygg och 

säker arbetsmiljö. Medan föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) talar 

om hur man ska gå tillväga för att främja en god arbetsmiljö.46 

3.4.1 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete 

För att upprätthålla en god arbetsmiljö och förebygga olycksfall eller ohälsa ska arbetsgivaren 

utföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Med det menas, enligt AML 3 kap. 2a §, att 

arbetsgivaren regelbundet ska planera, leda och kontrollera arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas av alla arbetsgivare i juridisk mening, vilket 

innebär en fysisk eller juridisk person som har en eller flera anställda, enligt 1 § AFS 2001:1. 

Alla som är anställda i företaget eller verksamheten bedöms som arbetstagare, där ingår även 

chefer och arbetsledare, enligt 4 § AFS 2001:1. Arbetsmiljöarbetet ska alltså, i enlighet med 8 

§ AFS 2001:1, bedrivas i förebyggande syfte, där risker i arbetet bedöms och nödvändiga 

åtgärder vidtas när behov finns. Ohälsa kan vara kroppsliga- och psykiska sjukdomar eller 

besvär t.ex. stressrelaterade sjukdomar, belastningsbesvär eller annat tillstånd som kan leda 

till ohälsa eller sjukdom. 2 § AFS 2001:1, fastslår att olycksfall innebär en fysisk eller psykisk 

                                                        
44 Ibid, 161. 
45 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetsmiljöverket  
46 Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö, 17. 
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skada som är till följd av en plötslig händelse som lett till alltifrån en lindrig skada till 

dödsfall. 

 

Utifrån AML, förordningen och föreskrifterna ska arbetsgivaren utreda risker i arbetet, alltså 

sannolikheten för ohälsa eller olycksfall till följd av det arbete som arbetstagarna utför. Det är 

därför viktigt att chefer och arbetsledare uppmärksammar hur arbetstagarna mår i sitt dagliga 

arbete och upptäcker varningssignaler som korttidsfrånvaro, vantrivsel och relationsproblem. 

Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren göra riskbedömningar av 

arbetet som finns genom t.ex. arbetsmiljöronder. För att mäta hur den psykosociala 

arbetsmiljön upplevs kan andra undersökningar behöva göras t.ex. enkäter eller intervjuer.  

Det är viktigt att både den fysiska och psykiska arbetsmiljön utreds, då båda har en stark 

inverkan på arbetsmiljön som helhet enligt 8 § AFS 2001:1.  

 

Varje år ska det systematiska arbetsmiljöarbetet följas upp, för att undersöka om 

arbetsmiljöarbetet bedrivs på sådant sätt som AML, föreskrifterna samt bestämda policys 

anger, enligt 11 § AFS 2001:1. Vid t.ex. omorganisering eller allvarliga tillbud, bör 

uppföljning ske oftare eller efter varje incident, för att säkerställa att inte samma sak 

upprepas. Tillbud är, enligt 9 § AFS 2001:1, ofta en följd av brister i företagets 

arbetsmiljöarbete och bör därför utredas även om tillbudet i sig inte innebar någon direkt fara 

för enskild arbetstagare. 6 § AFS 2001:1, lägger fast att om en olycka sker och incidenten 

leder till åtal, kan det vara av betydelse för domstolens bedömning om den åtalade haft 

tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser för att utföra sina arbetsmiljöuppgifter. 

3.4.2 AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö  

AV:s föreskrift som trädde i kraft den 31 mars 2016, syftar till att främja en god arbetsmiljö 

och förebygga ohälsa som kan relateras till organisatorisk och social arbetsmiljö, enligt 1 § 

AFS 2015:4. Föreskrifterna gäller alla verksamheter där arbetstagarna utför arbete för 

arbetsgivarens räkning, enligt 2 § AFS 2015:4. Som i AML 3 kap 2 §, ligger huvudansvaret 

på arbetsgivaren och det är dennes skyldighet att se till att både AML samt tillhörande 

föreskrifter följs, i enlighet med 3 § AFS 2015:4. Föreskriften trädde i kraft under 2016 och 

samtidigt upphävdes allmänna råden om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 

1980:14); föreskrifterna om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) och 

föreskrifterna om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18).47 

                                                        
47 Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö, 17. 
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3.4.2.1 Bakgrund till AFS 2015:4 

Enligt AV uppkommer stress som en konsekvens av hög arbetsbelastning eller problem i det 

sociala samspelet på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har ett ansvar för att skapa en god 

arbetsmiljö och det är viktigt att förebygga eller åtgärda förhållanden som ger upphov till 

stress. En fungerande balans mellan krav och resurser är en förutsättning för att få bukt på 

detta problem. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera som ett hjälpmedel för 

arbetsgivare och skyddsombud, för att minska stressfulla situationer. I det systematiska 

arbetsmiljöarbetet är det viktigt att undersöka och bedöma vilka risker som finns i 

arbetsmiljön. Arbetsgivaren kan förebygga arbetsrelaterad stress genom organisatoriska 

åtgärder. Dessa åtgärder kan göras genom att t.ex. öka resurserna eller minska kraven för ett 

specifikt arbete. Det kan också handla om att ändra om bemanningen i företaget. De 

grundläggande resurserna för att klara kraven i arbetet och förebygga arbetsrelaterad stress 

och ohälsa är; tillräckliga kunskaper, möjlighet till återhämtning, samt stöd och inflytande 

över sina arbetsförhållanden. 48 

 

Alla arbetsgivare är enligt 3 kap. 2 § AML, skyldiga att motverka ohälsa, men ingen 

arbetsgivare har fram till idag dömts för arbetsmiljöbrott som kan härledas till stressrelaterad 

ohälsa. Forskaren i juridik Peter Andersson menar att lagen är så pass otydlig att arbetsgivare 

inte vet vad som krävs eller förväntas av dem. Andersson kritiserade år 2013, att det inte 

fanns någon föreskrift som specifikt kunde härledas till arbetsrelaterad stress, trots att det då 

fanns över hundra föreskrifter som komplement till AML. Kritiken landade i att stress och 

psykiska påfrestningar var den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär bland kvinnor.49 

Utifrån AVs undersökning som utfördes år 2012, framkom behovet av en föreskrift som 

behandlade faktorer som kunde härledas till stressrelaterad ohälsa.50 AFS 2015:4 är enligt AV 

den föreskrift som nu ska behandla området arbetsrelaterad stress. I och med att för hög 

arbetsbelastning, organisatoriska samt sociala problem på arbetsplatsen kan leda till stress, så 

betraktas föreskriften behandla området stressrelaterad ohälsa.51 

3.4.2.2 Föreskriftens ändamål och tillämpning 

Med organisatorisk arbetsmiljö menas villkor och förutsättningar för arbete som inkluderar 

ledning, styrning, fördelning av arbetsuppgifter, kommunikation samt krav, ansvar och 

                                                        
48 https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/#7 
49 http://flamman.se/a/dags-att-vidta-alla-atgarder-som-behovs 
50 Arbetsmiljöverket. Arbetsskador 2014: Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:1, 12. 
51 https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/#7 
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resurser. Uttrycket social arbetsmiljö syftar till villkor och förutsättningar för arbete som 

inkluderar socialt samspel, samarbete och stöd.52 Social arbetsmiljö ska inte blandas ihop med 

psykosocial arbetsmiljö som mer syftar till hur arbetstagarna upplever och reagerar på sin 

omgivning.53 En bra social arbetsmiljö, där arbetstagaren känner socialt stöd från kollegor och 

chefer kan dock bidra till en bra psykosocial arbetsmiljö för arbetstagaren, enligt 3 § AFS 

2001:1. Precis som all annan arbetsmiljö, ska den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.54 5 § AFS 2015:4 fastställer högre krav på 

arbetsgivaren för vad det gäller psykiska och sociala aspekter och det framgår mer 

utmärkande vad som förväntas av arbetsgivaren i den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. 

 

Arbetsgivaren ska säkerställa att de arbetsuppgifter som tilldelats arbetstagarna inte ger 

upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Med detta menas att arbetsgivaren bör ta hänsyn till 

tecken om ohälsosam arbetsbelastning vid tilldelningen. Om sådana signaler upptäcks kan 

arbetsgivaren minska arbetsmängden, ändra prioriteringsordningen eller ge möjlighet till 

återhämtning, för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning. Det är väsentligt att urskilja 

orsakerna bakom arbetsbelastningen för att rätt typ av åtgärd ska kunna sättas in, i enlighet 

med 9 § AFS 2015:4. För att minimera riskerna för ohälsosam arbetsbelastning bland 

arbetstagarna ska arbetsgivaren säkerställa att arbetstagarna vet vilka arbetsuppgifter de ska 

utföra, hur de ska utföra dem, vilka resultat som förväntas på arbetet, vilken 

prioriteringsordning arbetsuppgifterna har vid eventuell tidsbrist samt vem arbetstagarna ska 

vända sig till vid hjälp och stöd i arbetet. I praktiken är det vanligtvis närmsta chef eller 

arbetsledare som för dialog med arbetstagaren och klargör alla delar i arbetsinnehållet.55 

Vetskapen om vilka krav som ställs på arbetstagarna gör det möjligt att förebygga onödiga 

krav och belastning på arbetstagarna, enligt 10 § AFS 2015:4. Således gäller samma krav vid 

arbetsuppgifter som anses som starkt psykiskt påfrestande som t.ex. bemöta människor med 

svåra sjukdomar eller utsatta för våld och hot.56 Dessa typer av arbetsuppgifter kan direkt leda 

till ohälsosam arbetsbelastning och/eller ohälsa hos arbetstagarna, enligt 11 § AFS 2015:4.  

 

 

                                                        
52 Iseskog, Arbetsmiljöansvar, 59.  
53 Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö, 12. 
54 Ibid, 20. 
55 Ibid, 41. 
56 Ibid, 46. 
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Den nya föreskriften redogör för begreppet krav i arbetet. 4 § AFS 2015:4 lägger fast att krav 

i arbetet innebär de krav som ställs på arbetstagaren i arbetet. Det kan t.ex. vara krav på 

arbetsmängd som arbetstagaren måste utföra, fysiska eller sociala förhållanden eller ha en mer 

kognitiv och emotionell natur. När kraven i arbetet överskrider resurserna under en längre tid, 

definieras det som ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsbelastning är ett centralt ämne i 

forskning kring hälsa och arbete och de förutsättningar som ges i form av krav och resurser 

bestämmer arbetsbelastningen. 57  Resurser för arbetet hänger samman med ohälsosam 

arbetsbelastning och syftar till det i arbetet som bidrar till att arbetstagaren uppnår mål eller 

hanterar krav. Möjlighet till återhämtning är en viktig resurs som oftast kopplas samman med 

arbetsbelastning. En arbetstagare klarar i många fall arbetstoppar så länge möjlighet till 

återhämtning finns.58   Om det inte finns tillräckliga resurser för arbetet som ska utföras 

uppstår det obalans i förhållandet till kraven i arbetet. Arbetsgivaren bör vara uppmärksam på 

denna typ av obalans då den kan leda till ohälsa, med andra ord ohälsosam arbetsbelastning.59  

Möjlighet till återhämtning ges särskilt utrymme i föreskriften.60 Med återhämtning menas 

sömn och vila mellan arbetspassen, men också tillfälliga pauser och raster under arbetets 

gång. Det är därför viktigt att arbetsgivaren säkerställer att raster och pauser faktiskt tas ut. 

Inom särskilda yrken finns det en ökad risk för stressfyllda miljöer och att ohälsa kan uppstå 

bland arbetstagarna. Vård och omsorg är ett exempel på en yrkesgrupp där riskbedömning bör 

ske för att minska risken för ohälsa bland arbetstagarna. Där är möjlighet till återhämtning en 

viktig del för att arbetstagarna ska finna balans mellan krav och resurser.61  

För att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska fungera på ett optimalt sätt, ska 

arbetsgivaren sätta upp mål som syftar till att främja arbetstagarnas hälsa och öka 

organisationens förmåga att motverka ohälsa. Vidare bör arbetsgivaren ha en tydlig struktur 

och strategi för hur målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska förbättras. 

Både strategin och målen ska kommuniceras till medarbetarna och dokumenteras skriftligt, 

med fördel i arbetsmiljöpolicyn, enligt 7 § AFS 2015:4. 

 
 
 
 

                                                        
57 Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö, 34. 
58 Ibid, 39. 
59 Ibid, 34. 
60 Ibid, 39. 
61 Ibid, 50. 
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4 Empirisk studie  

 

De verksamheter som deltagit kartläggning har alla varit kvinnodominerade verksamheter.  

Verksamheterna som deltagit i studien har varit två st. förskolor, en hemvårds verksamhet och 

ett vårdboende. De personer som blev intervjuade var två st. enhetschefer och två st. 

förskolechefer och var de personer som ansågs ha ansvaret för arbetsmiljön på sin respektive 

arbetsplats. 

 

För att tydliggöra vilka verksamheter som blivit intervjuade följer här en presentation av alla 

verksamheter. Den första verksamheten som deltog i intervjun var Anna Trolle hemvård i 

Växjö. Verksamheten är en hemvårdsenhet som arbetar på norr i Växjö och har 30 st. 

anställda. Enhetschefen Maria Rickardsson är enhetschef och var den person som blev 

intervjuad. Anna Troll hemvård fick under år 2013 en utmärkelse av Växjö kommun för bästa 

arbetsplats inom kommunen.  

 

Den andra verksamheten som deltog i kartläggningen var förskolan i Lammhult. På förskolan 

finns tre st. enheter som heter Linden, Värendegården och Humlan. Jaana Vainio är 

förskolechef för alla enheter. Totalt är det 31 st. medarbetare på förskolan och Jaanas ansvar 

som förskolechef är att fördela arbetet på enheterna rent pedagogiskt och kvalitetsmässigt. 

Hon har fullt personalansvar och budgetansvar. Förskolechefen har dessutom det delegerade 

arbetsmiljöansvaret i verksamheten och vid frågor vänder hon sig till sin chef 

 

Den tredje verksamheten var Hovslunds vårdboende, där enhetschefen Marie Lundh blev 

intervjuad. Hovslund är ett stort äldreboende med 100 st. lägenheter. De har cirka 90 st. 

anställda och verksamheten består av tre enheter, med en ansvarig chef på varje enhet. Det 

finns två chefsstöd som bland annat hjälper till att ringa in personal, skriva anställningsbeslut 

samt ta emot fakturor. Hovslund håller för tillfället på att avvecklas, vilket innebär att när en 

boende avlider eller flyttar står inte längre den lägenheten till någon annans förfogande. För 

närvarande finns det 21 st. tomma lägenheter. Maries arbete som enhetschef är att bevilja 

frånvaro, betala fakturor, rapportera in olika mätningar. I hennes arbetsuppgifter ingår 

därutöver medarbetarsamtal och lönesamtal. Hon innehar dessutom det delegerade 

arbetsmiljöansvaret. 

 



 24 

Den sista verksamheten som deltagit i kartläggningen var förskolan i Åby. Där är Therese 

Ottosson Erixon förskolechef och precis som förskolan i Lammhult är den uppdelad i olika 

enheter. Enheterna heter Månen, Stjärnan och Solen. Förskolan har 12 st. anställda och 

förskolechefen arbetar för tillfället halvtid som förskolechef och halvtid som pedagogisk 

utvecklare. Eftersom hon enbart arbetar halvtid finns det en anställd som delegerats ansvaret 

som pedagogisk chef under den tid som Therese inte finns på plats. Anledningen är att de 

anställda ska få stöd under arbetstiden, då inte alla är utbildade förskolepedagoger. 

Förskolechefen har ett delegerat arbetsmiljöansvar, personalansvar samt budgetansvar. 

4.1 Hur ser arbetsmiljöarbetet ut efter implementeringen av AFS 2015:4? 

Vid frågor vad det gäller den nya föreskriften och hur de arbetar efter implementering 

framkom det att det i hemvården i Växjö inte blivit någon förändring i arbetsmiljöarbetet. 

Enhetschefen menade att arbetet såg likadant ut och att alla anställda hade fått ta del av den 

nya föreskriften via arbetsplatsträffar (APT). På APT diskuterade de den nya föreskriften och 

hur den påverkade de anställda. Det framkom då att det inte förväntades någon större 

förändring för de anställda. Enhetschefen poängterade att det viktigaste för de anställda är att 

känna till arbetsuppgifter, mål och värdegrunder. 

 

På förskolan i Lammhult var arbetsmiljöarbetet väldigt strukturerat. Där fick förskolechefen 

uppgiften att implementera den nya föreskriften och gjorde detta genom att samla alla 

skyddsombud för utbildning. De hade i augusti ett möte där all personal fick ta del av de nya 

reglerna som föreskriften fört med sig. De förändringar som skett efter implementeringen av 

den nya föreskriften är att skyddsombuden i dagsläget arbetar med främjande arbetsmetoder 

på arbetsplatsen samt att kontinuerliga skyddsombudsträffar med chefen sker. De 

förändringar som förväntades på Lammhults förskola, var ett mer strukturerat sätt att arbeta, 

eftersom det nu finns ett mer tydligt sätt att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet på 

arbetsplatsen. Förskolechefen förväntade sig att personalen skulle meddela om det uppstod 

problem i arbetet. ”Personal i bra balans gör att vi kan arbeta effektivare och har roligare på 

arbetet.” säger Janna Vainio, förskolechef på Lammhults förskola. De begränsningar som 

finns inom arbetsmiljöarbetet kan härledas till byte av personal, berättar Jaana. Vid sådana 

situationer får de börja om med arbetsmiljöarbetet och även om det i Lammhults förskola 

anses bra med förnyelse, kan det bidra till att det blir merarbete för övriga anställda.  
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På Hovslunds vårdboende sågs inte heller någon större skillnad i arbetsmiljöarbetet sedan 

implementeringen av AFS 2015:4.  Enhetschefen Marie menade att de redan innan arbetat 

mycket med både kränkande särbehandling, arbetstider m.m. På varje APT tas arbetsmiljö, 

mångfald och etik upp. Dessa frågor anser enhetschefen viktiga för de anställda att involveras 

i. Eftersom verksamheten har årsarbetstid och resursfördelning kan arbetsbelastningen 

anpassas efter de anställdas behov, berättar enhetschefen. Det finns 

arbetsplatsombud/skyddsombud som alla regelbundet går på utbildningar tillsammans med 

cheferna. Lägenheterna på vårdboendet möbleras dessutom på ett sätt som ska underlätta och 

förbättra arbetsmiljön för de anställda. Målen med den nya föreskriften är att ohälsotalen ska 

minska bland de anställda i verksamheten. Hon anser dock att det finnas begränsningar i den 

nya föreskriften, eftersom arbetet kan ses som både fysiskt och psykiskt påfrestande. Dessa 

typer av påfrestningar kan skapa ohälsa på lång sikt och enhetschefen anser att det är svårt att 

minska dessa påfrestningar, trots den nya föreskriften. 

 

I förskolan i Åby har det skett stora förändringar i arbetsmiljöarbetet sedan införandet av AFS 

2015:4. Förskolechefen Therese fick tillsammans med förskolechefen Jaana i uppdrag att 

implementera föreskriften och de hade gemensamt möte och utbildning tillsammans med alla 

skyddsombud på de båda arbetsplatserna. Under augusti 2016 hade de gemensamt en 

uppstartsdag för alla anställda, där de fick information om den nya föreskriften. De 

förändringar som skett är att skyddsombuden nu arbetar med främjande arbetsmetoder som 

tagits fram av kommunen. Efter implementeringen har arbetsmiljöarbetet blivit mer 

strukturerat och alla de anställda vet vad som förväntas utav dem. En tydlighet i hur 

medarbetarna ska arbeta samt kontinuerlig dialog mellan de anställda och chefen är viktigt för 

att arbetsmiljöarbetet ska fungera. Förskolechefen berättar att det viktigaste för henne är att 

alla anställda tydligt vet vad som förväntas av dem samt vem som bär ansvar i alla 

arbetsmiljöfrågor.  

4.2 Hur arbetar ni med möjlighet till återhämtning? 

På Anna Trolle hemvården i Växjö ska alla de anställda ansvara för sin egen tid och möjlighet 

till återhämtning. När det finns tid och behov under arbetspasset, ansvarar alla för sin egen 

återhämtning, det fungerar på samma sätt vid eventuella krissituationer, berättar enhetschefen. 

Enhetschefen förklarar även att vid varje medarbetarsamtal och vid nyanställningar, får de 

anställda information om det egna ansvaret. Det får de för att alla anställda ska få kännedom 

om att möjlighet till återhämtning finns. Enhetschefen själv innehar det delegerade 



 26 

arbetsmiljöansvaret och beskriver att det ingår i hennes arbete som enhetschef att ha ansvar 

för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Hon arbetar med arbetsmiljön och den nya föreskriften 

genom 9-10 § AFS 2015:4. I paragraferna beskrivs arbetsgivarens ansvar att säkerställa att de 

anställda har kännedom om arbetsuppgifter, vilka resultat som förväntas osv. Paragraferna 

beskriver dessutom arbetsbelastning i arbetet och hur det ska finnas en balans mellan krav och 

resurser. Om det skulle finnas något som hon behöver hjälp med i arbetsmiljöarbetet tar hon 

hjälp av föreskriften eller personalspecialister, förklarar enhetschefen Maria.  

 

På förskolan i Lammhult sker möjligheten till återhämtning på raster, helger och på de 

anställdas fritid. Förskolechefen menar att möjlighet till återhämtning ska ses i sin helhet och 

både arbetsgivaren och de anställda ska gemensamt ansvara för den. Förskolechefen menar 

också att hennes arbete är att se till att de anställda arbetar inom en hållbar organisation, med 

rimliga arbetsuppgifter och krav. De anställdas ansvar är att belysa eventuella brister och om 

någon behöver hjälp i sitt arbete. I samarbetet mellan chef och de anställda anses dialogen 

dem emellan som det viktigaste redskapet, berättar förskolechefen. Vid krissituationer där 

t.ex. många är sjuka eller andra oförutsägbara händelser sker ligger fokus på omsorgen och 

säkerheten. Vid värre krissituationer sätts extra personal in och vid tidpunkter där det är 

vanligt med ensamarbete är det viktigt att personalen känner sig trygg i sitt arbete. Det finns 

dessutom möjlighet till samtalsstöd med kommunhälsan, berättar förskolechefen Jaana.  

 

Möjligheten till återhämtning har på Hovslunds vårdboende skett genom att de delade turerna 

tagits bort på vardagarna. Förhoppningen är att minska arbetsbelastningen på detta sätt, 

berättar enhetschefen. Raster, veckovila och dygnsvila är alltid utlagt i schemat för att de 

anställda ska få tid till återhämtning. Det har hittills inte uppkommit någon krissituation och 

därför har inte möjligheten till återhämtning behövt ske i en sådan situation, förklarar hon. 

Om det skulle ske i framtiden skulle en handlingsplan utformas utifrån situationen. Ansvaret 

för att möjligheten till återhämtning finns ligger på både de anställda och cheferna. 

Enhetschefen menar att chefernas ansvar är att det finns schemalagda raster och den enskilde 

ansvarar för att ta ut sin schemalagda rast. Om en anställd inte tar ut sin rast ser cheferna det 

via lönesystemet och då informeras den anställde om vikten av att ha rast och vila i ett enskilt 

samtal eller på en APT. De begränsningar som finns i att de anställda inte får tillgång till sina 

raster är status på boendet. Oförutsägbara händelser kan alltid ske vid arbete med människor, 

förklarar enhetschefen Marie. 
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På förskolan i Åby anser förskolechefen att möjligheten till återhämtning är något som de 

anställda tar på sina raster, efter jobbet eller semester. Det är viktigt att de anställda inte pratar 

om arbetet på sina raster, för att känna att de kan få just möjlighet till återhämtning från 

jobbet, berättar hon. Åbys förskola är en demokratisk arbetsplats, där alla de anställda ska få 

tycka till under APT och lyfta problem med t.ex. möjligheten till återhämtning, förklarar 

förskolechefen. Vid uppstarten som ägde rum under 2016 kom kommunhälsan och föreläste 

om hur de anställda kan få möjlighet till återhämtning både privat, men också på arbetet. 

Förskolechefen menar att på arbetet kan det handla om korta pauser eller att få sätta sig ner 

under sin arbetstid. Privat är det viktigt att de anställda förstår att de måste vila, för att orka 

med nästkommande arbetstid. För att de anställda ska känna att de får möjlighet till 

återhämtning, krävs det ett pedagogiskt ledarskap där det finns utrymme för dialog mellan 

chefen och de anställda. Det gynnar alla i längden, säger förskolechefen Therese.  
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5 Analys 

 

5.1 Möjlighet till återhämtning 

Arbetsmiljöarbetet ska enligt 3 kap. 2a § AML, systematiskt planeras och utövas för att 

förhindra att de anställda utsätts för skador eller ohälsa. Trots detta har, enligt 

Arbetsmiljöverkets undersökning, antalet sjukskrivningar ökat under åren 2012-2014. 62 

Kritiken som forskaren Peter Andersson lyfte i sin avhandling ”Vidta alla åtgärder som 

behövs”, för vad det gäller avsaknaden av föreskrifter som direkt bemöter psykisk ohälsa och 

stress, kan vara ett av problemen under tiden. Arbetsmiljöverket menar dock att stress är en 

konsekvens av för hög arbetsbelastning på arbetsplatsen63 och de teorier som finns inom 

ämnet stödjer denna hypotes. Forskning inom ämnet stress visar emellertid att om 

arbetstagare har ett bra handlingsutrymme och därmed kan agera och skapa balans mellan 

krav och den egna förmågan att möta dess krav, minskar risken för stress och ohälsa.64 I och 

med det är den nya föreskriften AFS 2015:4 en föreskrift som behandlar just problemområdet 

stress i arbetslivet. Huruvida föreskriften kommer minska antalet sjukskrivna som kan 

härledas till stress, organisatoriska eller sociala faktorer återstår dock att se.  

Föreskriften AFS 2015:4 har en bindande verkan, vilket påverkar gällande rätt och förändrar 

arbetsmiljöansvaret för alla arbetsgivare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet får en mer 

betydande roll för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Möjlighet till återhämtning 

bland de anställda ses som en resurs för att minska problemet med ohälsosam stress i 

arbetslivet. Att hitta balans mellan de krav som ställs på de anställda och de resurser som 

finns tillgängliga, är målet för att minska ohälsosam arbetsbelastning som kan leda till stress. 

AFS 2015:4 föreskriver att återhämtning anses som sömn och vila mellan arbetspassen, men 

också tillfälliga pauser och raster under arbetets gång. Arbetsgivaren behöver därför 

säkerställa att arbetstagarna tar ut sina schemalagda raster och pauser. Föreskriften preciserar 

emellertid inte att möjligheten till återhämtning ska ske på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är 

dock skyldig att ta hänsyn till att arbetstagarnas resurser är anpassade till kraven i arbetet. Om 

arbetsgivaren märker att en anställd inte tar ut sina raster måste arbetsgivaren agera. Om en 

sådan situation skulle ske, ska arbetsgivaren hjälpa den anställde att prioritera sina 

arbetsuppgifter, ändra arbetssättet eller öka resurserna. Redan vid arbetsplaneringen ska 

                                                        
62 Arbetsmiljöverket. Arbetsskador 2014: Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:1, 12. 
63 https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/ 
64 Jakobsson. BAM handbok: bättre arbetsmiljö, 108. 
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arbetsgivaren ta hänsyn till om arbetstagarna får tillräckligt med återhämtning. Om 

arbetsbelastningen är proportionerlig till arbetsbördan minskar risken för att möjlighet till 

återhämtning behövs mer än de ordinarie rasterna.   

Vägledningen till AFS 2015:4 lyfter särskilda yrkesgrupper som anses ha ökad risk för 

stressfyllda arbetsmiljöer. Vård och omsorg samt utbildning är exempel på yrkesgrupper där 

möjlighet till återhämtning är en viktig del för att arbetstagarna ska finna balans mellan krav 

och resurser.65 I kartläggningen framkom det att ansvaret för att möjlighet till återhämtning 

sker, är ett delat ansvar mellan chefen och de anställda. Alla chefer var enade om att det ligger 

inom ramen för deras skyldighet att schemalägga raster. Att rasterna faktiskt tas ut ligger dock 

på de anställda. Att större delen av ansvaret ligger på de anställda kan ses som att 

arbetsgivarna inte tar sitt fulla ansvar. Enligt vägledningen räcker det inte enbart med att det 

finns schemalagda raster, det ska även säkerställas att de tas ut.66 På Hovslunds vårdboende 

görs kontroller för att se om de anställda tar ut sina raster. Om avvikelser skulle förekomma 

tas det upp i medarbetarsamtal och där förklaras vikten av att de anställda tar ut sina raster. 

Kontrollen sker dock enbart via deras lönesystem. I praktiken kan de anställda stämpla ut på 

rast men arbeta likväl. Om så skulle vara fallet, kan det vara problematiskt för arbetsgivarna 

att säkerställa att de anställda tar ut sina raster. Att ständigt vara nåbar under sin rast vid t.ex. 

personalbrist eller andra omständigheter, kan inte betraktas som att möjlighet till återhämtning 

föreligger. Vid sådana situationer ligger det inom ramen för arbetsgivaransvaret att det finns 

tillräckligt med personal på arbetsplatsen.  

Förskolorna som deltagit i kartläggningen följer tolkningen att ansvaret bör fördelas på chefen 

och de anställda. På Förskolan i Åby fick de anställda gå på en föreläsning om hur möjlighet 

till återhämtning kan ske i det dagliga arbetet och privat. Utifrån den vetskapen har de 

anställda blivit tilldelade de verktyg som kan anses behövas för att möjlighet till återhämtning 

tas ut. Att enbart veta vikten av att ta ut sina raster är inte en garanti på att de anställda vet hur 

de ska få möjlighet till återhämtning. Via föreläsningen fick de anställda kunskap om hur de 

ska få möjlighet till återhämtning i arbetet och privat, vilket i min mening är minst lika 

viktigt. Att veta att något ska göras är inte detsamma som att veta hur det ska göras. 

Problemet om en oförutsägbar händelse skulle inträffa ter sig dock annorlunda. I förskolan i 

Åby finns dessutom en vikariepool, där det finns heltidvikarier anställda. Vetskapen om att 

det finns hjälp att få om de anställda skulle behöva, tror jag ger en positiv inverkan på de 

                                                        
65 Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö, 50. 
66 Ibid, 50. 
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anställda.  

På Hovslunds vårdboende har de delade turerna försvunnit på vardagarna, för att minska 

arbetsbelastningen. Om denna förändring skett p.g.a. implementeringen, som enhetschefen 

menar, är det en verksamhetsförändring som skett till följd av AFS 2015:4.  Det bevisar 

dessutom att implementeringen av den nya föreskriften kan fungera för att minska 

arbetsbelastningen för de anställda. De mest framträdande dragen från EU:s sida gällande 

möjlighet till återhämtning är arbetstidsdirektivet 2003/88/EG där rättspraxis betonar 

återhämtning. Återhämtningen ska enligt direktivet ske på den anställdes lediga tid genom 

t.ex. veckovila. De delade turerna på Hovslunds vårdboende rymdes inom ramen för EU:s 

direktiv som fastslår 11 timmars dygnsvila. Dock stoppade inte direktivet de delade turerna, 

vilket den nya föreskriften AFS 2015:4, gjort.  

2 kap. 2 § AML, fastslår att arbetet ska planeras så det kan utföras i en sund och säker 

arbetsmiljö, där både den fysiska och psykiska arbetsmiljön ska tas hänsyn till.  De anställda 

ska dessutom få möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation. Det 

innebär att de anställda inte enbart ska få möjlighet att medverka, det blir en skyldighet för 

dem att se till att de t.ex. får föreskriven rast och/eller annan möjlighet till andra former av 

återhämtning. Mot denna bakgrund anser jag det vara rimligt att arbetsgivare och arbetstagare 

delar på ansvarsbördan för vad det gäller möjlighet till återhämtning.  

Utifrån de svar som framkommit under intervjuerna är möjlighet till återhämtning något som 

anses ske på raster och fritid. Lagstiftning om veckovila, dygnsvila och raster har dock funnits 

innan AFS 2015:4. Mot bakgrund av detta ska därför möjligheten till återhämtning inte vara 

något nytt på arbetsplatserna. Att föreskriften ställer högre krav på arbetsgivaren för vad det 

gäller krav och resurser är det som känns utmärkande. Att detta ansvar ligger på arbetsgivaren 

känns dock som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förtydligandet av att 

möjlighet till återhämtning är en resurs är det som jag anser vara av största vikt i föreskriften 

och är den del som enligt mig, kommer få störst genomslagskraft. Huruvida den psykiska 

ohälsan orsakad av stress kommer försvinna helt efter implementeringen av AFS 2015:4 

ställer jag mig dock frågande till.  

En faktor att ta i beaktande är att endast anställda med ledande positioner deltagit i 

kartläggningen. Med hänsyn till uppsatsens syfte och frågeställningar har det enbart varit 

väsentligt att kartlägga hur verksamheterna arbetar med den nya föreskriften och möjlighet till 
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återhämtning. Det har då bedömts mer relevant att intervjua chefer. Således har de mer 

kännedom om hur verksamheterna arbetar inom de berörda områdena. Om intervjuerna skett 

med de anställda i respektive verksamhet skulle sannolikt svaren sett annorlunda ut.  

5.2 Delegation 

En annan problematik inom ämnet stress och återhämtning, är vem som bär ansvar för att 

möjlighet till återhämtning finns. Enligt gällande rätt är det av betydelse att den delegerade 

uppgiften för arbetsmiljön är så nära den berörda parten det går. Således för att säkerställa 

arbetstagarnas säkerhet.  Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret för arbetsmiljön enligt 3 

kap. 2 § AML, men i många företag kan inte arbetsgivaren fysiskt befinna sig på 

arbetsplatsen. Det blir därför naturligt med en uppgiftsdelegering. Om uppgiftsfördelningen 

och delegeringen går till på rätt sätt, följer även arbetsmiljöansvaret.67 Huruvida de personer 

som blivit delegerade detta ansvar är medvetna om konsekvenserna det kan innebär för dem 

kan dock diskuteras. I nuläget kan det inte bedömas som ett större problem, då ingen 

arbetsgivare blivit åtalad för denna typ av arbetsmiljöbrott. I och med implementeringen av 

den nya föreskriften AFS 2015:4, kanhända det ändras i framtiden.  

Samtliga av de intervjuade cheferna var de personer som ansågs ha det delegerade 

arbetsmiljöansvaret. Alla visste att de hade det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och att det 

skulle ske ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Vid frågan om de visste vart de 

skulle vända sig om de hade frågor angående arbetsmiljöansvaret, ansåg tre st. av dem att de 

skulle vända sig till deras närmsta chef eller specialist. Enhetschefen på Anna Trolle hemvård 

i Växjö menade dock att hon till största del skulle ta hjälp av föreskrifterna. Ingen av cheferna 

visste dock vad konsekvenserna kunde bli om de inte fullgjorde sitt arbetsmiljöansvar. Alla 

hade skrivit på ett dokument som visade att de blivit delegerade arbetsmiljöansvaret, men 

samtliga menade att det ingår i arbetsuppgifterna som chef att ha fullt arbetsmiljöansvar.  

I min mening är det inte en fullgjord delegering om inte båda parter har kännedom om vad 

konsekvenserna kan bli. Det är av mindre betydelse om det händer något eller inte, om inte 

cheferna vet vad deras arbetsmiljöansvar innebär. Frågan jag ställer mig är om cheferna kan 

uträtta ett bra arbetsmiljöarbete om inte hela ansvaret är specificerat. Att endast ha vetskapen 

om att de har fullt arbetsmiljöansvar, besvarar inte frågan om hur de ska agera i specifika 

situationer. Problematiken kan landa i att väsentliga frågor inte lyfts för att det delegerade 

ansvaret inte specificerats. Enligt intervjupersonerna visste de att allt som rör arbetsmiljö 

                                                        
67 Iseskog. Arbetsmiljöansvar, 28-29. 
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ligger inom ramen för deras ansvar. Men då de inte hade kunskap om hur brister i deras arbete 

kunde leda till konsekvenser, blir min hypotes enligt mig bekräftad. En fullgjord delegering 

innebär att alla parter är insatta i både uppgifter såväl som konsekvenser om det finns brister i 

arbetsmiljöarbetet. 

5.3 Män och kvinnor i arbetslivet 

Undersökningen som gjort av AV visar att det är fler kvinnor än män som idag är sjukskrivna. 

Den vanligaste orsaken är organisatoriska och sociala faktorer i arbetslivet. 68   Vidare 

forskning visar att könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden kan ha betydelse för 

sjuktalen och dess skillnader mellan könen. AFS 2015:4 klargör att det ska finnas en balans 

mellan kraven i arbetet och de resurser som finns tillgängliga. Vetskapen om vilka krav som 

ställs på arbetstagarna gör det möjligt för arbetsgivare att förebygga onödiga krav och 

belastning på arbetstagarna, enligt 10 § AFS 2015:4. Följaktligen gäller samma krav vid 

arbetsuppgifter som anses som starkt psykiskt påfrestande.69 Dessa typer av arbetsuppgifter 

kan direkt leda till ohälsosam arbetsbelastning och/eller ohälsa hos arbetstagarna, enligt 11 § 

AFS 2015:4. 

 

I och med den svenska arbetsmarknadens könssegregering, är det svårt att inte dra slutsatser 

om att arbetsbelastningen tycks följa kvinnodominerade yrkesgrupper. Om arbetsbelastningen 

är högre inom yrken där fler kvinnor är verksamma, faller det sig naturligt att fler kvinnor blir 

sjukskrivna. Yrkets innehåll hänger samman med vilka krav som ställs och i vilken 

utsträckning det går att kontrollera arbetet. Dessa variationer i arbetsvillkoren innebär att 

utfallet kommer bli avvikande.70 Enligt Försäkringskassan finns det en vetskap om att kvinnor 

tar ett större ansvar i hemmet. 71  Utifrån arbetslivssynsätt är det enligt min mening inte 

relevant att ändra uppgiftsfördelningen i familjelivet. Det rör en helt annan fråga.  Istället 

ställer jag mig frågande till varför inte en anpassning görs utifrån de förutsättningar som 

finns. Fler kvinnor tar mer ansvar i hemmet och arbetar inom yrkesgrupper med högre krav 

och arbetsbelastning, vilket leder till fler sjukskrivningar. De yrkesgrupper som har högre 

arbetsbelastning borde istället ses över, för att få en mer jämställd arbetsmarknad.  

                                                        
68 Arbetsmiljöverket. Arbetsskador 2014: Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:1, 12. 
69 Arbetsmiljöverket. Kunskapssammanställning 2016:2: Kvinnor och mäns arbetsvillkor, 46. 
70 Ibid, 27. 
71https://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/!ut/p/z0/fYzBCoMwEES_xvNuRKQ9moO0xbZX3UsINUiMbj

RJpZ9fKb0Vepp5w2OAoAVivdlBJ-tZTzt3VKpDjlcpRYX3sijwfKxvQjZNXp8EXID-

C_uDHdeVKqCH52ReCdpP4RRNhkswMX5jNn1vJs294Z9F5SiKDN1mmX2IKo5PF12wG1sedIDFUfcGpiX2ZQ!!/ 
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Min förhoppning är att de högre krav som ställs på arbetsgivare i den nya föreskriften AFS 

2015:4, kommer bidra till en mer balanserad arbetsbelastning inom alla yrkesgrupper. För att 

min förhoppning ska förverkligas krävs dock att arbetsgivarna har rätt medel och resurser för 

att kunna utföra ett fungerande arbetsmiljöarbete. I slutändan är det arbetstagarna som gynnas. 

Problematiken om att sjuktalen är högre hos kvinnor är enlig mig en effekt av den 

könssegregerade arbetsmarknaden. I och med att det förekommer högre arbetsbelastning inom 

kvinnodominerade yrkesgrupper bidrar den könssegregerade arbetsmarknaden till 

ojämställdhet mellan män och kvinnor på den svenska arbetsmarknaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

6 Slutsats 

 

6.1 Vad är gällande rätt avseende möjlighet till återhämtning? 

Arbetsmiljöarbetet ska enligt 3 kap. 2a § AML, systematiskt planeras och utövas för att 

förhindra att de anställda utsätts för skador eller ohälsa. Möjlighet till återhämtning ska 

användas som resurs vid för hög repetitiv arbetsbelastning. Vidare fastslår 2 kap. 2 § AML, 

att arbetet ska planeras så det kan utföras i en sund och säker arbetsmiljö, där både den fysiska 

och psykiska arbetsmiljön ska tas hänsyn till. Det ligger således inom ramen för 

arbetsgivaransvaret att planera och säkerställa att raster och vila finns inplanerat i schemat. 

 

Den nya föreskriften AFS 2015:4 är ett klart förtydligande i hur arbetsgivaren ska ta sitt fulla 

ansvar för vad det gäller den psykosociala arbetsmiljön. De högre kraven som föreskriften 

stadgar ger arbetsgivaren klara anvisningar om hur den höga arbetsbelastningen som idag 

leder till sjukskrivningar, ska hanteras. För att minska sjuktalen på arbetsmarknaden krävs 

dock att samtliga parter tar sitt ansvar. Trots att arbetsgivaren har ett tvingande 

arbetsmiljöansvar att förebygga ohälsa bör arbetstagarna själva ta ett eget ansvar. 

Föreskriftens bindande verkan kommer således öka medvetenheten för vilka 

arbetsförhållanden som kan förorsaka ohälsa. Föreskriften uppmanar arbetsgivare att planera 

arbetet bättre samt uppmärksamma de anställda på individnivå.  

 

Det kan konstateras att möjlighet till återhämtning är ett medel som används för att säkerställa 

att de anställda inte erhåller för hög arbetsbelastning. Inom yrkesgrupper där hög 

arbetsbelastning förekommer dagligen, bör dock en annan resurs komplettera möjligheten till 

återhämtning. Det är inte kostnadseffektivt att de anställda ska få mer vila eller raster för att 

balansera den höga arbetsbelastningen, således kan det ge mer balans mellan krav och 

resurser. I min mening bör arbetsförhållandena ses över och anpassas. Föreskriften 2015:4 är 

emellertid ett steg i rätt riktigt och enligt resultaten i kartläggningen har den redan gett effekt i 

vissa avseenden.  Om förändringarna som sker på arbetsmarknaden efter implementeringen av 

AFS 2015:4, kommer minska sjuktalen återstår dock att se.  
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6.2 Är det någon skillnad mellan olika yrkesgrupper i detta avseende sett ur ett 

genusperspektiv? 

Problematiken om att sjuktalen är högre hos kvinnor kan ses som en effekt av den 

könssegregerade arbetsmarknaden. I och med att det förekommer högre arbetsbelastning inom 

kvinnodominerade yrkesgrupper bidrar den könssegregerade arbetsmarknaden till 

ojämställdhet mellan män och kvinnor. Den högre arbetsbelastningen bidrar också till att 

efterfrågan om möjlighet till återhämtning blir högre inom dessa yrkesgrupper. Således gäller 

samma krav vid arbetsuppgifter som anses som starkt psykiskt påfrestande, som oftast är 

kopplat till kvinnodominerade yrken.72 Upphovet till den nya föreskriften AFS 2015:4 kan 

delvis grundas i de höga sjuktal relaterat till organisatoriska och sociala faktorer hos 

kvinnor.73 Följaktligen borde mer utrymme till återhämtning ges till de yrkesgrupper som kan 

anses ha en högre arbetsbelastning. Först då kan en påverkan i sjuktalen synas kopplade till 

organisatoriska och sociala faktorer bland kvinnor. 

 

6.3 Hur säkerställs det att personer som fått delegation har rätt kompetens, 

kunskap och befogenheter? 

Utifrån kartläggningen kunde det konstateras att det finns en problematik inom ämnet 

delegering. I min mening är det inte en fullgjord delegering om inte båda parter har kännedom 

om vad konsekvenserna kan bli. Delegationen kräver inte heller någon särskild form, utan kan 

ske formlöst genom t.ex. praxis. Således behöver det fastställas att personer som fått 

delegation innehar rätt kunskap om arbetsmiljöansvaret. Ett krav som skulle vara ett steg i rätt 

riktning är att det ska finnas dokumenterat om en delegering realiserats. Personer som fått 

delegation kan ha rätt kompetens och befogenheter utan att ha rätt kunskap om 

arbetsmiljöansvaret. Följden blir att effekten av det systematiska arbetsmiljöarbetet blir 

lidande om inte rätt kunskap finns. Om personen som fått delegationen inte har rätt 

befogenhet att fullgöra uppgiften, ska uppgiften returneras tillbaka till högre chef.74 Således 

borde samma regler gälla om personen inte har rätt kunskap om vad det delegerade ansvaret 

innefattar.  

 

                                                        
72 Arbetsmiljöverket. Kunskapssammanställning 2016:2: Kvinnor och mäns arbetsvillkor, 46. 
73 Arbetsmiljöverket. Arbetsskador 2014: Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:1, 12. 
74 Iseskog. Arbetsmiljöansvar, 161. 
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6.4 Framtida forskning 

Det har konstaterats att föreskriften AFS 2015:4 är ett steg i rätt riktning för att få en 

förändring i den psykosociala ohälsan. Emellertid skulle det behövas fler insatser av den här 

skalan, för att markant minska sjuktalen på arbetsmarknaden. De yrkesgrupper som löper 

högre risk för ohälsa relaterade till organisatoriska och sociala faktorer är de yrkesgrupper 

som behöver mest insatser. Den beordrade övertiden är ett annat problem inom t.ex. vård och 

omsorg. Om problematiken ligger i att det inte finns tillräckligt med personal och redan 

anställda beordras övertid, kommer den nya föreskriften inte ha någon verkan. Således bör 

vidare forskning göras inom dess yrkesgrupper. I framtiden hade det varit intressant att 

utveckla och bygga vidare på den information som hittills framkommit i uppsatsen. Att det 

redan förekommit viss förändring i och med införandet av AFS 2015:4 är anmärkningsvärt. 

Därför vore det intressant att kartlägga fler verksamheter för att bekräfta att föreskriften haft 

önskvärd effekt. Vidare skulle en kooperativ studie vara intressant att göra, med avseende att 

jämföra den svenska lagstiftningen efter implementeringen av AFS 2015:4 och andra länders 

nationella lagstiftning inom samma område.  
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Nationalencyklopedin. Arbetsmiljö,  

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetsmiljö 

Hämtad: 2017-01-19 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/kvinnors-och-mans-arbetsvillkor-kunskapssammanstallning-rap-2016-2.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/kvinnors-och-mans-arbetsvillkor-kunskapssammanstallning-rap-2016-2.pdf
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Aterhamtning/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/#7
http://flamman.se/a/dags-att-vidta-alla-atgarder-som-behovs
https://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/!ut/p/z0/fYzBCoMwEES_xvNuRKQ9moO0xbZX3UsINUiMbjRJpZ9fKb0Vepp5w2OAoAVivdlBJ-tZTzt3VKpDjlcpRYX3sijwfKxvQjZNXp8EXID-C_uDHdeVKqCH52ReCdpP4RRNhkswMX5jNn1vJs294Z9F5SiKDN1mmX2IKo5PF12wG1sedIDFUfcGpiX2ZQ!!/
https://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/!ut/p/z0/fYzBCoMwEES_xvNuRKQ9moO0xbZX3UsINUiMbjRJpZ9fKb0Vepp5w2OAoAVivdlBJ-tZTzt3VKpDjlcpRYX3sijwfKxvQjZNXp8EXID-C_uDHdeVKqCH52ReCdpP4RRNhkswMX5jNn1vJs294Z9F5SiKDN1mmX2IKo5PF12wG1sedIDFUfcGpiX2ZQ!!/
https://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/!ut/p/z0/fYzBCoMwEES_xvNuRKQ9moO0xbZX3UsINUiMbjRJpZ9fKb0Vepp5w2OAoAVivdlBJ-tZTzt3VKpDjlcpRYX3sijwfKxvQjZNXp8EXID-C_uDHdeVKqCH52ReCdpP4RRNhkswMX5jNn1vJs294Z9F5SiKDN1mmX2IKo5PF12wG1sedIDFUfcGpiX2ZQ!!/
https://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/!ut/p/z0/fYzBCoMwEES_xvNuRKQ9moO0xbZX3UsINUiMbjRJpZ9fKb0Vepp5w2OAoAVivdlBJ-tZTzt3VKpDjlcpRYX3sijwfKxvQjZNXp8EXID-C_uDHdeVKqCH52ReCdpP4RRNhkswMX5jNn1vJs294Z9F5SiKDN1mmX2IKo5PF12wG1sedIDFUfcGpiX2ZQ!!/
https://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/!ut/p/z0/fYzBCoMwEES_xvNuRKQ9moO0xbZX3UsINUiMbjRJpZ9fKb0Vepp5w2OAoAVivdlBJ-tZTzt3VKpDjlcpRYX3sijwfKxvQjZNXp8EXID-C_uDHdeVKqCH52ReCdpP4RRNhkswMX5jNn1vJs294Z9F5SiKDN1mmX2IKo5PF12wG1sedIDFUfcGpiX2ZQ!!/
http://www.prevent.se/enkat-stress/tips-och-rad/aterhamtning/
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetsmiljö


 40 

 

Nationalencyklopedin. Arbetsmiljöverket,  

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetsmiljöverket 

Hämtad: 2017-01-19 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

 

Hur arbetar ni med AFS 2015:4? Hur skiljer sig detta arbete från tidigare arbetsmiljöarbete? 

 

Vad förväntar ni er för resultat med den nya föreskriften? Finns det begränsningar i den nya 

föreskriften i relation till ert sätt att arbeta? 

 

Enligt föreskriften ska resurserna anpassas till kraven i arbetet. Resurser inkluderar även 

möjlighet till återhämtning. På vilket sätt arbetar ni med det? Finns det begränsningar? Hur 

hanteras möjligheten till återhämtning i krissituationer?  

 

Vem ansvarar för möjligheten till återhämtning i det dagliga arbetet? Om det är ett delegerat 

ansvar, hur säkerställs det att personen eller personerna har rätt kompetens och befogenhet? 

Vad ser ni som rätt kunskap, kompetens och befogenheter? 

 

Finns det andra faktorer som kan ge begränsningar i ert arbetsmiljöarbete? 

 

Vad behöver ni för hjälp av arbetsmiljöverket för att få ett fullgjort arbetsmiljöarbete?  

 

Finns det något som du vill tillägga? 

 


