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Sammanfattning 
 
I dagen samhälle långtidssjukskrivs allt fler arbetstagare på grund av att de mår 
dåligt på sin arbetsplats. Många arbetstagare ”går in i väggen” och känner sig 
stressade. Dessa företeelser är en del i den psykosociala arbetsmiljön och ligger 
under arbetsgivarens ansvar att undvika genom förebyggande åtgärder. Att 
rehabilitera en arbetstagare är ofta något som är tidskrävande och kostsamt. Att 
fokus i arbetsmiljöarbetet läggs på preventiva insatser istället för efterhjälpande är 
något som är till fördel för både arbetsgivare och arbetstagare.  
 
Syftet med denna uppsats är att belysa det ansvar som arbetsgivare har att 
förebygga den psykosociala arbetsmiljön. Detta kommer göras genom studier av 
gällande rätt på området. För att se effekterna av gällande regleringar görs en 
empirisk undersökning på Karlstads universitet (Kau) kring hur man på en utvald 
fakultetsavdelning arbetar systematiskt med den psykosociala arbetsmiljön. 
Undersökningen sker genom en kombination av en intervju och granskande av 
universitetets dokument anknutna till arbetsmiljön. Slutsatsen i denna uppsats är 
att det existerar brister i hur man förebygger den psykosociala arbetsmiljön både 
på Kau och övriga arbetsmarkanden. Som exempel på brister kan nämnas att 
mycket av arbetsmiljöarbetet gått ut på att reparera och ej förebygga, uteblivna 
handlingsplaner, bristfällig uppföljning och brist i arbetsmiljöutbildning.   
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Abstract  
 
In the society of today more and more employees are reported sick due to illness 
caused by their place of work. A lot of employees are stressed in their daily work 
and because of that they get mentally exhausted. These common occurrences are a 
part of the psycho-social work environment and it is the employers responsibility 
to avoid them. To rehabilitate an employee is often very expensive and takes a lot 
of time. Focusing on preventing illness in the work environment, instead of repair 
when illness is a fact, is an advantage both for the employers and the employees.  
 
The purpose with this essay is to illuminate the responsibility that the employers 
have to prevent psycho-social illness in the work environment. This will be done 
by studies in the valid right in the area. To se the effects of valid regulations an 
investigation is made on one chosen department at the University of Karlstad.  
This is done to be able to see how this department systematically is working with 
the psycho-social work environment. 
 
The conclusion in this essay is that it do exist shortage in how to prevent illness in 
the work environment. An example of shortage is that a lot of work is done with 
repairing errors in the work environment, instead of preventing them. Other 
shortages that has been identified are lack of treatment plans, follow ups and 
education in the work environment.  
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Del 1. Inledning 
 
 
1. Ämne 
 
I dagens samhälle har tekniken i stor utsträckning gjort många arbeten mindre 
fysiskt krävande. Det stora kravet på effektivitet har istället skapat stark psykisk 
press. Varje år inträffar ett stort antal skador på arbetsplatserna, både fysiska och 
psykosociala. En anledning kan vara att man i den tekniska utvecklingen inte tagit 
tillräcklig hänsyn till individers förutsättningar på arbetsplatsen. Även en otrygg 
arbetsmarknad med besparingar och nedläggningar är en bidragande faktor till 
otrygghet. Arbetet kan ge mer eller mindre goda förutsättningar för livskvalitet i 
stort, både i och utanför arbetsplatsen. Såväl vår fritid som arbetet påverkas vilket 
i sin tur kan leda till att individer helt slås ut från arbetsmarknaden genom 
långtidssjukskrivingar och förtidspensioner.1

 
 
2. Syfte 
 
Syftet med denna rättsvetenskapliga uppsats är att lyfta fram det ansvar som vilar 
på arbetsgivaren att förebygga ohälsa i den psykosociala arbetsmiljön genom att 
lyfta fram gällande rätt kring ämnet. För att sedan se vilka effekter dessa 
regleringar kan få ute på arbetsmarknaden görs en empirisk undersökning med 
utgångspunk på Karlstads universitet. Där tittar vi på långtidssjukskrivingarna och 
sätter dessa i sitt sammanhang genom att förklara universitets systematiska 
arbetsmiljöarbete vad det gäller psykosociala aspekter. Detta sker genom att 
kortfattat återge deras eventuella policys och handlingsplaner knutna till ämnet. I 
analysen ställs gällande rätt mot undersökningsdelen med innehållande intervju. I 
analysen förs även en diskussion kring varje analysdel. 
 
3. Avgränsningar 
 
Att vi valt att helt fokusera på de psykosociala delarna och i stor mån utesluta det 
fysiska arbetsmiljöarbetet, beror som tidigare nämnts på hur de psykosociala 
arbetsskadorna har ökat i sin utsträckning över det senaste årtiondet. Trots detta 
anser vi att regleringarna mestadels är normativa utan att ange någon hierarki vad 
det gäller skyldigheternas värdeordning. Detta gör det svårt för arbetsgivarna att 
veta vad de skall fokusera på i sitt arbetsmiljöarbete. Den fysiska arbetsmiljön är i 
sin tur väldigt tydligt reglerad och specificerad för olika typer av arbeten och 
arbetsplatser, främst då genom Arbetsmiljöverkets utgivna AFS.  
 
Uppsatsen utesluter även utländsk rätt då detta skulle bidra till att göra arbetet för 
omfattande. Det finns även en begränsning i hur stor utsträckning rättsgenetiken 
är återgiven. Inskränkningarna görs med anledning av att syftet med uppsatsen är 
att se hur nutida svensk rätt tillämpas på arbetsmarknaden. Man bör även ha i 
åtanke när det gäller avsnittet om gällande rätt att dessa i viss mån har påverkats 
av EG direktiv. 

                                                 
1 AFS 1980:14 s. 3 
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För att tydligt lyfta fram gällande rätt inriktar sig uppsatsen på att se 
arbetsgivarnas skyldigheter genom de grundläggande paragraferna ur AML 
(Arbetsmiljölagen) vars ändamål enligt 1 § är att förebygga ohälsa och olycksfall 
samt skapa en god arbetsmiljö. 
 
AML: s mer beskrivande syften belyses sedan genom vissa av Arbetsmiljöverkets 
utgivna AFS: ar. Det mest konkreta vad gäller förebyggande skyldigheter utav 
dessa är SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) och denna kommer att beskrivas 
ingående. Som komplement till arbetsmiljölagen finns gott om angränsande 
lagrum som även de syftar till att skapa en god arbetsmiljö. Dessa kommer 
däremot inte att återges i denna uppsats. Vi har prioriterat att återge 
Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Systematiskt 
arbetsmiljöarbete” samt ”Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön”.  
Tillsammans används dessa källor för att kunna dra slutsatser om lagstiftningens 
innebörd och för att besvara frågan vad som egentligen är arbetsgivarens 
skyldigheter att förebygga ohälsa i den psykosociala arbetsmiljön.  
 
 
4. Problemformulering  
 
Den fråga som vi önskar att belysa med denna uppsats är vilka effekter det kan få 
att man försummar att följa den rådande regleringen att förebygga psykosocial 
ohälsa? Den brist vi ser på inbördes värdeordning när det gäller de psykosociala 
arbetsmiljönormerna är att dessa lämnar ett stort utrymme för egna tolkningar vad 
det gäller prioriteringar. Att arbetsgivarna väljer att lägga fokus på utvalda 
områden är i sig inte konstigt i och med de krav på låga kostnader och effektivitet 
som föreligger. Man kan även tänka sig att förebyggande personalkostnader som 
detta arbete ändå måste anses vara, kan falla i skymundan i det hårda 
arbetsmarknadsklimat som råder där kapital läggs på organisationernas 
överlevnad. Rimligtvis bör detta få konsekvenser som yttrar sig i högre 
sjukskrivningstal. Kanske kan det även vara så att den utspridning av 
arbetsmiljövärnande regleringar som råder bidrar till att skapa viss förvirring 
kring vilka aspekter som faktiskt faller under kravet på en god arbetsmiljö?  
 
 
5. Tillvägagångssätt  
 
För att kunna belysa några av de följder som ovanstående frågeställningar leder 
till skall uppsatsen under gällande rätt samla ihop regleringarna och uttolka dess 
bakomliggande syften. Sedan skall dessa kopplas samman med en empirisk 
undersökning för att visa på några effekter som faktiskt förekommer i 
verkligheten. Vi har då valt att titta närmare på en av Karlstads universitets 
fakulteter och deras långtidssjukskrivningar på grund av psykosociala effekter. 
För att förstå hur de arbetar med arbetsmiljöfrågorna på universitet så tar vi del av 
och återger vilka policys, handlingsplaner och avtal de har på sin arbetsplats 
knutna till området. För att sedan se huruvida dessa skriftliga dokument efterlevs i 
praktiken har en ansvarig avdelningschef valts ut som får svara på frågor kring 
hur denne anser att arbetet faktiskt har bedrivits. Utifrån detta vill vi kunna se 
vilka förebyggande åtgärder som helt eller delvis har försummats på fakulteten 
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och sätta det i förhållande till de sjukskrivningstal som har utvecklats. I analysen 
skall det sedan dras slutsatser kring vilka försummelser som leder till ohälsa hos 
olika individer. Detta kan sedan vara till hjälp för arbetsgivare för att råda bot på 
en ohälsosam arbetsplats och inte minst för den utvalda fakulteten men även för 
övriga arbetsmarknaden.  
 
6. Metod 
 
I uppsatsen har vi använt oss av traditionell juridisk metod. I enlighet med denna 
metod har vi formulerat problemställningen ”vilka effekter det kan få att man 
försummar att följa den rådande regleringen att förebygga psykosocial ohälsa?”. 
Genom att sedan redogöra och tillämpa bl. a lagtext, förarbeten, rättspraxis på 
arbetsplatsen och doktrin drar vi slutsatser och analyserar frågan ur ett 
arbetsrättsligt perspektiv. 
 
Vi har dock i likhet med många rättsvetenskapliga forskare upplevt den rena 
rättsdogmatiken för snäv för att kunna lyfta fram vårt syfte att se till konsekvenser 
ute i det verkliga arbetslivet. Lagar och regler är utformade för att vara så pass 
allmänna att de täcker stora områden medan den egentliga arbetsmarknaden kan 
variera i utformning på många sätt. En av dessa rättsvetenskapliga forskare som 
utryckt detta är Birgitta Nyström i sin avhandling ”Medling i arbetstvister från” 
1990. Även Maria Steinberg har tagit till sig Nyströms motivering i sin 
avhandling ”Skyddsombud i allas intresse”.2 Så här skriver Birgitta Nyström: 
 
”Det betydelsefulla är att rättsvetaren väljer källor som ger ny kunskap till rätten. 
Jag anser inte att man generellt kan säga att ett rättskälleområde skulle vara 
”bättre” eller ”sämre” än det andra när det gäller att få kunskap inom olika 
rättsområden”.3

 
För att få denna verklighetsanknytning använder vi oss av en empirisk 
undersökning i form av en redogörelse för Karlstads universitets systematiska 
arbetsmiljöarbete. Detta är sedan kopplat till en intervju av ansvarig arbetsledare 
för att belysa frågan om hur arbetet i sig egentligen har förflutit. Den här sortens 
empiriska undersökning har inom rättsvetenskapen en så kallat ”låg rang”, då det 
inte sägs ge någon fast kunskap. Även denna fråga har Maria Steinberg i sin 
avhandling lyft fram stöd för att ändå använda sig utav undersökningar som 
hjälpmedel i syfte att återge regleringarnas syften tillsammans med de perspektiv 
som har haft inflytande på området. Steinberg hänvisar till uttalanden som Sten 
Edlund gjort i sin avhandling ”Tvisteförhandlingar på arbetsmarknaden en rättslig 
studie av två riksavtal i tillämpning” från 1967.4 Så här utrycker Edlund sitt 
missnöje med att utomrättsliga företeelser skulle inneha en lägre rättsvetenskaplig 
rang: 
 
”För mitt öga är det enskilda och det samhälleliga agerandet i arbetslivet 
beteendeformer, vilka, hur till beskaffenhet och betydelse de än må förhålla sig till 

                                                 
2 Steinberg, Skyddsombud i allas intresse s. 51 
3 Nyström, Medling i arbetstvister s. 36 
4 Steinberg, Skyddsombud i allas intresse s. 53 
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varandra, ingår i en rättslig totalitet vars olika komponenter inte bör graderas 
efter någon aprioristisk värdeskala.”5

 
 
7. Undersökningsmetod 
 
Uppsatsen innehåller en kvalitativ studie som syftar till att lyfta fram 
konsekvenserna av huruvida man försummat det systematiska arbetsmiljöarbetets 
psykosociala aspekter på just en av Karlstads universitets fakulteter. I och med 
detta blir det en beskrivande fallstudie där vi exemplifierar gällande 
rättsskyldigheter och illustrerar detta med Kau. Utifrån det kan man sedan tänka 
sig att slutsatserna som dras kan vara till användning för andra parter på 
arbetsmarknaden. Det är dock inte vårt syfte att plocka fram några generella 
sanningar. 
 
Då vi i förväg inte ställt någon hypotes om vad vi skall komma fram till för 
slutsats med undersökningen använder vi oss av en analytisk induktiv metod där 
vi ser på verkligheten i ett avgränsat problem och skapar en rättsvetenskaplig 
slutsats utifrån det. 
 
Undersökningen börjar med en redogörelse av kärnan i Karlstads universitets 
eventuella psykosociala arbetsmiljöpolicys och handlingsplaner. Även nutida 
psykosociala sjukskrivningssiffror samt förekommande åkommor redogörs för.  
Detta görs för att redovisa den miljö som personerna som arbetar där vistas i och 
påverkas av. För att sedan få en så stor verklighetsanknytning som möjligt, 
genomförs en intervju med en utav de ansvariga för arbetsmiljöarbetet på 
fakulteten. Respondenten skall då ge oss sina egna åsikter och värderingar kring 
hur arbetet i praktiken har fungerat. Detta sker genom en blandning av 
semistandardiserad och ostandardiserad intervju. Semistandardiserad genom att 
det i förväg bestämts grundfrågor som var för sig täcker ett ”blockområde”, en 
enkelt utformad fråga som skall täcka ett stort område. Sedan utvecklas denna 
fråga genom ostandardiserade följdfrågor som hjälp för att få ett så uttömmande 
och nyanserat svar som täcker hela ”blockområdet”.6  Utifrån de svar som anges i 
intervjun drar vi slutsatser kring hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. Dessa slutsatser 
styrks genom citat ur intervjun istället för att återge den i sin helhet.              

                                                 
5 Edlund, Tvister på arbetsmarknaden-en rättslig studie av två riksavtal i tillämpning. s. 13 
6 Lundhal & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer s. 115-116 
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Del 2. Gällande rätt 
 
 
1. Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön  
 
Följande text är en sammanfattning av AFS 1980:14. 
 
Då den svenska lagstiftningen är relativt allmänt hållen när det gäller 
arbetsmiljöfrågor så behöver den som bekant kompletteras. Om man vill gå in på 
ett specifikt ämne sker detta genom att ta del av de Allmänna föreskrifter som 
Arbetsmiljöverket utger. Denna Allmänna föreskrift (AFS) behandlar de psykiska 
och sociala aspekter som kan finnas på arbetsmiljön. Denna AFS hänvisar till 
propositionen (1976/77:149) och dess förslag till arbetsmiljölag för att kunna 
förklara vad psykosociala faktorer på arbetsmiljön egentligen är? 
 
”De psykosociala frågorna utgör sålunda inte någon avskild grupp av 
arbetsmiljöfaktorer. Psykosociala faktorer i arbetsmiljön framkommer genom att 
arbetsmiljön betraktas från psykologisk och sociologisk synvinkel. Detta 
perspektiv omfattar såväl fysiska som organisatoriska och sociala miljöfaktorer ”7

 
Under rubriken ”Samband mellan arbete, arbetsupplevelse och hälsa” tar AFS: en 
upp vad som kan vara viktigt för att en människa ska må bra i sin arbetssituation. 
Här tas upp att arbetstagaren har ett behov av att få nyttja de kunskaper hon 
besitter i en omväxlande arbetssituation.8 Att arbetstagaren får möjlighet att 
variera de arbetsuppgifter den har blivit tilldelad att utföra får ses som mycket 
viktigt. Hur denna variation kan genomföras fluktuerar, men det viktigaste i detta 
är att de stimulerar de behov som arbetstagaren har. Arbetsuppgifterna som utförs 
bör ge möjlighet till att fatta egna beslut och ge ett större ansvarstagande.9 
Arbetstagaren bör på något sätt få reda på att de arbetsuppgifter som den utför är 
uppskattade och att även medarbetarna uppskattar de insatser som görs i det 
dagliga arbetet. För att arbetsupplevelsen skall bli positiv krävs den trygghet som 
kommer genom att arbetstagaren har förtroende för sina arbetskamrater.  
 
Under rubriken ”Personlig och yrkesmässig utveckling” visar AFS: en på att 
arbetet bör ge arbetstagaren tillfälle att använda de kunskaper och den färdighet 
som denne besitter. Att i anställningen ges möjlighet att utveckla sin kompetens 
och genom detta få nya erfarenheter ses som en grundprincip. 
 
När så arbetssituationen ligger till grund för sjukskrivningar brukar fokus läggas 
på det uppkomna sjukdomstillståndet och dess symptom, istället för att fokusera 
på bakomliggande missförhållanden i arbetsmiljön. Detta uppkomna 
sjukdomstillstånd ses som orsaken till arbetstagarens problem med att utföra sina 
arbetsuppgifter. I vissa fall kan det dock röra sig om psykosomatiska sjukdomar 
som kan ha sin grund i den rådande arbetsmiljön på arbetsplatsen. De olika 

                                                 
7 AFS 1980:14   s. 3 
8 AFS 1980:14   s. 4 
9 AFS 1980:14   s. 4 
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formerna av psykosomatiska sjukdomar kan yttra sig i form utav huvudvärk, 
tarmkatarr, hjärtinfarkt m.m.  
 
Det som från arbetsmiljösynpunkt ses som intressant för att kunna förebygga 
sjukdom, är när liknande yttringar av ohälsa kan konstateras hos ett antal av de 
personer som befinner sig i samma arbetsmiljö. Det som då bör göras är att 
utforska och ändra på den arbetssituation som är gemensam för arbetstagarna. 
 
Under rubriken ”Sociala kontakter” tar AFS: en upp hur de psykiska och sociala 
förhållandena på en arbetsplats formas av människorna och på vilket sätt 
interaktion sker mellan dem. Interaktionen i sig är beroende av hur arbetet är 
utformat. De olika sätt arbetet är utformat, är fysiskt, tekniskt samt 
organisatoriskt. Hur de sociala kontakterna ser ut på en arbetsplats varierar, från 
ett umgänge som är mer av det flyktiga slaget, till arbetssätt där arbetstagarna är 
beroende av varandra för genomförandet av de tilldelade arbetsuppgifterna. Vid 
utformningen och organisationen av arbetet bör en medvetenhet finnas om 
arbetstagarnas behov av gemenskap med varandra. Vidare tas det upp vilken 
påverkan arbetsledningen har på den aktuella arbetsplatsen. Arbetsledarens roll 
har flera funktioner, den kan vara rådgivande, planerande och samordnande. Detta 
är några kännetecken för arbetsledare på dagens arbetsplatser. I dessa olika 
funktioner som arbetsledaren besitter är det även viktigt att medverka till att skapa 
en fördelaktig arbetsmiljö. Detta kan göras genom att arbetsledaren möjliggör 
förutsättningar för interaktion och tillfälle till kontakt människorna emellan. En 
förutsättning för arbetsledaren att genomföra ovanstående åtaganden är att 
ansvaret för arbetsmiljöfrågorna utreds och att de befogenheter som krävs 
delegeras till arbetsledaren. 
 
I avsnittet ”Att arbeta med de psykiska och sociala arbetsmiljöfrågorna” i 
föreskriften tas det upp att de indikationer på arbetsmiljön som inte är 
tillfredsställande måste observeras.  
 
”Ansvaret för bevakningen av sådana signaler ligger i första hand på 
arbetsledningen och skyddsorganisationen”.10

 
På de arbetsplatser där företagshälsovården finns att tillgå som en extern resurs, 
kan denna användas för att bistå med utredning av de signaler som har 
uppmärksammats. 
 
 ”När psykiska och sociala förhållanden, tekniska faktorer och iakttagelser av 
medicinsk påverkan har sammanställts kan resultatet ingå som underlag i den 
fortsatta handläggningen”11

 
 I denna fortsatta handläggning bör det föras samtal mellan ledningen på 
arbetsplatsen och de anställda. Samtalens innehåll kan vara idéer om enstaka 
åtgärder eller en större förändring av organisationerna och det arbetet som utförs 
inom dem. 
 
 
                                                 
10 AFS 1980:14 s. 10 
11 AFS 1980:14 s. 10 
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2. Arbetsmiljölagen 
 
Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och skador i arbetet och att i 
övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Innebörden av detta är att uttrycka 
arbetsmiljölagens syfte i vid bemärkelse. I lagens ursprungliga proposition ges 
uttryck  att en god arbetsmiljö innebär att inte bara ta hänsyn till det förebyggande 
arbetet utan även övergripande mänskliga behov tas i beaktning och att 
arbetsmiljön skall se ur ett helhetsperspektiv.12 Arbetsmiljölagen är i praktiken 
tillämplig på alla arbetstagare förutom undantagen i 4 § första kapitlet AML.13

      
Arbetsmiljölagen är en ramlag som kompletteras genom Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter och kollektivavtal till angränsande lagars dispositivitet. 
Arbetsmiljöverket har givits detta bemyndigande genom 18§ 
Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och i och med detta ges föreskrifterna en 
stark dignitet. Arbetsmiljöverkets roll är att verka som kreatör av föreskrifter och 
som tillsyningsmyndighet. 
      
Arbetsmiljölagens andra kapitel beskriver de grundläggande kraven som ställs på 
arbetsmiljöns innehåll, dess beskaffenhet. Innehållet är relativt generellt uttryckt 
och mer specifika regleringar finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, vilka anger 
tydliga krav på vad som skall uppfyllas. Arbetsmiljölagens tredje kapitel reglerar 
de allmänna skyldigheter som vilar på framförallt arbetsgivare men också 
arbetstagare. För att kunna besvara syftet med denna uppsats om vad som är 
arbetsgivarens skyldigheter när det gäller att förebygga ohälsa i den psykosociala 
arbetsmiljön krävs först en redogörelse av arbetsmiljöns beskaffenhet.  
 
Vi har valt ut specifika lagrum i lagen vilka vi anser har start anknytning till den 
psykosociala arbetsmiljön och studerat dess förarbeten samt doktrin på området 
för att besvara syftet med uppsatsen.  
 
2.1. Första kapitlet AML Lagens ändamål och tillämpningsområde 
 
1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även 
i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.  
 
Denna paragraf tydliggör arbetsmiljölagens ändamål. Den grundläggande tanken 
är ett förebyggande arbete för att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet. Att i 
övrigt uppnå en god arbetsmiljö markerar att mänskliga behov i vid betydelse 
uppmärksammas samt att arbetsmiljöarbetet också ska innehålla strävanden och 
åtgärder i ett berikande syfte, framförallt berikande för människan i sitt arbete.14

 
2.2 Andra kapitlet AML Arbetsmiljöns beskaffenhet  
 
Det andra kapitlet i arbetsmiljölagen beskriver hur arbetet är beskaffat. Kapitlets 
första paragraf ska illustrera ”vad det goda arbetet” är, det vill säga vad 
arbetsmiljölagens generella definition är av hur bra ett arbete skall vara. Nedan 
följer en redogörelse för kapitlets första och andra paragraf. Resterande paragrafer 
                                                 
12 Prop 1976/77:149 s. 222-223 
13 4 § Lagen gäller inte arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll av den som har fyllt 18 år.  
14 Prop  1993/94:186  s. 63 
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i kapitlet kommer inte att redogöras för, då dessa skildrar den fysiska 
arbetsmiljön. 
 
1 § första stycket 
Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den 
sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Vid fartygsarbete skall arbetsmiljön 
vara tillfredsställande också med hänsyn till sjösäkerhetens krav. 
 
I förarbetet till AML tydliggörs att denna paragrafs första stycke handlar om att 
arbetsmiljön ej endast består av minimerade krav angående det förebyggande 
arbetet i arbetsmiljön som följer av 1:1 AML. Där tydliggörs även att hänsyn skall 
tas till mänskliga behov.15 Med begreppet arbetets natur avses att kraven på 
arbetsmiljön skiljer sig åt. Vissa arbeten är förenliga med olika risker vilket i sin 
tur ställer olika krav på arbetsmiljön. Som exempel kan nämnas skillnaden mellan 
polisyrket och ett kontorsjobb. Dessa arbeten skiljer så betydligt gällande riskerna 
i själva arbetet att kraven på arbetsmiljön måste åtskiljas. I arbetsmiljöverkets 
gällande föreskrifter regleras närmare preciserade krav på olika typer av arbeten 
med sin specifika arbetsmiljö. I paragrafens första stycke sägs det att arbetsmiljön 
skall vara tillfredställande till den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. 
Med detta avses att arbetsmiljön skall förbättras och anpassas utefter hur den 
tekniska och sociala utvecklingen förändras.16

 
1 § andra stycket 
 Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt 
och psykiskt avseende. 
 
Det andra stycket i paragrafen handlar om att arbetsförhållandena skall anpassas 
till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. I 
propositionen till arbetsmiljölagen diskuteras det om arbetets uppläggning och 
dess psykologiska och sociala innebörd. Utredningen visar på vissa specifika delar 
av arbetet som är speciellt kritiska ur psykosocial betydelse. De delar som nämns 
som kan vara av stor innebörd är hur arbetet är organiserat, som exempel nämns 
framförallt systemstyrda monotona arbeten med brist på social kontakt. Andra 
aspekter som kan vara kritiska är förhållandet mellan chef/arbetsledare och 
underordnad.17

      
Utredningen betonar vikten av att regleringen kring den psykosociala arbetsmiljön 
skall vara allmänt hållen och att ett stort ansvar ligger hos Arbetsmiljöverket och 
arbetstagarorganisationer att genom föreskrifter respektive MBL utvidga arbetets 
innehåll så att den psykosociala arbetsmiljön inte blir otillfredsställande. En annan 
aspekt som har betydelse för den psykosociala delen av arbetsmiljön är andra 
angränsande lagar som LAS, där anställningstryggheten regleras och som 
utredningen anser har en stor påverkan för om man känner otrygghet eller ej i sitt 
arbete.18

 

                                                 
15 Prop 1976/77:149 s. 220 
16 A.prop s. 220 
17 A.prop s. 221 
18 A.prop s. 222 
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I propositionen förs en diskussion kring olika faktorer i arbetsmiljöns innehåll. 
Det görs en uppdelning mellan fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. De 
fysiska faktorerna delas i sin tur upp i delar som klimat, buller vibrationer, 
belysning och kemiska faktorer mm. Till de fysiska faktorerna tillhör även den 
ergonomiska delen av arbetet samt arbetets tyngd. Till de psykosociala faktorerna 
hör de organisatoriska och sociala omständigheterna vad avser innehållet i 
arbetsuppgifterna, möjlighet till social kontakt, individuell utveckling, inflytande 
och samarbete. Mellan de fysiska faktorerna och de psykosociala faktorerna sker 
en interaktion. Utredningen utrycker sig på följande sätt,  
 
”den fysiska miljön ger ramen för den sociala och samtidigt påverkas den fysiska 
miljön av värderingar och anspråk hos de som arbetar där”19.  
 
Detta citat illustrerar interaktionen mellan de olika faktorerna vilka kan ge vissa 
effekter som kan ha fysisk respektive psykosocial påverkan. De psykosociala 
effekterna kan te sig i en känsla av otrygghet eller vantrivsel som i sin tur kan 
resultera i psykiska störningar och sjukdomar.  
     
För att knyta an ovanstående stycke till paragrafens andra stycke gällande att 
arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt 
och psykiskt avseende, kan sammanfattas att de psykiska avseendena inte kan 
särkskiljas ifrån den fysiska utan att de samspelar. 
 
1 § tredje stycket 
Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 
arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget 
arbete. 
 
Det tredje stycket i paragrafen tar upp att arbetstagare skall ges möjlighet att 
medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och 
utvecklingsarbete. Innebörden av denna paragraf är att arbetet skall ge 
arbetstillfredsställelse. För att arbetet skall vara tillfredsställande krävs att 
arbetstagaren kan vara aktiv i utformningen av arbetsplatsen och sina 
arbetsuppgifter samt att kunna inneha ett yrkesmässigt ansvar. Arbetet skall ge 
möjlighet till engagemang, arbetsglädje och personlig utveckling vilket ett enskilt 
aktivt deltagande kan bidra till.20 Vid lagändringen 1994 gjordes tillägget att 
arbetstagare skall ges möjlighet till att vara delaktig i arbetets förändring och 
utveckling. Detta gjordes för att bredda arbetstagares möjlighet till att få 
förutsättningar för att efterfråga arbetsmiljöförbättringar och öka chanserna till att 
genomdriva förändringar.21

 
1 § fjärde stycket 
Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren 
inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller 
olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. 
Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas.  
 
                                                 
19 Prop 1976/77:149 s. 223 
20 A.prop s. 227  
21 Prop 1990/91:140 s. 33 
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Det fjärde stycket syftar till att framförallt belysa de faktorer som har betydelse 
för den psykosociala arbetsmiljön. Faktorerna teknik, arbetsorganisation och 
arbetsinnehåll kan tillsammans påverka en arbetstagare ur en fysisk, psykisk och 
social aspekt.22 Begreppet arbetsorganisation innebär i detta sammanhang hur 
arbetet är organiserat med avsikten på vilken möjlighet en arbetstagare har att 
påverka vad som ska göras samt när och hur arbetet skall utföras.23 Den andra 
meningen i stycket syftar till att lyfta fram att faktorerna löneformer och 
förläggning av arbetstider är viktiga aspekter i utformningen av arbetsmiljön. 
Arbetstidsförläggningen avser utöver arbetets förläggning i stort även också 
arbetspassens längd och hur de fördelas enligt arbetstidslagen 
(1982:673).24Gällande sista meningen i stycket sägs framförallt att arbeten som är 
starkt bundna eller styrda skall undvikas helt, om detta ej är genomförbart skall de 
begränsas så mycket som möjligt. Anledningen till detta är att sådana arbeten 
visat sig vara högriskarbeten gällande fysisk och psykisk ohälsa.25  
 
 
1 § femte och sjätte stycket 
Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och 
samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. 
     Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till 
personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och 
yrkesmässigt ansvar. 
 
Dessa stycken belyser ytterligare huvudsakliga kännetecken på god arbetsmiljö. 
Ordet ”eftersträvas” som används i båda styckena syftar till att betona att 
arbetsmiljölagen ställer krav på att insatser görs för att förbättra arbetsmiljön 
utefter betydelsen av dessa stycken, utan att för den skull fastställa en objektiv 
norm för arbetsmiljöns innehåll.26

 
2 § Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och 
säker miljö. 
 
Syftet bakom paragrafen är att arbetsmiljövärderingar tas med redan i 
planeringsstadiet av arbetet. Ur psykosocial arbetsmiljöaspekt kan syftet vara att i 
ett tidigt skede av planeringen av arbetet ta hänsyn till sociala konsekvenser.27

 
2.3 Tredje kapitlet AML Allmänna skyldigheter 
 
I arbetsmiljölagens tredje kapitel samlas de regler om ansvar som ligger hos 
framförallt arbetsgivaren. Vårt syfte i uppsatsen är att ta reda på vilka 
förebyggande skyldigheter arbetsgivaren har för att förhindra psykosocial ohälsa. 
I arbetsmiljölagen tredje kapitel läggs som sagt huvudansvaret för den 
psykosociala arbetsmiljön på arbetsgivaren, dock har arbetstagare även en stor del 
i ansvaret. Vi kommer bara att redogöra för arbetstagarens ansvar i den mån det 

                                                 
22 Prop 1990/91:140 s. 34 
23 Iseskog, Arbetsmiljölagen en översikt, s. 9-10 
24 Prop 1990/91:140 s. 133-134 
25 A.prop s. 36  
26 A. prop s. 134 
27 Prop 1976/77:149 s. 229 
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har betydelse för arbetsgivarens skyldigheter att förebygga psykosocial ohälsa. 
Nedan följer en redogörelse för de paragrafer i arbetsmiljölagens tredje kapitel 
som vi anser har betydelse för att besvara syftet. 
 
1 § Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas med beaktande av kraven på 
arbetsmiljöns beskaffenhet enligt 2 kap. 
 
Denna paragraf infördes 1994 med syftet att tydliggöra kopplingen mellan 
arbetsgivarens skyldigheter och hur arbetsmiljön skall vara enligt 
arbetsmiljölagens andra kapitel.28 Som exempel på koppling mellan 
arbetsgivarens ansvar att förebygga den psykosociala ohälsan och arbetsmiljöns 
beskaffenhet i andra kapitlets första paragraf är att arbetsgivaren måste beakta 
arbetets natur och den tekniska och social utvecklingen i samhället. 
 
1 a § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god 
arbetsmiljö 
 
Här uttrycks tydligt att samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare är av stor 
vikt för att en god arbetsmiljö skall uppnås. Denna reglering ger arbetsgivaren 
möjlighet att få ta del av arbetstagarnas erfarenheter av arbetsmiljön och möjlighet 
för arbetstagare att påverka arbetsmiljön vilket också uttrycks i 2:1:3 AML.29  
 
2 § Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid 
vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller 
ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. 
   Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan 
följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. 
   Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska 
anordningar skall underhållas väl. 
 
I första stycket av ovannämnda paragraf ligger tyngdpunkten på att arbetsgivarens 
skyldighet angående det förebyggande arbetsmiljöarbetet skall vara att allt som är 
farligt skall tas bort eller ersättas så att ohälsa eller olycksfall ej uppkommer. Ett 
exempel ur psykosocialt avseende kan vara hur arbetsorganisationen ser ut. Det 
vill säga hur arbetet är upplagt, när arbetet utförs, arbetets innehåll samt 
arbetstagarens möjlighet att påverka sitt arbete. Finns det en möjlighet att 
eliminera risker i arbetet, skall det göras. Går det ej att eliminera en risk skall 
arbetsgivaren reducera risken så långt som möjlighet. I propositionen till 
arbetsmiljölagen förs en diskussion kring arbetsgivarens kostnadsansvar vid 
nedskärningar i verksamheten, detta ställt mot arbetsmiljön välbefinnande. Där 
uttrycks att vid nedskärningar av verksamheten så får ej kraven på arbetsmiljön 
sänkas.30  
     
 I den ovannämnda paragrafens andra stycke uttrycks att när arbete utförs ensamt 
så finns stor risk för ohälsa och olycksfall. Ur psykosocial synpunkt innebär 
ensamarbete stora påfrestningar. Som exempel kan nämnas känslan av oro för om 
                                                 
28 Prop 1993/94:186 s. 24 
29 Prop 1976/77:149 s. 82-83 
30 A.prop s. 254 
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en olycka eller insjuknande skulle inträffa. Även oron att ej själv kunna klara av 
svåra, komplicerade och överraskande händelser i arbetets samt känslan i sig att 
vara ensam kan vara pressande för individen. Ensamarbetets brist på gemenskap 
kan även vara förenat med vissa påfrestningar ur psykisk synpunkt.31 Dessa 
problem ställer stora krav på arbetsgivaren angående ensamarbete när det gäller 
att förebygga den psykosociala ohälsan. 
 
2 a § Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten 
på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god 
arbetsmiljö. Han skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i 
verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte 
kan vidtas omedelbart skall tidsplaneras. 
   Arbetsgivaren skall i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera 
arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner skall därvid upprättas. 
   Arbetsgivaren skall vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt 
sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för 
fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag och enligt 22 kap. lagen 
(1962:381) om allmän försäkring vilar på honom. 
 
Paragrafens första stycke reglerar arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett så 
kallat systematiskt arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär 
att arbetsgivaren är skyldig att planera, leda och kontrollera verksamheten så att 
kraven uppfylls för en god arbetsmiljö. Ett av syftena bakom paragrafen är att det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet skall läggas i fokus och bli en del av den dagliga 
verksamheten. Arbetsmiljöarbetet skall förskjutas från efterhjälpande åtgärder till 
preventiva insatser.32  
 
Genom 1991 års lagändring då tidigare arbetsmiljöfrågor behandlades i någon 
form av skyddsorganisation på arbetsplatsen skall dessa frågor nu förskjutas till 
att bli arbetsgivarens ansvar. På det viset blir frågorna en mer naturlig del av den 
dagliga verksamheten. I propositionen uttrycks att det är viktigt att de 
psykosociala frågorna blir en det systematiska arbetsmiljöarbetet och de integreras 
med övriga frågor samt att frågorna blir en naturlig del i hela linjeorganisationen. 
33  
 
Som en del i det förebyggande arbetet skall arbetsgivaren utreda arbetsolyckor 
och ohälsa, risker skall systematiskt identifieras och bedömas, brister skall 
åtgärdas och på dessa sätt se till att arbetsmiljön blir tillfredställande. Brister som 
ej kan åtgärdas med det samma skall tidsplaneras. De psykosociala skador som 
kan uppkomma i ett arbete skall arbetsgivaren i det förebyggande arbetet 
observera de varningssignaler vars orsakssamband kan kopplas ihop med 
skadorna, för att på ett tidigt skede kunna agera. Typer av varningssignaler kan 
vara hög sjukfrånvaro, uttryckt vantrivsel, hög personalomsättning, problem i 
relationer mellan arbetskamrater i sig och mellan arbetstagare och chef. 34

 

                                                 
31 Prop 1976/77:149  s. 254-255 
32 Prop 1990/91:140  s. 38 
33 A.prop s. 39  
34 A.prop s. 38-40 
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I paragrafens andra stycke uttrycks kravet på att arbetsmiljöarbetet skall 
dokumenteras. Arbetsgivaren har en skyldighet att skapa handlingsplaner. Till 
skillnad från en arbetsmiljöpolicy där visioner och mål uttrycks skall 
handlingsplanen vara åtgärdsinriktad. Åtgärderna skall vara långsiktiga eftersom 
arbetsmiljön är föränderlig i sig och skall anpassas till den tekniska och sociala 
utvecklingen i samhället. De brister som kan åtgärdas med en gång skall så göras 
och behöver inte bara av formalistiska krav föras in i handlingsplanen. Ett syfte 
bakom handlingsplanerna skall vara att kunna prioritera och se sambanden mellan 
olika åtgärder. Kravet på dokumentation gäller med reservation på storleken av 
företaget för handlingsplaner, hur man arbetar med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljöpolicyn, rutiner för undersökning av arbetsmiljön 
samt sammanställningar av eventuella arbetsmiljöskador och ohälsa.35

 
 
2 b § Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som 
arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. 
   Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena 
arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att 
förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att 
identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, 
produktivitet och hälsa. 
 
En del i arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön är att se till att 
företagshälsovård finns till förfogande. Företagshälsovården fungerar i det 
förebyggande arbetet kring den psykosociala arbetsmiljön som en expertisresurs 
för arbetsgivaren i dessa frågor. Ordet ”skall” i första stycket signalerar att 
företagshälsovården måste finnas, dock endast under kravet av vad 
arbetsförhållandena kräver. Detta betyder att om arbetsmiljön är så god att inga 
risker finns så behövs ej företagshälsovård.36 Att i praktiken hitta ett arbete som är 
helt i avsaknad av någon form av arbetsmiljörisk torde emellertid vara svårt.  
 
Med företagshälsovård avses en oberoende expertis på arbetsmiljöområdet. Med 
oberoende menas att den skall stå fri från arbetsgivaren och arbetstagare.37 Kravet 
på oberoende anses även som uppfyllt trots att läkare respektive sköterskor är 
anställda av arbetsgivaren.38

 
3 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de 
förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de 
risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om 
att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för 
att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare 
som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en 
påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall. 
   Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan 
lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. 

                                                 
35 Prop 1990/91: 140 s. 38-41 
36 Prop 1998/99:120 s. 18-19 
37 A.prop s. 21 
38 Ericsson & Gustafsson, Arbetsmiljölagen s. 85 
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Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors 
förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. 
 
För att arbetstagaren skall kunna medverka i arbetsmiljöarbetet krävs att 
arbetsgivaren ger arbetstagaren instruktioner så att arbetstagaren får en god 
kännedom om sitt arbete. De givna instruktionerna skall ge arbetstagaren insyn i 
hela produktionsprocessen, då detta kan vara av positiv vikt längre fram i arbetets 
gång. Att ha en överblick kring sitt arbete är av stor tyngd för huruvida man 
känner arbetstillfredsställelse eller ej. 
      
I 2:1 AML om arbetets beskaffenhet föreskrivs att arbetsförhållandena skall 
anpassas efter människors olika förutsättningar ur fysiskt och psykosocialt 
avseende.39 I 3:3 AML uttrycks arbetsgivarens skyldighet i detta avseende på det 
sätt att arbetsgivaren skall anpassa eller vidta annan åtgärd så att 
arbetsförhållandena passar arbetstagarens förutsättningar. Ur psykosocial 
arbetsmiljösynpunkt kan detta innebära förändringar i arbetsorganisationen. 40 
Typer av förutsättningar hos arbetstagaren som arbetsgivaren skall ta hänsyn till 
är ålder, yrkesvana och övriga förutsättningar.41

 
 
3. Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
 
Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete 
  
”2 § Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens 
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant 
sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnå..”42

 
3.1 Bakgrund och EG-rätt  
 
För att kunna beskriva skyldigheten för arbetsgivaren att bedriva ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete behöver vi titta på bakgrunden till de krav som existerar på 
området. 
 
Bestämmelserna finns både i EG-rätten samt i den svenska lagstiftningen. I den 
svenska lagstiftningen återfinns regleringen i Arbetsmiljölagens 3: e kap, 
Allmänna skyldigheter. Dess 2a § har utformats så att dess innehåll ”skall” 
efterföljas, inte bör, inte får utan att den skall följas. 
 
”Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på 
ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god 
arbetsmiljö”. 
 

                                                 
39 Ericsson &  Gustafsson, Arbetsmiljölagen, s. 87 
40 A.a s. 33 
41 Prop 1990/91:140 s. 136 
42 AFS 2001:1 s. 3 
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I 1991 års lagrevision infördes denna 2a §. Syftet med införandet av paragrafen 
var att lagstiftaren ville förflytta kärnan av arbetsmiljöarbetet från åtgärder som 
görs efter det att något inträffat till ett mer preventivt arbete.43 Lagstiftaren vill 
uppnå ett engagemang ifrån arbetsgivarens sida att försöka att förebygga den 
ohälsa och de olycksfall som kan uppstå i arbetsgivarens dagliga verksamhet. För 
att kunna genomföra detta ska det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå: 
 
 ”…som en naturlig del i den dagliga verksamheten och att frågor om 
arbetsmiljön behandlas tillsammans med övriga överväganden som rör 
verksamheten i dess helhet”  44.   
 
I lagförarbetet till 2a § motiveras varför en ökad medvetenhet behövs för att värna 
om en säkrare arbetsmiljö. 
 
”Även om de generella kunskaperna om sambanden mellan miljö och hälsa hela 
tiden ökar, måste man i det förebyggande arbetet observera varningssignaler vars 
orsakssamband kan vara mer eller mindre tydliga. Därför kan det finnas behov av 
mer djupgående riskanalyser för att i ett tidigt skede upptäcka risker som ännu 
inte lett till manifesterade skador. Sådana riskanalyser bör göras systematiskt och 
även omfatta de psykosociala faktorerna. Företags- och förvaltningsledning, 
linjeorganisationens chefer företagshälsovården, personalavdelning och de 
anställda och deras företrädare måste lära sig att upptäcka och reagera på 
förhållanden och mänskliga reaktioner som utgör tidiga varningstecken, t.ex. hög 
sjukfrånvaro, vantrivsel, hög personalomsättning, relationsproblem etc. Även de 
anställdas egna bedömningar av arbetets belastningar och deras uppfattning om 
problemen i den egna organisationen måste beaktas”.45

 
Vad det gäller de EG-rättsliga bestämmelserna så har de en stor inverkan på det 
arbetsmiljöarbete som skall utföras av varje arbetsgivare och de anställda i 
verksamheten. 
 
”Genom medlemskapet i EU måste Sverige överföra EG: s direktiv om åtgärder 
för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet 
(89/391/EEG). 
 Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete överför delar av direktivet 
genom kraven på exempelvis arbetsmiljöpolicy, uppgiftsfördelning, sakkunnig 
hjälp utifrån och skriftliga riskbedömningar.” 46   
 
Detta direktiv är ett ramdirektiv och är således inte fullständigt utan skall 
kompletteras med de inhemska bestämmelser som det åvilar lagstiftaren och den 
berörda myndigheten att utfärda, i det här fallet Arbetsmiljöverket. Direktivet är 
som kan utläsas utav dess benämning (89/391/EEG) utfärdat före de bestämmelser 
i Arbetsmiljölagen 3:2 a § som reglerar ett systematiskt arbetsmiljöarbete. AML 
3: 2a är resultatet av direktivet.  
 
 
                                                 
43 Ericson & Gustafsson, Arbetsmiljölagen s. 64 
44 A.a. s. 64 
45Prop.1990/91:140 s. 40  
46 AFS 2001:1 s. 13 
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EG-direktivets första avsnitt, de allmänna bestämmelserna, redogör t.ex. i  
artikel 1 för syftet med direktivet som är att påbörja insatser för att gagna 
utvecklingar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Denna artikel  klargör 
vidare att direktivet innehåller principer som skall förekomma de risker som 
arbetstagarna kan utsättas för i den dagliga verksamheten.47

 
Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete visar mer ingående hur den ansvarige 
för verksamheten (arbetsgivaren) skall agera för att uppfylla de krav som ställs på 
denne och dess verksamhet. Det finns även andra föreskrifter utgivna av 
Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket som utökar arbetsmiljöarbetet vad 
det gäller rutiner, kunskaper och riskbedömning.48

 
När det gäller ansvaret för arbetsmiljön så är det främst arbetsgivaren som har den 
största skyldigheten att tillgodose att detta ansvar uppfylls. EG-direktivets andra 
avsnitt behandlar arbetsgivarnas skyldigheter. Dess artikel 6 p.1 lyder enligt 
följande: 
 
”Inom ramen för sina skyldigheter skall arbetsgivaren vidta tillräckliga åtgärder 
till skydd för arbetstagarnas säkerhet och hälsa, inbegripet förebyggande av 
risker i arbetet och tillhandahållande av information och utbildning samt 
iordningställande av erforderlig organisation och nödvändiga resurser”  
 
Denna punkt sammanfattar till viss del de skyldigheter som en arbetsgivare har 
vad det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten 
  
Att säga att det endast är arbetsgivaren som bär ansvaret för arbetsmiljön är fel. 
Arbetstagarna har även ett stort ansvar att verka för en trygg och säker 
arbetsmiljö. EG-direktivets tredje avsnitt behandlar de skyldigheter som finns för 
arbetstagarna. Dess artikel 13 redogör bland annat för att arbetstagarna skall 
arbeta för sin egen och sina arbetskamraters säkerhet och hälsa. Det mest slående 
angående ansvaret att arbeta för en säker arbetsmiljö är skyldigheten att:  
 
”…snarast underrätta arbetsgivaren och/eller arbetstagarna med särskilt ansvar 
för skyddsfrågor om varje arbetssituation som de har en rimlig anledning att tro 
kan innebära en allvarlig och överhängande fara för säkerheten och hälsan samt 
om varje brist i skyddsorganisationen”.49

 
 Det skall dock sägas att det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagarna 
erhåller relevant utbildning i arbetsmiljöfrågor. Denna utbildning kan ta formen 
utav information och instruktioner och den ska ha en direkt koppling till de 
arbetsuppgifter arbetstagaren utför på arbetsplatsen.50 Utbildningen i sig skall äga 
rum när arbetstagaren anställs, förflyttas eller byter arbete. Vidare skall denna 
utbildning ske vid införandet av ny arbetsutrustning och om ny teknik införs i 
verksamheten där arbetstagaren utför sitt arbete.51

 

                                                 
47 89/391/EEG ART.1 
48 AFS 2001:1 s. 13 
49 89/391/EEG ART 13 p. 2 d 
50 89/391/EEG ART. 12 
51 89/391/EEG ART. 12 
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3.2 Start av det systematiska arbetsmiljöarbete 
 
För att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet kan man börja på 
följande sätt enligt uttolkning ur SAM. 
 
Arbetsgivaren skall undersöka arbetsförhållandena på arbetsplatsen, åtgärda de 
brister som har upptäckts, 2 § SAM. Arbetsgivaren skall efter undersökning av 
arbetsförhållandena göra en riskbedömning angående faran att drabbas av ett 
olycksfall eller att drabbas av ohälsa i arbetet. Vidare skall vid förändringar i 
verksamheten särskild hänsyn tas till ifall ändringen i sig kan leda till ohälsa, 8 § 
SAM. Arbetsgivaren skall vidare i det systematiska arbetsmiljöarbetet bestämma 
vem som ska åtgärda de problem som uppstått och vem som skall följa upp att de 
har blivit åtgärdade. De som får dessa uppgifter kan vara chefer, arbetsledare eller 
andra arbetstagare. Det viktiga i denna fördelning av arbetsuppgifter är att de som 
tilldelats uppdraget har den kompetens som krävs för att utföra det som ett led i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet, 6 § SAM. Denna kompetens sträcker sig ifrån 
kunskap om den egna verksamheten till kunskap om regelverk, föreskrifter samt 
kollektivavtal.52 Att få den tid som krävs för att utföra uppdraget är en annan 
viktig beståndsdel i delegeringen utav de uppgifter som skall utföras.53 Viktigt att 
påpeka är att om arbetsplatsen har mer än tio anställda skall den arbetsfördelning 
som skett skriftligt dokumenteras, 8 § SAM, och hållas lättillgänglig för samtliga 
arbetstagare.54

 
Nästa steg i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att åtgärda de risker som 
kommit fram genom den undersökning som tidigare har gjorts. Detta arbete skall 
genomföras i direkt anslutning till upptäckten av risken eller så snart som möjligt 
för att kunna förebygga ohälsa och olycksfall i den dagliga verksamheten, 10 § 
SAM. De upptäckta risker som ej kan åtgärdas omedelbart skall föras in i en 
handlingsplan, 10 § 2 st SAM. Denna handlingsplan skall klargöra följande: Vad 
är problemet? Hur ska det åtgärdas? Vem som är ansvarig för att problemet, 
risken, åtgärdas? När ska arbetet med att åtgärda bristen vara klart?  I lagmotivet 
till AML 3:2 a, anges syftet med en handlingsplan:  
 
”Handlingsplaner skall vara mer åtgärdsinriktade än ledningens 
arbetsmiljöpolicy. Syftet med handlingsplaner är att prioritera och se sambanden 
mellan olika åtgärder. De skall upprättas i den utsträckning verksamheten kräver 
och som följer av arbetsmiljön och arbetet med den.” 55

 
I de fall handlingsplaner upprättas skall detta ske gemensamt med arbetstagarna 
och deras fackliga företrädare.56 Tillsynen att de åtgärder som läggs in i en 
handlingsplan blir genomförda skall göras utav arbetsgivaren.57 Även för denna 
handlingsplan föreligger ett skriftlighetskrav. Den arbetsgivare som anser att de 
ekonomiska resurserna inte räcker till för att genomföra de upptäckta åtgärderna, 

                                                 
52 Westergren &  Englund, God arbetsmiljö s. 66 
53 A.a s. 62  
54 AFS 2001:1 s. 18 
55 Ericson & Gustafsson, Arbetsmiljölagen s. 67   
56 A.a s.67  
57 A.a s. 66 
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kan inte tvingas att utföra dessa om kostnaderna anses vara orimliga i relation till 
det som ska uppnås.58

 
En annan viktig uppgift som ligger på arbetsgivarens ansvar att utföra, är att en 
gång per år följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Framkommer det i 
uppföljningen att någon del i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte har fungerat 
tillfredsställande skall det arbetet förbättras, 11 § SAM. Denna årliga uppföljning 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger på företagsledningen att utföra samt 
sammanställa skriftligt. I mindre företag kan företagsledaren själv vara den som 
genomför denna årliga uppföljning.59

 
Arbetsgivaren skall för att föra det systematiska arbetsmiljöarbetet vidare göra en 
arbetsmiljöpolicy, 5 § SAM. Denna arbetsmiljöpolicy ska beskriva hur 
arbetsförhållandena på arbetsplatsen skall vara för att förhindra olycksfall och 
ohälsa samt hur en tillfredsställande arbetsmiljö ska kunna åstadkommas i den 
dagliga verksamheten. I denna arbetsmiljöpolicy skall det även finnas de uttalade 
mål och strategier som arbetsgivaren har uttalat angående arbetsmiljön.60 Dessa 
mål och strategier skall medtagas i arbetsmiljöpolicyn för att visa på att 
arbetsgivaren har med detta viktiga arbete i den långsiktiga planen för 
verksamheten. Denna arbetsmiljöpolicy skall dokumenteras skriftligen om den 
berörda arbetsplatsen har fler än tio anställda. Kravet på arbetsmiljöpolicy finns 
reglerat i EG-direktivet (89/391/EEG). De dokument med skriftlighetskrav skall 
vara lättillgängliga för de anställda i verksamheten, detta för att kunna fungera 
som underlag och hjälpmedel i det fortlöpande systematiska arbetsmiljöarbetet.61

 
I de fall arbetsgivaren finner att vissa delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet är 
komplicerat kan en utomstående oberoende expertresurs konsulteras. Denna 
expertresurs är för det mesta i Sverige företagshälsovården. Det 
företagshälsovården kan bidra med kan vara att:  
 
”…undersöka och bedöma de fysiska och psykiska riskerna på en arbetsplats”.62

 
Kravet på att inhämta en utomstående expertresurs finns i EG-direktivet, vilket 
har utmynnat i AML 3.2 b. 
 
Nedan följer en sammanfattande checklista för hur systematiskt arbetsmiljöarbete 
skall utföras:  
 

• 2 § undersök arbetsförhållanden. 
• 8 § gör en riskbedömning. 
• 10 § vidta åtgärder. 
• 10 § 2st, gör en handlingsplan för det som inte genast genomförs. 
• 11 § följ upp åtgärder minst en gång per år. 
• 5 § gör en arbetsmiljöpolicy hur arbetshållandena ska vara (vad 

handlingsplanen skall uppnå).  
                                                 
58 Westergren & Englund, God arbetsmiljö s. 64 
59 A.a  s. 64  
60 A.a  s. 60  
61 A.a  s. 65  
62 A.a  s. 67  

 23



•  6 § 2st, gör en uppgiftsfördelning (tillräckligt många med rätt kompetens, 
arbetsgivaren är ytterst ansvarig). 

• 6 § se till att de som deltar i arbetsmiljöarbetet får tillräckliga kunskaper. 
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Del 3. Undersökning på Karlstads universitet 
 
 
1. Inledning 
 
Karlstads universitet är relativt litet och nytt som universitet betraktat. Det gick 
ifrån att vara högskola till universitet först år 1999. Inom organisationen arbetar 
ca 1200 personer och den inbördes hierarkin och organisationsschema återges här 
nedan för att ge en bild av den arbetsplats vi önskar att belysa. Denna har tilldelats 
oss genom skyddsombud på Kau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rektor
Prorektor 
Samverkans-
direktör

Universitets
direktör

Fakultet 1  Fakultet 2 Fakultet 4 Fakultet 3 
Administra-
tionen 

Avdelningar 

Centrala och 
gemensamma 
funktioner 

Lärar 
utb 
kansli 

Bibliotek 

 
Ett problem man tampas med är sjukskrivningssiffrorna som länge varit höga och 
som tyvärr inte visar på någon större nedgång. Inom den akademiska världen är 
det främst sjukskrivningar på grund av psykosocial ohälsa som förekommer. För 
att ge en bild av hur det är ställt med de psykosociala sjukskrivningstalen på 
Karlstads universitet, utan att riskera att kränka någons privatliv, visar vi här 
siffrorna för hela organisationen så som de såg ut från 2004 fram till augusti 2006. 
Dessa har överlämnats till oss genom personalavdelningen på universitet. 
 
Åldersintervall    
All sjukfrånvaro 2004 2005 2006 jan-juni 
-30 0,50% 0,52% 0,36% 
30-49 2,60% 3,54% 4,07% 
50- 5,44% 4,37% 4,74% 
Alla 3,76% 3,69% 4,11% 
 
 
I en rapport ifrån Universitetsstyrelsen angående sjukskrivningsläget under hösten 
2006 var 3,5% sjukskrivna på Karlstads universitet, vilket kan jämföras med det 
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totala genomsnittet på högskolor som var 3,2%. Dessa siffror gör att Karlstads 
universitet blir ett intressant undersökningsobjekt.63

 
 
Att det främst är psykosociala aspekter som dominerar visar följande 
diagnossammanfattning över den totala sjukskrivningsbilden på Karlstads 
universitet i augusti 2006. 
 
 

Diagnoser Kvinnor Män 
Hjärta 1 1 
Krisreaktion 1 2 
Utmattningssyndrom 6 6 
Depression 5 4 
Stressreaktion 6 3 
Rygg/nacke 6 0 
Mage/tarm 5 0 
Lungor 1 1 
Stroke 0 1 
Fraktur 0 1 
Cancer 1 1 
Övrigt 2 0 
Totalt augusti 2006 34 20 

 
 
Något som försvårat arbetet på Karlstads universitet det senaste året är den 
omorganisation som påbörjades i början av 2006. Många stora förändringar 
påbörjades, bl.a. den nu rådande indelningen av de fyra fakulteterna samt 
förändrade benämningar på olika arbetsledare. Detta har skapat stor oro och de 
nya rutinerna har ännu inte fallit på plats. Tanken var från början att utvärdera 
omorganisationen efter två år. I samtal med ansvarigt huvudskyddsombud för 
psykosociala arbetsmiljön har det framkommit att det nu talas om att försöka 
tidigarelägga denna utvärdering så att man kan förhindra vidare försämringar av 
arbetsmiljön och hälsan bland de anställda.64 Omorganisationen har även lett till 
att många dokument och policys inte är så uppdaterade i språk och innehåll att de 
helt matchar den nya organisationen och vissa saknas helt, bl.a. en rådande 
handlingsplan över hela universitet. I undersökningen försöker vi dock anpassa 
språket till den nu rådande organisationen.   
 
Detta kapitel skall redogöra för hur Karlstads universitet bedriver sitt 
förebyggande systematiska arbetsmiljöarbete vad det gäller psykosociala aspekter. 
Detta sker genom en redogörelse för kärnan av de dokument som finns 
tillgängliga för personalen på universitetets intranät. Utifrån dessa kan vi se hur 
man på Karlstads universitet bedriver och önskar bedriva sitt förebyggande 
arbetsmiljöarbete. Genom en intervju med arbetsmiljöansvarig för en avdelning på 
fakulteten för Samhälls och livsvetenskaper analyseras sedan om det kan föreligga 
ett missriktat fokus som bidragit till sjukskrivningstalen på just den arbetsplatsen. 

                                                 
63 Rapport från Karlstads Universitetsstyrelse, 2006-11-23 
64 Samtal med ansvarigt huvudskyddsombud för psykosociala arbetsmiljön, 2006-11-23 
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Vissa avgränsningar har gjorts bland alla arbetsmiljöanknutna dokument som 
finns på Kau. Främst de delar som endast berör den fysiska arbetsmiljön är 
uteslutna. Även andra ämnen som angränsar till psykosociala frågor har fått 
begränsat utrymme då det enligt vår mening utgör något av ett sidospår från det 
valda huvudområdet. Något exempel som ändå kan vara värt att nämna är 
universitetets rehabiliteringspolicy som främst är aktuell när ohälsa redan uppstått, 
men även syftar till att bidra till en bättre arbetsmiljö i form av att de tar lärdom 
av sina misstag. Det finns även en utförlig alkohol- och drogpolicy på 
universitet.65 Denna syftar enligt dokumentet inte enbart till att undvika den 
anställdes minskade arbetsförmåga. Syftet är även att undvika en dålig arbetsmiljö 
för såväl arbetstagarna som studenterna vilket kan leda till trängda relationer 
mellan individer och allmän otrivsel på arbetsplatsen. Studenterna utgör 
naturligtvis en stor majoritet av de som vistas på Kau. Trots att studenter enligt 
lag är att betrakta som arbetstagare har vi valt att utesluta dessa ur undersökningen 
då även dessa är att betrakta som sidospår från frågan hur det kan yttra sig när 
arbetsgivaren försummar att förebygga psykosocial ohälsa. Det pågår även ett 
flertal arbetsmiljöprojekt på universitet som syftar till att förbättra arbetsmiljön för 
de anställda. Två utav dessa som kan vara värda att nämnas är Hälsovågen som 
främst inriktar sig på fysisk aktivitet och En plats i solen- fyra steg för hälsa som 
består av fyra olika delprojekt. Dessa kallas Trygghet i roller, Livs och 
åldersperspektiv på arbetsformer, Rehabiliteringsprocessen och Anonyma 
hösäckar. Tillsammans syftar dessa inte enbart till att förbättra arbetsmiljön 
genom fysisk aktivitet utan ser till hela individen. De är dock begränsade inom en 
viss tidsram och skiljer sig därmed en del från det övriga systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
 
2. Systematiskt arbetsmiljöarbete på Karlstad universitet 
 
På Karlstads universitet finns idag ett 20-tal skyddsombud, utöver dessa finns det 
två huvudskyddsombud som sinsemellan delar på uppgifterna. En av dessa har ett 
uttalat ansvar för den fysiska arbetsmiljön och en för den psykosociala 
arbetsmiljön. Övriga skyddsombuds ansvarsområde gäller lokaler och det ansvaret 
delar de med fakultetens (eller i vissa fall serviceenhetens) vicerektor/chef. I 
dokumentet som redogörs här nedan påvisas även att skyddsombudens roll skall 
vara att medverka vid planering och genomförande av undersökningen utav 
arbetsförhållandena samt de årliga uppföljningar som skall ske. Enligt 
universitetets egen arbetsmiljöpolicy är de även ansvariga för att företräda de 
anställda i arbetsmiljöfrågor, vaka över miljön samt att delta vid 
arbetsförhållandeplanering, exempelvis ta fram handlingsplaner. 
 
På universitet har man satt samman ett dokument (tillgängligt på intranätet för 
arbetsgivare och arbetstagare) som redogör kort för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Detta är knutet till Arbetsmiljöverkets utgivna föreskrift SAM 
och de skyldigheter som där läggs på arbetsgivaren. För att tydliggöra innehållet i 
föreskriften har man ställt samman fyra punkter. Detta måste anses vara till fördel 
för arbetsmiljöansvariga parter att komma igång och bedriva det systematiska 
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arbetsmiljöarbetet. Till att börja med redogör man kort för vad systematiskt 
arbetsmiljöarbete är på Karlstads universitet. Detta är enligt dokumentet att fatta 
beslut och genomföra åtgärder för att förhindra skador och ohälsa, samt att ta 
hänsyn till och uppmärksamma psykosociala frågor. Dokumentet belyser även 
syftet med denna typ av arbete vilket även kan ses som att man vill visa på vilka 
konsekvenser man riskerar om man försummar arbetet. Syftet skall vara att 
upptäcka risker som kan leda till negativa arbetsmiljöförhållanden och istället 
skapa goda sådana som i sin tur kan minska sjukskrivningarna. Minskad stress 
och ökat engagemang och trivsel är även det något man eftersträvar. En viktig 
faktor som nämns i dokumentet som god effekt av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, men inte uttrycks i föreskriften, är att man får en arbetsplats 
med gott anseende som gör det lättare att rekrytera kompetent personal samt att 
behålla den man redan har. Vidare redogörs vem eller vilka som gör vad i arbetet. 
Man betonar att arbetsgivaren har huvudansvaret men att det samtidigt krävs att 
chefen skall känna till Arbetsmiljölagen så pass bra att arbetsmiljöarbetet kan 
bedrivas och planeras på ett bra sätt. Arbetstagarna har ett visst ansvar att 
rapportera risker och konkreta olycksfall, tillbud och sjukdom samt att lämna 
förslag och synpunkter. Sista punkten påvisar att företagshälsovården kan anlitas 
som expertresurs när sådan behövs som extra hjälp. Slutligen har man 
sammanställt en punktlista för arbetsgivaren som hjälp för att komma igång med 
arbetsmiljöarbetet på respektive fakultet eller avdelning:  
 

• ”Regelbundet undersöka arbetsförhållandena t ex genom 
• arbetsmiljöronder 
• arbetsplatsträffar 
• medarbetar/utvecklingssamtal 
• intervjuer med arbetstagare och skyddsombud 
• frågeformulär till anställda 
• mätningar, t ex av buller 
• Göra riskbedömning 
• Bestämma vem som skall åtgärda och vem som skall följa upp 
• Åtgärda risker som kommit fram 
• Göra en handlingsplan för det som inte genast genomförs 
• Följa upp genomförda åtgärder 
• Göra uppgiftsfördelning 
• Se till att de som skall delta i arbetsmiljöarbetet får kunskaper”66 

 
Denna täcker de skyldigheter som är stadgade i SAM. Men huruvida de efterlevs 
kan inte styrkas utan att tala med någon som arbetar inom organisationen. 
 
2.1 Arbetsmiljöpolicy 
 
Karlstads universitet har på sitt intranät en utlagd arbetsmiljöpolicy som beskriver 
målet med arbetsmiljöarbetet, strategin för att nå dit samt vilka som har ansvaret. 
Som mål formulerar Kau att en god arbetsmiljö är en förutsättning för att 
verksamheten kontinuerligt skall lyckas hålla en god kvalitet. Det kapital som 
måste läggas inom det arbetet är en framtida investering. För att uppnå en god 
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arbetsmiljö har man som mål att skapa en stimulerande arbetsmiljö som är sund 
och säker för alla. Delaktighet och respekt är en atmosfär som eftersträvas. Så 
långt som möjligt vill man ta hänsyn till människors olika behov och ge möjlighet 
till personlig utveckling.  
 
För att nå dessa mål har man i policyn utformat en strategi. Den går ut på att de 
systematiskt letar upp och avlägsnar alla eventuella risker till fysiska eller 
psykiska skador. Ett led är att lägga särskild vikt vid arbetsmiljöfrågor vid 
planering, omorganisation samt ny- och ombyggnad. I och med detta 
uppsatsskrivande har det även framkommit att det senaste året har skett en 
omfattande omorganisation på universitet och i strategin står det uttryckligen att ”  
 
”…ett helhetsperspektiv skall prägla omsorgen om arbetsmiljön så att 
förändringar i arbetssituationen utnyttjas till att förbättra miljön. Stor hänsyn 
skall härvid tas till den enskildes möjlighet att påverka sin egen arbetsmiljö.”67

 
Vidare framgår av arbetsmiljöpolicyn att det finns en handbok för 
arbetsmiljöarbetet som arbetsmiljökommittén fastställt med nedskrivna rutiner. 
Arbetsmiljökommittén är en sammansatt grupp som består av medlemmar som 
representerar alla olika kategorier på universitet, såväl arbetstagare, arbetsgivare, 
administratörer som elever. De har bland annat som uppgift att fastställa en 
handlingsplan gällande arbetsmiljöfrågor på Kau, den skall ange vilka frågor som 
skall prioriteras under en treårsperiod. Detta tycks dock inte vara något som 
efterlevs då det genom samtal med huvudskyddsombud för psykosociala frågor 
har framkommit att en heltäckande handlingsplan för hela universitet ej finns. 
Istället kan man se att kravet i AML 3:2a på upprättade handlingsplaner kan 
tillgodoses på lägre fakultets- eller ämnesnivå. Det vill säga att även på den nivån 
krävs handlingsplaner för att inom bestämd tid åtgärda brister i arbetsmiljön som 
finns uttalade i arbetsmiljöpolicyn. Denna handlingsplan skall göras efter samtal 
med skyddsombud och årlig skyddsrond. På intranätet finns även instruktioner om 
hur en skyddsrond skall genomföras och följas upp, samt vilket syfte den skall ha 
och hos vilka ansvaret ligger. Allt detta sker i enlighet med lagar och författningar 
kring skyldigheterna till skyddsrond och kartläggning av arbetsmiljön. Även här 
har man i syfte att underlätta för arbetsmiljöansvariga parter, skapat en checklista 
för hur man kan gå tillväga för att inventera arbetsmiljön: 
 

• ”Produktion 
Är kraven rimliga och entydiga? 
• Information 
Får alla anställda regelbunden information om universitetets mål, resultat och 
utveckling?  
• Utbildning 
Finns utbildningsbehov? Fungerar introduktionen av nyanställda? 
• Trivsel 
Får de anställda stimulans i sitt arbete? Är andan vid 
institutionen/avdelningen god? 
• Sociala förhållanden 
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Ges personalen möjlighet att påverka sin arbetssituation? Finns det möjlighet 
för personalen att bidra med kunskaper/ansvar/initiativ? Hur är relationen 
mellan ledning, chefer och arbetskamrater?”68  

 
Det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på Karlstads universitet har  rektor. 
Arbetsmiljökommittén har ett mer övergripande ansvar för att bevaka 
arbetsmiljön och utifrån det skapa riktlinjer och informera om dessa frågor. På de 
enskilda avdelningarna ska ansvaret skriftligt delegeras till avdelningschefer. 
Dessa ansvarar för att föreskrifter för hur arbetet skall bedrivas följs, samt 
upprätta det tidigare nämnda handlingsplanerna. Om personen med delegerat 
ansvar upplever att dess befogenhet inte räcker till står de i policyn att denne skall 
informera rektor. Arbetstagarna har även de ett ansvar för att skapa en god 
arbetsmiljö enligt universitetets egen policy. Ansvaret är dels att följa arbetsregler 
men även att rapportera risker, tillbud och olyckor till sin närmaste arbetsledare. 
 
2.2 Utvecklingssamtal och kompetensutvecklingsplaner 
 
I den hjälpande punktlistan för arbetsgivarna att komma igång med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet anges utvecklingssamtal med medarbetarna som 
ett led till förbättrad arbetsmiljö. I denna fråga har personalenheten satt samman 
ett dokument kring dessa samtal och hur de skall genomföras.  
 
Syftet med dessa samtal är att utveckla och styra verksamheten mot de mål som är 
uppställda för universitetet och de olika fakulteterna. Varje år skall ett eller flera 
utvecklingssamtal äga rum mellan arbetstagare och arbetsgivare. 
Kompetensutveckling är ett verktyg för att uppnå målen med verksamheten och 
behovet av denna kompetensutveckling skall belysas i samtalen. 
Utvecklingssamtalet sker under förberedda och strukturerade former, till skillnad 
från de mer vardagliga arbetsgivar- arbetstagarsamtalen. Tanken är att dessa parter 
delger varandra sina erfarenheter, idéer och synpunkter så att samtalet leder till en 
fördel för båda parter samt verksamhetsutvecklingen i stort. 
 
Utvecklingssamtalen är till för alla och är inte frivilliga. I de fall där arbetstagaren 
inte vill eller anser sig ha ett behov av ett samtal med sin arbetsgivare, är det upp 
till respektive chef att reda ut anledningen till detta. I många fall kan det handla 
om att syftet med utvecklingssamtalet inte framgått och arbetstagaren saknar 
därför förståelse vad gäller syftet. 
 
I dokumentet har personalenheten satt upp en beskrivning för hur 
utvecklingssamtalen skall förberedas och genomföras. Till att börja med skall 
chefen underrätta arbetstagarna om under vilken period de kommer att pågå. Det 
skall även tydliggöras vilka frågeområden som är aktuella. Det poängteras dock 
att chefen skall göra det möjligt för medarbetarna att på eget initiativ belysa 
diskussionspunkter. Det krävs att man avsätter tid för dessa träffar och då gärna 
mer tid än vad som kan anses behövas, så att alla punkter garanterat får rum i ett 
och samma samtal. Man understryker att det inte är lämpligt att arbetsledarens 
arbetsrum används som mötesplats då detta lätt kan förknippas med dennes 
maktposition. Båda parter ansvarar för att utvecklingssamtalet fullföljs på ett 
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positivt sätt och att båda är aktiva i samtalet. Fokus skall ligga på framsteg, vilket 
gör att det är av vikt att problem i verksamheten lyfts fram. Innehållet för 
diskussionerna bör dokumenteras för att kunna följas upp under framtida samtal. 
Det viktigaste är dock att utvecklingssamtalen verkligen sker och inte vilken 
modell de följer. Personalenheten har, för att tydligt belysa på vilket innehåll 
utvecklingssamtalen skall ha, satt samman en punktlista som följer här nedan. Den 
tydliggör lättillgängligt för arbetsledaren vad denne skall ha som mål med 
samtalet. 
 
”Utvecklingssamtalet är ett verktyg för att 

• Planera och utveckla verksamheten i dialog med medarbetarna. 
• Bidra till en bättre arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. 

 
I utvecklingssamtalen blir därför följande delar naturliga inslag: 

• Tydliggöra och förankra universitetets mål och strategier samt de egna 
avdelningen/enhetens mål och strategier. 

• Hur kan medarbetarna och arbetslaget bidra till att målen uppfylls? 
• Vilka utmaningar och förändringar står verksamheten och medarbetaren 

inför? 
• Hur möter vi dessa utmaningar? 
• Nuvarande och framtida arbetsuppgifter för medarbetaren. 
• Planera vilken kompetensutveckling och vilket stöd som behövs för att 

uppnå målen och utföra arbetsuppgifterna. 
• Följa upp det gångna årets arbetsinsatser och kompetensutveckling 

relaterad till tidigare utvecklingssamtal. 
• Mål för medarbetaren inför det kommande året och ev. på längre sikt. 
• Återkoppling på det egna arbetet, både till/från chef och medarbetare. 
• Relationer och arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatsen. 
• Fysisk arbetsmiljö. 
• Den privata situationen”.69 

 
I utvecklingssamtalen resoneras även kring vilken utsträckning behovet av 
utvecklingsinsatser är aktuellt. Det rör sig inte endast om utbildning, utan kan 
även vara exempelvis nya arbetsuppgifter eller att ingå i kommittéer, nämnder, 
arbetsgrupper eller någon form av litteraturläsning. Detta skall resultera i en 
personlig kompetensutvecklingsplan vilken bör vara skriftlig. 
 
2.3 Stresshanterings handlingspolicy för Karlstads universitet 
 
Karlstads universitet har som följd utav AML 2:1 och dess krav på att 
arbetsmiljön skall vara tillfredsställande och att förhållandena måste anpassas till 
individers olika förutsättningar i psykiskt hänseende, skapat en kombinerad 
handlingsplan och stresspolicy. 
 
Målsättningen är att skapa ett arbetsklimat och en stressnivå som sporrar 
personalen istället för att tära på den. Man vill arbeta för en arbetsorganisation 
som gör riskerna för negativ stress så liten som möjligt genom att förebyggande 
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arbeta med de insatser som kan förhindra ohälsa. Negativ stress kan definieras 
som den fysiska påfrestning som personen upplever när förväntningar och krav 
krockar med vad hon klarar av och prövningarna pågår under lång tid utan en 
chans att återhämta sig. Detta kan enligt dokumentet leda till både fysiska och 
psykiska reaktioner som kan vara en bidragande faktor till ohälsa. Man listar 
symtomen och konsekvenserna av långvarig stress. Nedan följer de psykiska 
faktorer personalenheten staplat som symtom och följder vilket kan uppstå som en 
reaktion av att stressen inte motverkas. 
 
” Symtom på stress- Psykiska 

• Irritation, aggressivitet 
• Oro, rastlöshet 
• Koncentrationssvårigheter 
• Trötthet, apati 
• Nedstämdhet, ångest 
• Minnesbrister 
• Sömnsvårigheter 
• Känsla av otillräcklighet 
• Ökad konfliktbenägenhet 

 
Konsekvenser av långvarig stress- överbelastning 

• Likgiltighet – okänslighet 
• Isolering 
• Frustration - cynism 
• Trötthet pessimism 
• Depression 
• Koncentrationssvårigheter”70 

 
Personalenheten har även listat ett stort antal riskfaktorer i arbetsmiljön som 
ansvarig arbetsledare har att iaktta, Några exempel är otydlig organisation, för 
korta tidsgränser och ojämn arbetsbelastning. 
 
Precis som vid övrigt systematiskt arbetsmiljöarbete är det rektor som har det 
övergripande ansvaret för stresshanteringen. Sedan är det delegerat på 
avdelningscheferna som har som ansvar att planera och förebygga arbetet så att 
stressnivån inte blir skadlig. Det står även uttryckt att avdelningschefen bör ge en 
bra introduktion till nyanställda om vad som gäller på arbetsplatsen i området och 
dess sociala kontakter. Arbetstagaren i sin tur har på sitt ansvar att belysa sin 
egen, gruppens och andra enskildas situation om stressen börjar bli för 
dominerande. Även här har personalenheten gjort en kortfattad checklista till de 
förebyggande insatser som avdelningschefen har på sitt ansvar. 
 
”1. Sträva mot en arbetsorganisation som minimerar riskerna för negativ stress. 
2. Ha en återkommande psykosociala arbetsmiljöronder där ”stress” får en egen 
punkt, för att tidigt upptäcka stressfaktorer i arbetsmiljön och tidiga tecken på 
överbelastning/utbrändhet hos medarbetare. 
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3. Håll diskussionen om arbetssituationen levande på arbetsplatsträffar och ute 
på arbetsplatsen om betydelsen av ett aktivt kamratstöd är mycket betydelsefullt 
när någon är mycket stressad eller överbelastad. 
4. Vara medveten om hur olika arbetsvillkor påverkar människor. Chefer behöver 
kunskaper i hur man bemöter medarbetare i stress- och krisreaktioner. Dessutom 
utveckla färdigheter i att hantera konflikter. 
5. Föra goda samtal (planeringssamtal) om såväl personliga som organisatoriska 
mål med insikt om att de inte alltid är överensstämmande. Måna om personalen, 
även i detaljer! 
6. Ge de anställda chans till egenkontroll och utveckling i arbetet, så långt det är 
möjligt. 
7. Vid förändringar, se till att de inblandade är delaktiga i planering och 
genomförande. 
8. Ge introduktion för nyanställda (här har även personalchefen ett ansvar.) 
9. Ta initiativ till gemensamma friskvårdsaktiviteter.”  
 
2.4 Introduktion av nyanställd personal 
 
I handlingspolicyn för stresshantering som behandlats ovan nämnes 
introduktionen av nyanställda som en viktig faktor för att undvika negativ stress. 
Knutet till detta finns på universitetets intranät ett dokument som heter 
”Introduktion vid Karlstads universitet”71. Det behandlar just hur en sådan 
introduktion skall gå till vid nyanställning, efter en längre ledighet eller när en 
omplacering skett, detta förutsatt att det gäller en tillsvidareanställning eller en 
längre tidsbegränsad anställning. Det poängteras att detta har en betydelse genom 
hela arbetstagarens anställningstid. Genomförs den väl så menar man enligt 
dokumentet att individen på ett bättre sätt känner sig delaktig i verksamheten och 
att det leder till förhöjd trivsel och ökad kvalitet i arbetet. Dokumentet bifogar 
även en checklista som skall följas och slutligen skrivas under av ansvarig. Den 
skall följas under introduktionen och slutligen bifogas i den nyanställdes 
personakt. Utöver den introduktion som beskrivs nedan så förekommer även en 
allmän introduktionsutbildning för all ny personal två gånger om året. Dess syfte 
är att ge kunskap kring organisationen i stort samt att belysa verksamhetens mål. 
 
Det är arbetstagarens chef som har det huvudsakliga ansvaret för introduktionen. 
Genom att utse en mentor delas introduktionsprogrammets uppgifter upp mellan 
dessa två. Utsedd mentor måste vara redo för det tilldelade ansvaret och i viss 
mån planera och anpassa sin egen tid efter den nyanställde. 
 
Redan innan den nya medarbetaren anländer ställs det krav på vissa förberedelser. 

• Arbetsplatsen skall förberedas utifrån de behov som kommer att vara 
aktuella. 

• Alla skall informeras om att det kommer en ny medarbetare. 
• Mentor utses. 
• Planera för besök med kontakter aktuella för den nya arbetstagaren. Samt 

planera för en presentation av hela fakulteten/avdelningen.  
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Detta skall göras med fokus på den nya individens behov av att på ett bra sätt 
integreras på sin nya arbetsplats. Möjlighet till att själv få vara med och påverka 
introduktionen om en sådan önskan finns måste erbjudas. 
 
Uppföljning är en viktig avslutande del i introduktionen. Där får man då 
möjligheten att snabbt korrigera eventuella problem som arbetstagaren upplever. I 
dokumentet listas frågor som kan vara angelägna vid ett sådant samtal. Det rör 
frågor som exempelvis samarbete, stöd och upplevelse av det nya arbetet.72

 
 
3. Intervju med en avdelningschef på fakulteten för Samhälls- och 
livsvetenskaper. 
 
Nedan följer utdrag ur intervjun som verktyg för att kunna redogöra för hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs på en av Karlstads universitets 
avdelningar. Frågorna i intervjun är konstruerade utifrån att ge en naturlig följd 
till den redovisade gällande rätten samt återgivna arbetsmiljödokument från Kau:s 
intranät. Utifrån utvalda citat önskar vi belysa anknytningen mellan gällande 
lagstiftning och i den praktiska verkligheten. Vi har ställt sex stycken blockfrågor 
kring Karlstads universitets systematiska arbetsmiljöarbete. Utifrån varje 
blockfråga har vi gjort en kort beskrivning hur detta arbete bedrivs i förhållande 
till vad som uttalats i de på intranätet publicerade dokumenten. Texten som skrivs 
är vår tolkning av vad avdelningschefen svarade, detta styrks med direkta citat 
från samme chef. Dessa citat är till viss del censurerade för att behålla 
anonymiteten inom den totala fakulteten.  
 
 
Hur fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet på din avdelning? 
 
Ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet bärs av vice rektor som är den 
högsta chefen inom fakulteten. Detta ansvar har sedan delegerats ner till 
avdelningschefen, vilken i sin tur ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
i den dagliga verksamheten. På Kau finns det cirka ett 20-tal avdelningschefer. En 
stor del av dessa har lärarbakgrund och därmed ingen utbildning i 
arbetsmiljöfrågor och relationer. 
 
”Vi har egentligen ingen utbildning för dom här bitarna…kanske inte haft så 
mycket med personrelationer att göra, men sen helt plötsligt blir du chef, och 
därför så har vi ett omfattande kurspaket som vi genomgår, allt ifrån 
ledarutbildningar till kurser i arbetspsykosocial miljö…” 
 
I omorganisationen som gjorts har det systematiska arbetsmiljöarbetet ej ännu 
implementerats i den dagliga verksamheten. 
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”…så är det lite med arbetsmiljöarbetet, att det är liksom en kontinuerlig process 
där inte då kan säga precis här startar vi och där slutar vi, utan det ingår, det 
genomsyrar verksamheten…” 
 
Vi uppfattar att det dokument angående det arbetsmiljöarbete som skall bedrivas 
på Kau, Sam på Karlstads universitet, inte är känt hos avdelningschefen. 
Arbetsmiljötanken i sig finns med i det dagliga arbetet, dock inte systematiskt 
utifrån det dokument som upprättats i syfte att starta och bedriva dessa 
arbetsmiljöfrågor regelbundet. Kartläggningen av de psykosociala 
arbetsmiljöförhållandena har främst bedrivits genom självvärdering av 
avdelningscheferna, samt med extern hjälp utav företagshälsovården och efter 
deras premisser.  
 
”Kartläggningen har vi gjort genom självvärderingar inte minst då, så vi har 
alltså i den här processen som inte egentligen startade då kan man säga bara för 
att vi har bytt organisation utan det har varit frågetecken tidigare. Så började 
med att inventera genom att var och en då hade samtal med Clarahälsan och då 
kartlade man, försökte få en problembild ... den kartläggningen har skett på 
premisserna från Clarahälsan och dom psykologer och kuratorer enligt deras 
arbetsplan…” 
 
Eventuellt uppkomna psykosociala problem på avdelningen åtgärdas direkt om så 
är möjligt. Är problemet så stort att den interna kunskapen inte räcker till 
konsulteras extern expertis. Ur förebyggande syfte diskuterar man 
arbetsmiljöproblem regelbundet inom kollegiet. Konkreta handlingsplaner för 
långsiktiga problem finns ej upprättade varken på avdelningsnivå eller på 
universitet.  
 
Angående huruvida man följer upp problem samt åtgärdar dem svarar 
respondenten: 
 
”Det är ju återkopplingar hela tiden då att uppföljningen…ja det är ju inte så att 
man startar en process och sen tar den slut utan hela tiden är det hållplatser på 
vägen då, där man då kontinuerligt…” 
 
På frågan om det finns några upprättade handlingsplaner svarar respondenten: 
 
”Nej ingenting som vi fått till oss på avdelningsnivå…”  
 
 
Hur arbetar ni med eventuella förebyggande stressåtgärder på din 
avdelning? 
 
Enligt dokumentet Stresshantering-handlingspolicy för Karlstads universitet är 
ansvaret för stresshantering delegerat till avdelningscheferna. I ansvaret ligger att 
planera och förebygga så att stressnivån inte blir skadlig. Avdelningschefen har 
tillgång till utbildning i ämnet stresshantering som tillhandahålles av 
personalenheten på universitet. Respondenten förklarar att en stor orsak till den 
uppkomna stressen på hans avdelning härleds till ekonomin och dess minskade 
anslag. En begränsad budget får inte sänka kraven på organisationens arbete. 
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Detta är något som kan leda till ojämn arbetsbelastning vilket belyses med 
följande citat: 
 
”… om man tar ett konkret exempel, nu för att fylla min tjänst om jag jobbar 
heltid så måste jag kanske undervisa på tolv kurser nästa år men många av de här 
kurserna går ju inte som man kan tycka att det är spritt över året utan jag jobbar 
170% i januari-februari, sen kan det bli lite lugnare i och för sig. Men då försöker 
vi hela tiden planera, att det finns någon annan som kan ta dom här bitarna…sen 
kan vi va lite tuffa ibland att det är nån som kanske får forskningsmedel och vilja 
resa utomlands, så kan vi faktiskt säga nej, du får inte göra det just nu därför att 
det innebär att det blir för hårt tryck på dom som är kvar …” 
 
Den ojämna arbetsbelastningen är man väl medveten om och försöker planera om 
arbetets upplägg för att förhindra negativ stress. En annan stressfaktor är att om 
någon blir sjuk eller i övrigt frånvarande lämnas en arbetsuppgift kvar som i vissa 
fall inte kan utföras av någon annan. 
 
”Du skall vara förberedd, du har stora studentgrupper, du vet att när tentan är 
skriven och du har 73 studenter, det här måste vara rättat inom två veckor och det 
är klart att då, blir du sen förkyld under den perioden, då vet du att du har 73 
studenter som står och knackar på dörren, då är det stressande …” 
 
Risken för understimulans i arbetet är minimal. Då det finns oplanerad arbetstid 
skall denna användas till den kompetensutveckling som individen själv känner sig 
i behov av för att behärska sin tjänst. En outtalad norm är att kvällar, helger och 
semestrar tas i anspråk för att hinna med och fullgöra sin kompetensutveckling 
och meritering. Avdelningschefen bedömer att arbetstiden i snitt för lärare ligger 
på cirka 50-55 timmar i veckan. 
 
”… har du luft så att säga i din almanacka då ägnar man det åt forskning, 
meritering oftast då ... under den perioden kan man säga, som man får ägna tiden 
åt forskningen. Det där kan ju vara stressande därför att du måste ägna helger 
och kvällar och semester ibland för att kanske nå deadlines, för att skriva 
rapporter, forskningsansökningar... vi har det kravet på oss att 20 % i relation då 
till den undervisning vi har är ju kompetensutvecklingsmöjligheter och då ska du 
alltså läsa in dig på ny litteratur, följa den forskningen som finns och helst också 
till viss del producera någonting själv och det kan ju vara stressande … 
lärarkategorin då har väl en medelarbetsveckotid någonstans mellan 50-55 
timmar. Så man bjuder ju på mellan tio till femton timmar i veckan.” 
 
 
Hur är arbetsmiljöansvaret uppdelat på din avdelning? 
 
Det överordnade ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön har rektor. Detta 
ansvar delegeras vidare till avdelningscheferna inom varje fakultet. Via 
vicerektorn som är fakultetsansvarig finns en skriftlig delegation till 
avdelningschefen. Delegationsfrågan ställer krav på kompetens och inom 
arbetsmiljöområdet planeras utbildning inom en snar framtid. En vidare 
delegation av arbetsmiljöfrågor har ej aktualiserats på avdelningen, då detta ej 
ansetts nödvändigt. 
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”Arbetsmiljöansvaret har egentligen vicerektor, som är ansvarig då för 270 
personer men vicerektor har delegerat det här till avdelningscheferna … ansvaret 
kan vi aldrig delegera vidare, det kan ju vara vissa bitar som man kanske kan 
delegera, men eftersom den här avdelningen inte är så hiskeligt stor… så har inte 
jag delegerat några specifika uppgifter när det gäller arbetsmiljöansvaret utan 
det har jag själv …” 
 
Denna delegation är känd bland arbetstagarna då de vid 
arbetsmiljöfrågeställningar vänder sig till avdelningschefen. Respondenten 
påpekar att i och med omorganisationen så kan det finnas problem på större 
avdelningar, där det kan vara oklart vem man skall vända sig till. Detta har sin 
grund i att stora sammanslagningar har skett, där ansvarsrollerna för 
arbetsmiljöarbetet har förändrats. Förvirringen och ovetskapen om vem som är 
ansvarig i och med omorganisationen är endast ett existerande problem i 
inledningen av förändringarna och som elimineras med tiden. 
 
”… då kan det tänkas, att jag jobbar på … så kan det ju vara så här att,  ska jag 
gå till avdelningschefen eller prata med den som har varit ansvarig i  … tidigare? 
Det är nog bara inledningsvis…” 
 
 
Har ni årliga utvecklingssamtal på avdelningen, hur går de till? 
 
Som en del i kartläggningen av den psykosociala arbetsmiljön anges att 
utvecklingssamtal kan vara ett alternativ, vilket anges i dokumentet Systematiska 
arbetsmiljö arbetet. Trots den unga omorganisationen har utvecklingssamtal 
genomförts årligen som ett hjälpmedel i kartläggningen. Respondenten anger att 
denne nyttjat den av personalenheten utgivna punktlista med angivna naturliga 
inslag i utvecklingssamtalens innehåll. Arbetstagarnas bidragande del i 
utvecklingssamtalet berör främst i detta fall den egna kompetensutvecklingen 
 
”… det kom synpunkter, väldigt mycket när det gäller kompetensutvecklingsdelen 
och sådana saker.”  
 
Huruvida arbetstagarna lyfter egna arbetsmiljöfrågor i utvecklingssamtalen sa 
avdelningschefen: 
 
” … Ja det gjorde det till viss del, men man kan säga så här, det kom inte upp 
några nyheter där, utan dom medarbetare som redan vi hade inne i den 
processen, där diskuterade vi den biten. Men det kom inte upp några nya så att 
säga.” 
 
 
Hur arbetar ni på din avdelning med introduktion vid nyanställning, efter 
längre ledighet eller när omplacering skett? 
 
På Karlstad universitet finns som tidigare redogjorts för ett dokument kring hur en 
introduktion skall genomföras. Av intervjun framgår att detta inte efterföljts 
hittills inom den nya organisationsutformningen. Istället anser avdelningschefen 
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att en stor del av dokumentets informationssyfte uppfyllts redan vid 
anställningsintervjun. Vid introduktionen ges en överblick av organisationen i 
stort samt mer detaljerad information om arbetet i sig. 
 
” ... berättar väldigt brett då om hela verksamheten och ja, som i en tratt så att 
säga tills man kommer ner på avdelningsnivå och där man då diskuterar, ja vilka 
inriktningar vi håller på med. Mycket av det här egentligen får man ju 
information om när man söker jobbet, när man har kommit så långt så att man 
kommer på anställningsintervju. Då diskuteras ju det här också, då får man 
mycket frågor.” 
 
Det avslutande kravet på uppföljning som ska ske i slutet av introduktionen enligt 
dokumentet Introduktion vid Karlstad Universitet, uppfylls enligt respondenten i 
och med det årliga utvecklingssamtalet. 
 
”… det gör man i samband i så fall med utvecklingssamtalen, att man ser då en 
uppföljning att nu har du jobbat här ett år och vilka bitar och hur upplever du 
osv.” 
 
Eventuell anpassning i arbetet efter den anställdes förutsättningar tycks inte ske 
systematiskt. I den mån anpassning sker är det inte utifrån individuella kvaliteter 
utan för att tillgodose behov inom verksamheten.  
 
”…ofta finns det ju då  en kravspec så att säga på tjänsten, så är det ju så här att 
man har skrivit att vi ska ha en … då är det klart att då är det ju den personen 
som ska jobba dom bitarna … ett önsketänkande det är ju att alla lärare på 
avdelningen åtminstone  skall kunna behärska undervisa upp till b-nivå, på alla 
moment …” 
 
 
Hur upplever du att ni har tagit hänsyn till den psykosociala arbetsmiljön i 
omorganisationen på universitet? 
 
Respondenten ser en fördel med omorganiseringen att det har blivit tydligare 
ansvarsfördelning. Detta medför en underlättning i chefskapet, i och med den nya 
konkreta chefsbenämningen som tidigare inte existerade. 
 
”… det som är fördelen med omorganiseringen, det är att det är lite tydligare nu 
tycker jag. Därför att nu har man beteckningen avdelningschef. Då är ju 
avdelningschefen, chef för avdelningen. Förut hade man beteckningen 
studierektor och då var det lite mer flytande därför att, är det här den fråga som 
studierektor skall ta eller ska det upp till prefekten? Så här är det ju lite tydligare 
…” 
 
Mer sammanhållna enheter bidrar till att personalen tydligare kan se vart man 
riktar sina psykosociala arbetsmiljöfrågor. Stora förändringar inom en 
organisation medför instabilitet för de anställda. Det utbildningspaket som finns 
har som syfte att bidra till att cheferna får rätt kompetens att hantera psykosociala 
frågor som har uppstått i och med omorganisationen samt för att kunna arbeta 
med frågorna i förebyggande syfte.  
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”…i en stor omorganisering, när personer flyttas och det har varit neddragningar 
och det ska slimmas och så vidare i organisationen, då är det klart att då tar det 
ju hårt. Men det innebär ju samtidigt att det är ju det här nu som vårat 
utbildningspaket då skall vara med, att vi ska få kunskap och kompetens inom det 
här området för att kunna möta dom här problemen…” 
 
Respondenten anser sig till viss del ha varit med och utformat sitt ansvar i och 
med att man har påverkat vilka delegeringar som bör ligga på avdelningsnivå till 
fördel för den dagliga driften.  
 
”… vi påverkar ju vicerektorn, det gör vi ju. Avdelningscheferna, vi träffar ju 
vicerektorn på gemensamma möten varannan vecka …vi säger att vi har upptäckt 
att de här bitarna, tycker jag du ska delegera på oss eller de här bitarna får du 
sköta, för det där ska inte vi lägga oss i ... ” 
 
Avdelningschefen anser att den påverkan som skett på de anställda i och med 
omorganisationen kan tas i olika uttryck beroende på individen. Även om en 
förändring har skett med goda avsikter kan omställningen i sig upplevas både 
positiv eller negativ beroende på personlighet. 
 
” … i en omorganisering så ställs det nya krav, man ska förändra verksamheten. 
Det innebär att du tvingats gå in i nya områden och göra kanske nya saker som 
du inte gjort tidigare och för vissa är ju kanske det lite störande, det stör de egna 
cirklarna. Medans annars andra tycker att å vad skönt, äntligen så sker 
någonting. Som gör att jag får gå in och göra någonting annat. Det här har 
öppnat möjligheter och andra tycker att det stängt möjligheter.” 
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Del 4. Analys och diskussion 
 
 
1. Inledning 
 
Följande analys önskar belysa glappet mellan resultatet av intervjun i förhållande 
till undersökningen på Karlstad universitet och den återgivna gällande rätten. 
Inom vilka områden lyckas och misslyckas man uppfylla de stadgade lagkraven? 
Genom detta skall den slutliga diskussionen besvara frågan vilka effekter det kan 
få att man försummar att följa den rådande regleringen att förebygga psykosocial 
ohälsa? Diskussionen följer löpande under analysdel. 
 
Vi arbetar utifrån att SAM är guiden till hur man arbetar för att uppfylla kraven i 
AML. De dokument som upprättats av personalenheten på Kau får härmed ses 
som ett verktyg för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall bedrivas och hur 
kraven i AML skall uppfyllas. 
 
De blockfrågor som redogörs för i intervjun knyts här samman i sin konkreta 
beståndsdel, vilken motsvarar verkligheten på Kau. Detta sätts i relation till den 
övergripande lagstiftningen i AML och de mer specificerade föreskrifterna. Med 
anledning av detta används blockfrågornas innehåll för att utröna förhållanden 
dessa emellan. Dessa områden i intervjun används därmed i sin korthet som 
överskrifter. 
 
 
2. Omorganisation på Karlstads universitet 
 
2.1 Analys 
 
 I AML 2:1:3 kan utläsas att arbetstagaren skall ges chansen att aktivt medverka 
vid utformningen av sitt eget arbete. En möjlighet skall även ges till att påverka 
sin egen arbetssituation vid stora förändringar. I dokumentet ”Stresshanterings 
handlingspolicy” poängteras vikten av att arbetstagarna, i enlighet med lagen,  
skall vara delaktiga vid planering i syfte att undvika negativ stress.  Enligt 8 § 
SAM klargörs att arbetsgivaren har ett ansvar att vid stora ändringar inom 
organisationen ta särskild hänsyn till arbetstagarnas hälsa. Dokumentet anger att 
om man inte får vara med och påverka den egna arbetssituationen kan det leda till 
negativ stress, detta skulle kunna ses som ett resultat av att AML försummas. 
Alltså blir detta nödvändigt att följa, i och med SAM:s krav att undvika ohälsa.  
 
Skyldigheten att ta hänsyn till psykosociala arbetsmiljörisker vid betydande 
förändringar kan ses som uppfyllt genom den utförda kartläggningen med hjälp 
utav företagshälsovården. Dessutom upplevs förändringarna ha resulterat i en 
tydlighet vad gäller arbetstagarnas orientering av den egna arbetsplatsen.   
 
I exemplet som avdelningschefen ger i och med sin egen roll som arbetstagare, får 
det ses som att dennes påverkan av vicerektorn angående delegeringsfrågan är ett 
sätt han har varit med och utformat sin egen tjänst. Exemplet visar tydligt ett sätt 
att uppfylla skyldigheten i AML vad beträffar arbetstagarens möjlighet att påverka 
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den egna arbetssituationen. Angående övriga arbetstagares medverkan till att 
påverka den egna tjänsten så har detta ej varit en del i undersökningen. 
 
2.2 Diskussion 
 
Vi anser att den kartläggning som har skett i samarbete med företagshälsovården 
har varit nödvändig, troligtvis som följd av tidigare försummelse av att 
systematiskt undersöka och åtgärda brister arbetsmiljön. Möjligtvis hade problem 
kunnat hållas på en lägre nivå om arbetsmiljöarbetet utförts mer förebyggande. 
Därmed kunde det ha varit lättare för ansvariga avdelningschefer med insikt och 
erfarenhet av arbetsplatsen att hantera situationen utan utomstående resurser i 
avsaknad av insyn i den dagliga verksamheten.  Det får ses som positivt att man i 
detta fall använt sig av företagshälsovården i och med att arbetssituationen 
kommit att vara oöverskådlig och därmed ohanterlig. Stora förändringar påverkar 
människor på olika sätt och kan i vissa fall leda till psykosocial ohälsa. Denna 
ohälsa ligger på avdelningschefens ansvar att hantera. Detta ansvar har delegerats 
och bedrivits utan kompetensutvecklig. Utbildning i hantering av psykosocial 
ohälsa är planerad men är ännu ej genomförd. Ett års arbete har pågått utan 
tillräcklig kompetens om förebyggande arbete i syfte att förhindra ohälsa hos 
arbetstagarna. De höga sjukskrivningstalen på Kau kan därmed till viss del ha sin 
grund i avsaknad av väsentlig utbildning. 
 
Det sätt avdelningschefen har varit del i utformningen av sin egen tjänst kan ses 
som idealisk ur den synvinkeln att deltagandet gagnar både avdelningschefens 
ledning av det dagliga arbetet och därmed organisationen i stort. Tjänstemän utan 
chefsbefattning har kanske inte samma möjlighet att påverka den egna 
arbetssituationen. En brist i psykosocial hälsa är att inte kunna påverka sin egen 
arbetssituation.  
 
3. Systematiskt arbetsmiljöarbete på Karlstads universitet 
 
3.1 Analys 
 
Regleringen i 3: 2a AML stadgar att arbetsgivaren systematiskt skall planera, leda 
och kontrollera arbetet, så att kravet på en god arbetsmiljö uppfylls. För att 
utveckla hur arbetsgivaren skall arbeta för att uppnå syftet med 3:2a har SAM 
skapats av Arbetsmiljöverket som hjälpmedel.  
 
Kravet på att arbetsgivaren regelbundet undersöker arbetsmiljön uttrycks i SAM. 
Detta kan uppfyllas genom fullföljande av Kau:s egna dokument kring hur 
systematiskt arbetsmiljöarbete kan startas och bedrivas utifrån den utgivna 
checklistan. Av vad som framkommer ur intervjun är detta dokument inget som 
sytematiskt är utgångspunkt för arbetet. Istället har behovet av extern 
företagshälsovård uppstått för att kartlägga brister inom verksamheten. På detta 
vis anser vi kartläggningskravet som fullgjort, dock inte utifrån universitets egna 
gemensamma premisser. Denna kartläggning har inte resulterat i några skriftliga 
handlingsplaner. Detta trots de uppställda lagkraven som återges redan i generella 
drag i AML samt som konkret skyldighet i SAM. Karlstads universitet har i 
enlighet med SAM skapat en egen arbetsmiljöpolicy som uttrycker en konkret 
skyldighet till handlingsplaner både inom verksamheten i stort och nere på 
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avdelningsnivå. Nödvändiga åtgärder har genomförts, kravet på skriftlighet 
gällande handlingsplaner är dock helt åsidosatt. Resultatet av detta är att den 
uppföljning som skall ske enligt SAM samt skriftlighetskravet, båda helt har 
åsidosatts. 
 
3.2 Diskussion 
 
Handlingsplaner har som syfte att skriftligt redogöra för de arbetsmiljömässiga 
problem som inte omedelbart kan åtgärdas efter kartläggningen av arbetsplatsen. 
Att ej upprätta en sådan försvårar möjligheten till en komplett uppföljning av de 
planerade åtgärderna. När uppföljningen försummas tappar man även syftet med 
kartläggningen och det regelbundna systematiska arbetsmiljöarbetet sluter inte sin 
fullkomliga cirkel. Att inte ha några upprättade skriftliga handlingsplaner kan lätt 
uppfattas som att det inte existerar några långsiktiga problem. I och med de höga 
sjukskrivningstalen och den stressade arbetsmiljön kan vi dock säga att så ej är 
fallet.  
 
Vi har fått uppfattningen att man har en väl fungerande process när väl 
psykosociala ohälsofaktorer har uppstått. Det som vi ser som ett problem är att 
man inte lägger ner lika stor vikt vid det förebyggande psykosociala hälsoarbetet 
vilket även återspeglas genom rådande ohälsa. Även om man har belyst problem 
och arbetat för att lösa dem riskerar man att missa väsentliga delar i uppföljningen 
i och med bristen på dokumentation.    
 
4. Delegering på Karlstads universitet 
 
4.1 Analys 
 
Regleringen av arbetsgivarens delegering av arbetsmiljöansvar har sin grund i 
AML 3:2a. Där framgår att arbetsgivaren inte skall bära hela ansvaret för 
genomförandet. Detta ansvar tar sig ett större yttryck i 8 § SAM. På Kau är 
ansvaret för arbetsmiljöarbetet skriftligt delegerat från vicerektor till 
avdelningscheferna och vilket då uppfyller kravet på skriftlighet, vilket återfinns i 
8 § SAM.   
 
Av vad som visat sig i intervjun framgår att arbetsmiljöarbetet hittills har bedrivits 
utan tillräcklig kompetens hos avdelningscheferna. Detta strider mot 
kompetenskravet som återfinns i 6 § SAM. Det skall påpekas att bristen på 
kompetens till viss del vägs upp av tidigare erfarenhet hos individerna inom det 
aktuella området. Kompetensutveckling är dock schemalagd inom en snar framtid. 
Det har framkommit att det i och med omorganisationen på Kau uppstått 
oklarheter angående fördelningen av arbetsmiljöansvaret. Ur SAM har det tidigare 
i uppsatsen uttolkats att skriftliga dokumentationer skall hållas lättillgängliga och 
vara lätta att förstå. Den oklarhet som har uppstått kan ha sin förklaring i att denna 
del har försummats.  
 
4.2 Diskussion 
 
Delegation utan tillräcklig bakomliggande kompetens förlorar sin 
arbetsmiljöansvariga funktion. Att inte ha tillräcklig kompetens till att identifiera 
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risker i arbetsmiljön leder till att man inte kan arbeta för att förebygga psykosocial 
ohälsa. En arbetsmiljöansvarig utan den rätta kompetensen får anses som ej 
lämplig att leda arbetet med att nå en god arbetsmiljö i och med avsaknaden av de 
rätta verktygen till problemlösning. 
 
I de fall där ansvarsfördelningen är oklar finns det stor risk att arbetstagarna inte 
är medvetna om sin skyldighet att bidra till en förbättrad arbetsmiljö. Att inte veta 
vem man ska vända sig till vid en frågeställning angående arbetsmiljön kan leda 
till att arbetstagaren avstår. I de fall arbetstagaren vänder sig till fel person uppstår 
problemet att iakttagelsen kanske aldrig når rätt instans och därmed inte åtgärdas.  
I och med detta uppstår ett långvarigt problem som lätt leder till irritation och 
dålig stämning vilket påverkar människor psykosocialt. 
 
5. Introduktion vid Karlstads universitet 
 
5.1 Analys 
 
AML och SAM ställer kravet på att arbetstagaren skall känna till sin arbetsplats 
och därmed genom arbetsgivaren erhålla den utbildning som uttryckligen krävs 
enligt 3:3 AML samt art 6.1 89/391/EEG. Detta direktiv har implementeras i 
svensk rätt genom SAM. Dokumentet Introduktion på Kau ställer vissa krav på att 
arbetstagaren skall introduceras väl och därmed uppnå en god kännedom om 
arbetsplatsen. Detta grundar sig i dokumentet som behandlar att förebygga negativ 
stress, vilket delvis uppnås genom en väl genomförd introduktion av området och 
sociala kontakter. Intervjun visar dock att dokument om introduktion inte efterlevs 
till fullo. Syftet med dokumentet är att uppfylla de krav som lagen ställer. Syftet 
uppnås inte i och med att dokumentet i praktiken  inte efterlevs. Dock ska det 
sägas att bara för att man inte följer dokumentet, innebär inte detta att lagen 
försummas. 
 
Andra former utav introduktion förekommer. En del av lagsyftet är att skapa en 
övergripande bild av arbetsplatsen för arbetstagaren, vilket kan ha en framtida 
påverkan i hur god arbetstillfredsställelse personen känner. Huruvida det rådande 
introduktionsarbetet är tillfredställande för detta syfte skiftar från individ till 
individ. 
 
5.2 Diskussion 
 
Det får ses som positivt att Kau har tagit fram ett dokument vad gäller 
introduktion på arbetsplatsen. Man uppfyller på pappret kravet på en god 
introduktion, men i praktiken följer man inte dokumentet. Den viktiga 
uppföljningen i anslutning till introduktionen är något man försummar. 
Att uppföljningen sker först i samband med utvecklingssamtalet först ett år senare 
kan leda till att stora problem hinner uppstå innan en möjlighet till lösning 
aktualiseras.  
 
Utöver den bristande uppföljningen av introduktionen får det ses som positivt att 
arbetstagaren ges en god överblick av den totala organisationen och det egna 
arbetets funktion. Detta skapar en möjlighet för arbetstagaren att i framtiden 
känna arbetstillfredsställelse. 
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6. Utvecklingssamtal på Karlstads universitet 
 
6.1 Analys 
 
Enligt AML 3:1a ligger det även ett ansvar på arbetstagaren att medverka till en 
god arbetsmiljö. Direktivet 89/391/EEG artikel 13 poängterar att arbetstagarna är 
skyldiga att rapportera risker i arbetsmiljön. Denna skyldighet återspeglas i 
kommentarerna till SAM. Möjligheten ges främst genom de årliga 
utvecklingssamtalen på Kau. Dessa åligger avdelningschefen att föra enligt 
universitets egen arbetsmiljöpolicy. Utvecklingssamtalen syftar bland annat till att 
kartlägga en del av arbetsmiljön. Kartläggningen är ett led i fullföljandet av 
skyldigheten att ge arbetstagarna chans att påverka sin arbetssituation enligt AML 
2:1:3. Dessutom kan kartläggningen ses som ett verktyg för att uppfylla 
undersökningskravet enligt SAM 2 §.  
 
Utvecklingssamtalens syfte, att ge möjlighet för arbetstagarna att uttala sig och 
därmed uppfylla sitt delaktighetskrav, uppnås inte till fullo. I intervjun 
framkommer att arbetstagarna inte i full utsträckning bidragit till några nyheter 
angående arbetsmiljön. Detta inger ett visst tvivel vad gäller deras fullföljande av 
den reglerade skyldigheten. 
 
I och med att utvecklingssamtalen är gjorda får det ses som att arbetstagarna givits 
möjlighet att påverka sin arbetssituation. Dessutom är undersökningsplikten av 
arbetsmiljön delvis fullgjord i och med detta.      
 
6.2 Diskussion 
 
Vi anser att utvecklingssamtalen är en bra del i att kartlägga den psykosociala 
arbetsmiljön. Problemet som uppstår är att arbetstagarna ej utnyttjar tillfället att 
påpeka brister i arbetsmiljön till fullo. Detta blir tydligt i och med de höga 
sjukskrivningstalen, som under en längre tid ökat trots att utvecklingssamtal gjorts 
för att belysa problemen.  Det kan tänkas att tillfället för utvecklingssamtalet 
istället endast används till att belysa sin egen arbetssituation och vad som kan 
förbättras inom den. Konsekvensen av detta blir då inte till hjälp för de övriga i 
kollektivet.  
 
7. Stresshantering på Karlstads universitet 
 
7.1 Analys 
 
I AML 1:1 uttrycks grundtanken med arbetsmiljölagen, vilket är att skapa en god 
arbetsmiljö. Som en konkret skyldighet anges i 2 § SAM att skapa en 
tillfredställande arbetsmiljö. Även Kau:s egna Stresshantering-handlingspolicy 
anger som mål att förhindra ohälsa så som negativ stress och överbelastning 
genom förebyggande insatser. I föreskriften om Psykosociala aspekter på 
arbetsmiljön framgår att psykosocial ohälsa är när flera arbetstagare inom samma 
verksamhet upplever liknande negativa yttringar. Då skall arbetsgivaren förändra 
den gemensamma arbetssituationen. Vidare i samma föreskrift anges att om 
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indikationer på en otillfredsställande arbetsmiljö existerar, så måste detta 
uppmärksammas. 
 
Genom intervjun framgår att det råder en ojämn arbetsbelastning och långa 
arbetstider. Ett annat stressande problem är att vid sjukdom bland personalen så 
finns det ingen med samma kompetens som kan gå in och täcka upp för den 
sjukdomsdrabbande. Dessa problem är något som enligt respondenten regelbundet 
löses genom god planering av arbetet. 
 
De återgivna aspekterna på ohälsa tyder på att man misslyckats med sitt 
förebyggande planeringsarbete, därmed även att skapa en god arbetsmiljö enligt 
AML, respektive en tillfredställande arbetsmiljö enligt SAM. Man har även 
misslyckats med kravet att förändra arbetssituationen som leder till ohälsa enligt 
föreskriften om Psykosociala aspekter på arbetsmiljön, samt uppgiften att enligt 
sin egen Stresshantering- handlingspolicy förhindra ohälsa och överbelastning.  
 
7.2 Diskussion 
 
Det får ses som att det skapats en ”norm” på Kau som yttrar sig i en regelbunden 
övertid av storleksmässig betydelse. Utöver att det i längden går emot de lagliga 
arbetstidsbegränsningarna skapar denna ”norm” psykosocial ohälsa. 
 
Att vara oersättlig som arbetstagare kan framstå som något positivt. Men det 
innebär även att alla arbetssysslor kvarstår när arbetstagaren är förhindrad att vara 
på arbetet. Kravet på den individuella kompetensutvecklingen är svår att uppfylla 
då de löpande arbetsuppgifterna tar den tiden i anspråk. Tiden för att utveckla sin 
kompetens kan ha varit bristfällig, men personen förväntas ändock besitta 
tillräckliga kunskaper. Genom kompetensutveckling blir det möjligt att fylla 
annan arbetstagares arbetsuppgifter vid dennes frånvaro. Detta leder till att syftet 
med kompetensutvecklingen, som ett led i det goda arbetsmiljöarbetet, faller.  En 
individ med redan hög arbetsbörda, kan uppleva situationen som mycket 
pressande då vetskapen om att annans frånvaro i likhet med den egna, kan leda till 
ytterligare ökad arbetsbelastning.   
 
 
AFS:en 1980:14 Psykiska och Sociala aspekter på arbetsmiljön låter oss veta att 
vad som egentligen är psykosocial ohälsa. I och med att flera arbetstagare 
upplever samma typ av negativ stress blir det tydligt att av förebyggandet av 
denna då har försummats. Detta har i sin tur fått konsekvensen att psykosocial 
ohälsa uppstått. 
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Del 5. Slutord 
 
Den rådande lagregleringen kring arbetsmiljö är i dag generellt uttryckt. 
Sambandet med lagregleringen och de negativa psykosociala effekter som kan 
uppstå vid försummelse är svårt för arbetsgivarparter att inse. En god arbetsmiljö 
är med största sannolikhet något alla arbetsgivare är beredda att investera i och 
aktivt arbeta för. Detta förutsatt att förevarande insett sambandet mellan de 
förebyggande satsningarnas avkastning till skillnad från kostsamma 
rehabiliterings åtgärder när ohälsa uppstått. Den psykosociala ohälsan är svår- 
definierad, svår att identifiera i tid samt mycket varierande för olika individer. För 
att kunna arbeta förebyggande med psykosocial ohälsa krävs kompetens att kunna 
synliggöra problem och agera i tid innan problemen eskalerar och blir ohanterliga. 
Lag och föreskrifters texter underlättar knappast tolkningen vad gäller innebörden 
av denna ohälsa. 
 
Tänkas kan att en närstående framtida utveckling går mot en större distinktion 
mellan de fysiska och psykosociala förebyggande kraven. För att underlätta detta 
anser vi att det krävs att de psykosociala arbetsmiljöfrågorna får ett eget fokus 
riktat mot sig. Ett sätt kan vara att använda redan existerande föreskriften Psykiska 
och Sociala aspekter på arbetsmiljön till att utrycka konkreta skyldigheter, 
möjligtvis genom att införa paragrafer i AFS:en. Föreskriften i sin nuvarande form 
kan inte ses som något annat än en rekommendation som aldrig kan leda till 
straffrättsligt ansvar. I ett större perspektiv kan det ifrågasättas huruvida det 
verkligen är risk för straff som motiverar arbetsgivare att bedriva förebyggande 
arbetsmiljö arbete. Är det inte snarare medvetenheten om de finansiella vinsterna 
av preventivt arbete istället för reparativt, som kan leda till förbättring inom 
arbetsmiljöområdet? 
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