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Sammanfattning 
Den psykiska ohälsan upplevs allt mer som ett problem för arbetsgivare och arbetstagare på 
arbetsplatsen. Definitionen av psykisk ohälsa är inte reglerad i lagtexten och måste därför i 
varje fall utredas individuellt. Syftet med arbetet var att utreda om en arbetstagare, som lider 
av psykisk ohälsa, kan sägas upp enligt gällande lagstiftning, om denne är oförmögen att 
uppfylla sitt anställningsavtal. 
 
En uppsägning av en arbetstagare kan ha två olika utgångspunkter, arbetsbrist och personliga 
skäl. Arbetet har främst fokuserat på de omständigheter som utgör personliga skäl. 
Arbetsgivarens ansvarsområden tydliggörs i doktrinen och omfattar omplaceringsskyldighet 
och rehabiliteringsskyldighet. Dessa två ansvarsområden har utretts i syfte att klargöra vad en 
arbetsgivare måste ta hänsyn till, innan en uppsägning grundad på personliga skäl kan ske. 
 
Enligt praxis kan en uppsägning vara sakligt grundad ifall en arbetstagare, på grund av 
sjukdom, inte längre kan utföra ett arbete som har väsentlig betydelse för arbetsgivaren. Vad 
man i dessa fall kan åberopa är den väsentligt nedsatta prestationsförmågan, som inte längre 
kan tyckas motsvara de krav som ställs. Mot bakgrund av ett omdiskuterat fall, där en 
arbetstagare drabbades av arbetsgivarens brister i dennes systematiska arbetsmiljöarbete, 
utreds det generella ansvaret en arbetsgivare har enligt gällande rätt. 
 
Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter inom området arbetsmiljö. Föreskrifterna 
lyfter fram stor arbetsbelastning, olika typer av osämja samt kränkande särbehandling, som 
primära orsaker till psykosocial ohälsa. Arbetsgivaren har fått ett utökat ansvar gällande den 
psykosociala miljön, med syfte att motverka problematiken kring arbetsmiljön, som en 
grundläggande orsak till den ökade psykiska ohälsan bland arbetstagare. Behovet av ett utökat 
ansvar bygger på ett konstaterande av att regleringen tidigare varit otillräcklig på området. 
 
Eftersom praxis rörande arbetstagare som lider av psykosocial ohälsa är begränsad, är 
skyldigheterna för en arbetsgivare i sammanhanget en något oklar. Framtagandet av de nya 
föreskrifterna är ett försök att förebygga framväxten av psykisk ohälsa hos arbetstagare på 
arbetsplatsen.
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1. Inledning  
Saklig grund för uppsägning kan i viss mån betyda att man som arbetstagare blir uppsagd på 
grund av att ens psykiska ohälsa hindrar en från att prestera utifrån anställningsavtalet. Frågan 
är hur det kan utgöra saklig grund för uppsägning? Lagen om anställningsskydd ser till den 
enskilda arbetstagaren och reglerar därmed vad en saklig grund för uppsägning får baseras på. 
Att man lider av en sjukdom utgör inte saklig grund för att säga upp någon men det finns 
undantag till denna huvudregel. De undantag där en arbetstagare ställs inför en uppsägning 
som i huvudsak bottnar i personens psykiska ohälsa är få med hänsyn till arbetsgivaren 
skyldigheter i situationen. Fall tas upp där utgången har blivit mer än bara en uppsägning där 
arbetstagarens psykiska ohälsa fått dödlig utgång och arbetsgivarens ansvar ifrågasatts.  
 
Fokus har under en längre tid legat på arbetsplatsens fysiska miljö. Med ny statistik från 
arbetsmiljöverket har man kunnat konstatera en betydande ökning av ohälsa kopplat till den 
organisatoriska och sociala miljön. Arbetsmiljöverket har därför producerat nya föreskrifter 
med målsättningen att få bukt med den organisatoriska och den sociala arbetsmiljöns negativa 
påfrestningar. Arbetsmiljöverket fungerar som en tillsynsmyndighet och deras syn på vad som 
är en god fungerande arbetsmiljö är vägledande. Med de nya föreskrifterna kan man 
konstatera att det har funnits ett behov av förändring på detta plan. De nya föreskrifterna 
gällande arbetsrelaterad ohälsa kommer att beskriva vilket ökat ansvar som nu ligger på 
arbetsgivaren. 
 
1.1 Syfte  
Syftet är att undersöka vad som utgör saklig grund för uppsägning när det kommer till en 
arbetstagares psykiska ohälsa och vad som avgör om grunden för uppsägning i sådan situation 
är legitim. Arbetet kommer därmed behandla när en uppsägning som grundar sig på 
personliga skäl med inriktning på psykisk ohälsa är giltig eller ogiltig och vilken skyldighet 
som arbetsgivaren har innan en uppsägning blir aktuell.  
 
Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter när det kommer till den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön. Arbetet kommer därmed behandla dessa och undersöka det utökade 
ansvar som numera ligger på arbetsgivaren. Hur dessa skyldigheter tar form samt vilken 
betydelse de har på arbetsplatsen är frågeställningar som kommer vara vägledande genom 
arbetet.  
 
1.2 Forskningsfrågor 
 

1. Vad utgör den allmänna regleringen kring en giltig uppsägning av en arbetstagare? 

2. Hur definieras psykisk ohälsa?	

3. När kan man som arbetstagare bli uppsagd på grund av psykisk ohälsa?	

4. Vilken skyldighet har arbetsgivaren gentemot arbetstagare som lider av psykisk 

ohälsa?	

5. Vad innebär arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?	

6. Vilka målsättningar har arbetsmiljöverket för den psykiska hälsan på arbetsplatsen?	

7. Vilka är de nya föreskrifterna för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt 

vilken inverkan har de på arbetsgivaren ansvar?	
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1.3 Metod  
Den metod som har använts bygger på den traditionella rättsdogmatiska metoden. Därmed har 
lagen, förarbeten, praxis och doktrin varit centrala och återkommande i arbetet. Olika 
internetbaserade hemsidor har också varit aktuella, som ”Karnov”, arbetsmiljöverkets 
hemsida samt ”Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, deras rapport gällande 
psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro” vilken bygger på ett regeringsuppdrag. Arbetet 
kommer endast fokusera på den svenska gällande rätten och kommer hålla sig inom området 
för arbetsrätt. 
 
Arbetets primära del bygger främst på utredningar av det faktiska rättsliga läget gällande 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i en uppsägningsprocess. Att se till 
regelverket med komplettering av doktrin känns centralt med tanke på utredningssyftet som 
föreligger. Anledningen till valet att vända sig till olika centrala internetbaserade källor är för 
att få information från berörda aktörer exempelvis arbetsmiljöverket. Likaså är beaktandet av 
artiklar centralt för att få en förståelse och överblick kring upprättandet av nya föreskrifter.  
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2. Reglering kring uppsägning av arbetstagare  
Saklig grund för uppsägning är en förutsättning som tillkom genom 1974 års lagstiftning med 
införandet av en anställningsskyddslag. Genom lagstiftningen kan man utläsa att en 
tillsvidareanställnings upphörande kräver en uppsägningstid samt är ett resultat från antingen 
ett beslut av arbetsgivare eller ett aktivt val från berörd arbetstagare enligt Lag (1982:80) om 
anställningsskydd 4 § 2 st.1 Tanken bakom regleringen om uppsägning bottnar i syftet att 
skydda arbetstagaren. Detta betyder att man inte kan säga upp någon hur som helst utan 
beslutet måste grunda sig på en saklig grund samt andra krav som måste iakttas enligt LAS 7 
§ som aktualiseras vid tillsvidareanställningar.2  Utifrån uppbyggnaden av ett 
anställningsskydd finns det tre olika grunder som måste vara uppfyllda för att en uppsägning 
ska vara giltig. Dessa är följande; saklig grund, två månaders fristen och till sist måste 
arbetsgivaren beakta den omplaceringsskyldighet som råder.  
 
”Saklig grund”-begreppet innebär att arbetsgivaren måste väl motivera varför anställningarna 
ska upphöra genom att hänvisa antingen till arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbristen 
baseras på verksamhetens ekonomiska status och har därför ingen personlig anknytning till 
uppsägningen. Medan personliga skäl är helt baserat på den praxis som råder och berör den 
enskilde arbetstagarens agerande som inte är förenligt med anställningsavtalet.3 
 
Två månaders fristen innebär att arbetsgivaren inte kan åberopa information som denne haft i 
sin kännedom mer än två månader. Detta grundar sig på att arbetsgivaren ska agera direkt och 
inte vänta för längre eftersom det kan signalera att ett visst beteende är accepterat när det 
egentligen inte är det. Arbetsgivaren ska inte kunna samla på information som han har om en 
viss arbetstagare under en längre tid för att sedan offensivt grunda en uppsägning på äldre 
fakta.4 
 
Omplaceringsskyldigheten är reglerad i lagrummet LAS 7 § 2 st. där det framgår att en 
uppsägning är sakligt grundad ifall en omplacering är omöjlig. Detta kan betyda att det kan 
ses som en rättighet för arbetstagaren att få en förfrågan om en omplacering men likväl en 
skyldighet att tacka ja till det man blir erbjuden.5 Man får därmed inte säga upp någon ifall en 
omplacering med hänsyn till rekvisiten ”skäligt” och ”möjligt” är uppfyllt. Arbetsgivaren 
måste därför fundera över ifall en omplacering är möjlig sett till individen och vilken kunskap 
den innehar och med hänsyn till hur arbetstagaren har handlat. Skälighet är sett till 
situationen, kan tvisten enkelt lösas genom en omplacering? Möjlighetsrekvisitet är uppfyllt 
ifall det är genomförbart att placera personen vid en post som är ledig och förenlig med 
individens kunskaper.6 Det är även av intresse att se till hur individen reagerar på förslaget om 
omplacering. Godkänner arbetstagaren erbjudandet av den nya posten eller inte? Om personen 
tackar nej har ändå arbetsgivaren fullföljt sitt omplaceringsansvar.7 
 
2.1 Anställningsavtal och arbetstagarnas skyldigheter  
En anställning hos en arbetsgivare medför både skyldigheter och rättigheter. En arbetstagares 
huvudsakliga uppgift är att utföra arbetsuppgifter åt sin arbetsgivare. Vad som kan 

                                                
1 Glavå M. Arbetsrätt, s. 439 
2 Glavå M. Arbetsrätt, s. 456 
3 Iseskog T. Personaljuridik, s. 175 
4 Glavå M. Arbetsrätt, s. 471  
5 Iseskog T. Omplacering s 9 
6 Glavå M. Arbetsrätt, s. 472-473  
7 Glavå M. Arbetsrätt, s. 479  
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sammanfatta en arbetstagares skyldigheter gentemot sin arbetsgivare och anställning är direkt 
sammanlänkat med anställningsavtalet. Arbetstagaren är därför skyldig att förhålla sig till den 
specifika anställningen och dess uttalade arbetsuppgifter. Detta innefattar att man ska 
motsvara de förväntningar som ställs vilket hör ihop med den kvantitet och kvalitet som utgör 
arbetet. Arbetstagarens skyldigheter innebär inte bara att följa sitt anställningsavtal utan även 
att följa säkerhetsföreskrifter och andra liknande åtaganden som arbetsgivaren har satt upp 
inom sin verksamhet i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 4 §.8 Det föreligger 
även ordningsregler som en arbetstagare måste efterleva.9 De ordningsföreskrifter som finns 
på arbetsplatsen är också en form av åtagande som en arbetstagare måste förhålla sig till och 
följa. Ordningsföreskrifterna kan återfinnas i kollektivavtal eller vara framtagna av 
arbetsgivaren på den precisa arbetsplatsen.10 Vidare framgår det att arbetstagaren även måste 
se till de föreskrifter som berör arbetsmiljön. Detta krav finns preciserat i AML som beskriver 
det ansvar som den enskilda arbetstagaren innehar gällande miljön på arbetsplatsen. 
Föreskrifterna har tagits fram av arbetsmiljöverket, i vissa fall av arbetsgivaren.11 Brottsliga 
handlingar är ett fenomen som inte är accepterat, vilket framgår underförstått genom ingående 
av en anställning. En brottslig gärning som begås på fritiden kan påverka ens anställning och 
fortsatta tid på arbetsplatsen. 12   
 
De övriga skyldigheterna som präglar den anställda personen är att den måste iaktta en 
lojalitet gentemot arbetsgivaren vilket kort kan innebära att man inte kan agera på ett sådant 
sätt som går emot verksamheten. Detta innebär ett förbud för arbetstagaren att påbörja en 
konkurrerande verksamhet vid sidan av, eller på annat sätt agera illojalt mot arbetsgivaren. 
Det kan i viss mån betyda att man som privatperson måste tänka på hur ens intressen på 
fritiden kan påverka arbetsgivarens anseende även om det inte direkt har att göra med en 
konkurrerande verksamhet.  Illojalitet kan även vara relaterat till hur man väljer att prata 
öppet om den arbetsplats man tillhör, att publikt smutskasta arbetsgivaren kan betyda att man 
handlar illojalt.13  
 
Vad som slutligen ligger på arbetstagarens axlar är att denna måste finna ett sätt att arbeta 
tillsammans med arbetsgivaren på ett positivt plan. Att kunna samarbeta med kollegor och 
övrig personal är väldigt centralt för att anställningen ska vara lyckad och för att arbetstagaren 
ska fullfölja sin skyldighet gentemot arbetsgivaren och anställningsavtalet. Kan man inte 
uppfylla detta kriterium utan missköter sig grovt kan man potentiellt bli uppsagd på grund av 
att man som anställd, underförstått handlar i strid med anställningsavtalet.14 
Samarbetssvårigheterna måste dock vara så pass allvarliga att de faktiskt ställer till problem 
för verksamheten.15 I relation till vad man nu har konstaterat kan det vara svårt att precisera 
vad arbetstagarens skyldighet är i detalj och med detta identifiera vad ett brott mot den här 
skyldigheten är. Därför ligger det på arbetsgivaren att motivera varför en arbetstagare anses 
ha brutit mot sin skyldighet och mot anställningsavtalet för att kunna påkalla en giltig 

                                                
8 Iseskog T. Uppsägning av personliga skäl, s. 58 
9 Iseskog T. Uppsägning av personliga skäl, s. 63 
10 Iseskog T. Omplacering, s. 65  
11 Iseskog T. Omplacering, s. 66  
12Iseskog T. Uppsägning av personliga skäl, s. 66-68 
13 Iseskog T. Omplacering, s. 66  
14 Iseskog T. Uppsägning av personliga skäl, s. 78-80 
15 Åhnberg L. LAS handboken, s. 215 
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uppsägning. 16 Arbetsdomstolen har lagt ut ett kriterium som säger att arbetsgivaren endast 
behöver bevisa att arbetstagaren “inte är utan skuld”.17  
 
En uppsägning får inte ske på grund av misskötsel som beror på en engångsföreteelse då 
arbetstagaren har misskött sina arbetsuppgifter. Till exempel ska en misskötsel vara 
allvarligare än just en enstaka olovlig frånvaro.18 Arbetsvägran eller ordervägran har 
arbetsdomstolen  medgett är den misskötsel som man ser allvarligast på. Sker det sällan kan 
man se det som en isolerad händelse. Ifall misskötseln är av återkommande karaktär ska det 
betraktas som allvarlig eftersom det kan inverka på arbetets produktion och prestation.19 
 
De flesta skyldigheter som föreligger är oftast liknande för alla arbetstagare runt om i landet, 
dock kan det komma avvikelser från vanlig standard för en specifik verksamhet. För att 
verkligen kunna klarlägga en arbetstagares skyldigheter på en särskild arbetsplats måste man 
granska vad som är vanligt förekommande på arbetsplatsen sett till ordningsföreskrifter och 
kollektivavtal.20 
 
2.2 När föreligger arbetsbrist? 
Begreppet saklig grund kan kategoriseras i två olika grupper, den första är arbetsbrist och den 
andra är personliga skäl. En stor åtskillnad är till exempel omplaceringsskyldigheten. Vid 
personliga skäl är det inte alltid ett måste från arbetsgivarsidan att se till denna möjlighet att 
förändra arbetstagarens arbetsförhållande medan det vid arbetsbrist finns en faktisk skyldighet 
hos arbetsgivaren att förhålla sig till detta tillvägagångssätt.21  
 
Anledningen till att det finns en central skillnad vid arbetsbrist respektive personliga skäl 
beror på att processen och tillvägagångssättet vid uppsägning ser annorlunda ut beroende på 
vilket skäl som anges.22 Varför man åberopar arbetsbrist är grundat på opersonliga 
anledningar. Det är företagets- eller verksamhetens förhållanden som iakttas vilka bland annat 
kan handla om ekonomiska, platsrelaterande eller intressebaserade orsaker som kan läggas till 
grund för uppsägningar.23  
 
Processen blir annorlunda beroende på ifall uppsägningen är grundad på arbetsbrist eller 
personliga skäl. Skillnaden beror bland annat på att vid arbetsbrist finns det strikta regler som 
avgör vem som kommer få lämna arbetsplatsen. Den så kallade turordningsregeln är reglerad i 
LAS 22 § och betyder att den med minst tid på arbetsplatsen måste bli den första som lämnar, 
vilket är innebörden av frasen ”sist in först ut”. Dock är regeln om turordning inte definitiv 
utan dess dispositivitet beror på att det finns giltiga undantag. Kollektivavtalet kan vara en 
anledning till att turordningen kan ha en annan karaktär.24 Likaså finns det en möjlighet för 
arbetsgivaren att undanta vissa arbetstagare av särskild betydelse, vilket utgör 
undantagsregeln. Ifall arbetsgivaren har en skälig motivering till varför vissa arbetstagare bör 
undantas från att bli uppsagda kan detta resultera i ett undantag från huvudregeln. Denna 

                                                
16 Iseskog T. Omplacering, s. 67 
17Iseskog T. Uppsägning av personliga skäl, s. 81-86 
18 Åhnberg L. LAS handboken, s. 212 
19 Åhnberg L. LAS handboken, s. 262-263 
20 Åhnberg L. Uppsägning av personliga skäl, s. 87-88 
21 Iseskog T. Omplacering, s. 12 
22 Glavå M. Arbetsrätt, s. 471 
23 Iseskog T. Personaljuridik, s. 178 
24 Iseskog T. Personaljuridik, s. 184-185 
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motivering kan medföra att de berörda personerna blir nyckelpersoner med vissa kvaliteter 
som arbetsgivaren värdesätter.25 
 
Innan arbetsgivaren kan åberopa arbetsbrist och därmed verkställa en förändring av 
verksamhet bör arbetsgivaren fullfölja sin skyldighet. Detta innebär att förhandla med den 
kollektiva organisation som har gällande avtal bunden till arbetsplatsen i enlighet med Lag 
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 11 § och 13 §. I fall uppsägning med 
anknytning till arbetsbrist har ägt rum finns det möjlighet för arbetstagare att använda sig av 
en företrädesrätt. Innebörden av detta är att man som uppsagd har förtur till den anställning 
som man hade i verksamheten. Denna rättighet måste dock uppfylla vissa krav för att den ska 
vara godkänd i enlighet med LAS 8 § 3-4 m.  
 
Vid misstankar om att det egentligen inte finns ett giltigt grundat skäl till att åberopa 
arbetsbrist förekommer det en möjlighet för arbetstagare att åberopa fingerad arbetsbrist. 
Fingerad arbetsbrist betyder att arbetsgivaren har valt att skylla på arbetsbrist när det i själva 
verket handlar om skäl som beror på personliga omständigheter. Kan man påvisa att det inte 
föreligger arbetsbrist och att arbetsgivaren grundar uppsägning på andra skäl, innebär det 
följande; att arbetstagarsidan innehar bevisbördan och måste därför visa på att det inte 
föreligger arbetsbrist. Ifall de finner bevis som kan styrka antagandet att det föreligger för 
annan orsak än arbetsbrist är det upp till arbetsgivarsidan att styrka sitt ursprungliga 
påstående. Det är kravet på sannolika skäl som ska styrkas.26 
 
2.3 Vad kan utgöra personliga skäl? 
Innebörden av begreppet saklig grund kan variera med hänsyn till att alla fall är olika. Därför 
går det inte att bestämma eller fastslå begreppet med ett visst innehåll när man inte kan 
bestämma en innebörd som fungerar på alla arbetsplatser.27 Förklaringen till att man som 
arbetsgivare ställs inför olika situationer när det kommer till uppsägning, utifrån respektive 
anledning, faller sig relativt naturligt. När det kommer till personliga skäl är det individen 
som står i centrum. Det är individens beteende som härleder till arbetsgivarens agerande. 
Således är det inte självklart att arbetsgivaren är skyldig att omplacera personen i fråga 
beroende på personens handlande.28  
 
Vad som sedan fastslår det personliga skälet är att arbetstagaren har underlåtit eller agerat mot 
anställningsavtalet på ett sådant sätt att det inte går att förbise. Arbetsgivaren har ansvaret att 
påvisa att personliga skäl för uppsägning är uppfyllt och för att kunna fastställa att det rör sig 
om ett avtalsbrott ska man se till tre olika faktorer. Dessa tre steg är framställda genom praxis 
och grundar sig i arbetstagarens beteende och utgör begreppet saklig grund.29 
 

• Misskötsel 
När arbetstagaren inte har uppfyllt anställningskraven menar man på att individen har 
misskött sig och inte fullföljt sitt åtagande. Misskötsel utgör således ett beteende som 
inte är förenligt med den skyldighet som en arbetstagare har som anställd.30 
 

                                                
25 Glavå M. Arbetsrätt, s. 556-558 
26 Iseskog T. Omplacering, s. 15-16 
27 Glavå M. Arbetsrätt, s. 469 
28 Iseskog T. Omplacering, s. 63-64  
29 Iseskog T. Omplacering, s. 65 
30 Iseskog T. Personaljuridik, s. 97-98  
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• Medvetenhet 
Det finns krav på att man som arbetstagare borde eller borde ha förstått att ens 
handlande är felaktigt. Kriteriet måste ha ett samband med misskötsel eftersom att 
handlingen som räknas som försummelse måste vara underförstådd. Detta betyder att 
medvetenheten ska avse konsekvenserna och förståelse för vad handlingen betyder.  
Det är även upp till arbetsgivaren att vara konsekvent i sitt arbete att uppehålla en 
standard där man inte ser genom fingrarna när otillåtet beteende äger rum. Det ska 
med detta vara klart vad som förväntas av arbetstagarna på en arbetsplats.31  
 

• Skada  
Skada innebär att arbetsgivaren och verksamheten ska på ett påtagligt sett lida men av 
vad arbetstagaren genom misskötsel har orsakat. Genom de tre rekvisit (misskötsel, 
medvetenhet och skada) kan man argumentera för att en giltig uppsägning kan 
föreligga, tillsammans utgör de begreppet saklig grund.32  

 
Med en mer ingående syn på sakliggrundbegreppet och dess uppbyggnad kan man först 
konstatera att dess värde är av absolut betydelse vid de fall där en uppsägning baserat på 
personliga skäl ska äga rum enligt lag. Vad begreppet består av finns tydligt preciserat i praxis 
av arbetsdomstolen vilket syftar till de tre tidigare nämnda grundstenarna misskötsel, 
medvetenhet och skada. En arbetstagare måste först och främst ha begått någon form av 
misskötsel, detta innebär i sin tur att individen har agerat mot eller underlåtit att handla i 
enlighet med det åtagande som hör ihop med anställningen. Hur personen sedan har misskött 
sig ska även kunna kopplas till medvetenhet. Arbetstagaren ska således vara medveten om att 
handlandet eller underlåtandet inte är förenligt med anställningsavtalet och är att anse som 
misskötsel samt misstycke från arbetsgivaren. En uppsägning ska därmed inte komma som en 
chock för arbetstagaren. Ett annat måste för att uppfylla saklig grund för uppsägning är att den 
medvetna misskötseln ska innebära en skada, vilket betyder att någon form av förlust för 
arbetsgivaren ska äga rum. Det kan innebära allt från förlust i form av skadat förtroende hos 
arbetsgivaren eller ren ekonomisk förlust.33 
 
Alla dessa kriterier bygger på att arbetsgivaren måste handla inom ramen för två månader för 
att huvudregeln ska kunna åberopas och kunna resultera i en uppsägning på de angiva 
grunderna. Det finns två undantag som skulle möjliggöra att två månaders fristen går att 
förbise.  De två undantagen är:   
   

1. Att arbetstagaren vid underrättelse begär att fördröja processen. 
2. Om krav på synnerliga skäl är uppfyllt kan man också på giltig grund förbise fristen 

på två månader, med krav på att man kan bevisa att det verkligen förelåg en giltig 
förklaring till dröjsmålet.  

 
2.4 Den praktiska hanteringen av saklig grund begreppet 
Som nämnts tidigare är det arbetsgivaren som ska bevisa att saklig grund för uppsägning 
föreligger, men hur sker denna process rent praktiskt? Arbetsgivaren måste motivera hur 
arbetstagaren utifrån illojalitet, samarbetsproblem, eller utebliven arbetsprestation har 
misskött sitt arbetsuppdrag. I ett fall där en arbetstagare på grund av personliga skäl ska kunna 
sägas upp är det upp till arbetsgivaren att fastställa grunden för uppsägningen. Detta genom 

                                                
31 Iseskog T. Personaljuridik, s. 102 
32 Iseskog T. Personaljuridik, s. 211 
33 Iseskog T. Omplacering, s. 64  
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att peka på ett konkret tillfälle när arbetstagaren har misskött sig och därmed inte levt upp till 
anställningsavtalet. Man kan därför fastställa att det är arbetsgivarens ansvar att framställa 
bevis som visar på att arbetstagaren har misskött sig. Dock kan man inte anta att ett 
konstaterande av att arbetstagaren har missköt sig per automatik leder till uppsägning. När 
man har kommit fram till att misskötsel har ägt rum måste man även kunna bevisa att 
arbetstagaren har uppfyllt kravet för medvetenhet. Detta betyder att arbetstagaren måste vara 
medveten om att dennes beteende inte tolereras av arbetsgivaren, att det inte är förenligt med 
det åtagande han har antagit med anställningen samt att det på grund av dennes beteende finns 
en risk för att bli uppsagd.34 
 
För att kunna uppfylla kravet för medvetenhet finns det även ett krav på hur arbetsgivaren ska 
utforma sitt arbete för att arbetstagaren ska kunna veta vad som gäller. Detta innebär att 
arbetsgivaren måste hela tiden vara strikt och principfast när det kommer till arbetstagare som 
inte följer reglerna. Det verktyg som arbetsgivaren har att förhålla sig till och använda vid fall 
där arbetstagaren har misskött sig är omplacering. Genom detta kan arbetsgivaren omplacera 
en arbetstagare till annan position för att på detta sätt uttala sitt missnöje över arbetstagarens 
felaktiga handlande. Man har konstaterat att en omplacering med klar effekt kan 
medvetengöra arbetstagare om vad som är ett felaktigt beteende på arbetsplatsen, särskilt vid 
samarbetsproblem kan omplaceringar visa sig vara ett nödvändigt redskap för arbetsgivare att 
lösa svåra situationer.35 
 
2.4.1 AD 1980 nr. 122 
I målet AD 1980 nr 122 stod en arbetstagare gentemot Bergmans Optik Aktiebolag i 
Sollefteå. Fallet berörde huruvida arbetstagarens arbetsprestationer kunde utgöra saklig grund 
för uppsägning med hänvisning till personliga skäl. Lagen (1974:12) om anställningsskydd 7 
§ utgjorde själva basen i tvistefrågan.  
 
Arbetstagaren har blivit beskylld för att ha presterat betydligt sämre än genomsnittet inom 
optikeryrket och sysselsättningen med att anpassa glaset så det stämmer överens med 
beställningen. Anledningen berodde på arbetstagarens bristande talang för yrket i sig, det 
bedömdes även att givandet av instruktioner eller undervisning inte skulle ha den positiva 
effekt som man var ute efter. Det har även konstaterats att arbetstagaren har vid ett flertal 
tillfällen utfört sitt arbete felaktigt och framställt produkter som inte stämde överens med det 
förväntade resultatet. Alla missöden kom tillslut att påverka kollegorna som fann det svårt att 
försvara den utpekade arbetstagarens arbete och ett samarbete blev med tiden väldigt 
komplicerat. Utifrån arbetssituationen och därmed sett till arbetsplatsen finns det ingen 
utförbar omplacering för individen i fråga.  
 
Arbetsdomstolen gör bedömningen att en saklig grund för uppsägning av personliga skäl är 
försvarbar.36 Det centrala i fallet som bevisar att grund för uppsägning föreligger är beroende 
av att arbetsgivaren kan med säkerhet konstatera att arbetstagaren inte kan utföra sitt jobb på 
ett riktigt sätt. Att man har erbjudit alternativ utbildning som vanligtvis resulterar i en påtaglig 
förbättring men som inte har gjort det, samt att man som arbetsgivare har undersökt 
möjligheten till omplacering för att förbättra situationen.37 
 

                                                
34 Iseskog T. Omplacering, s. 68  
35 Iseskog T. Omplacering, s. 68 
36 Karnov, AD 1980 nr 122  
37 Iseskog T. Personaljuridik s. 216.  
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Fallet påvisar att en nedsatt påtaglig arbetsförmåga i relation till normalfallet, och vad man 
kan begära av en arbetstagare, kan utgöra saklig grund för uppsägning baserat på personliga 
skäl. Vad man åberopar är misskötsel som är ett rekvisit för saklig grund av uppsägning som 
grundar sig på den individuella prestationen. 
 
2.5 Undantag från huvudregeln i LAS 
För att närmare gå in på vilket skydd en arbetstagare har i ett anställningsförhållande får man 
vända sig till LAS, som värnar om arbetstagare som befinner sig i både allmän och enskild 
tjänst hos en arbetsgivare enligt LAS 1 § 1st. LAS 2 § fastställer att en annan lag kan ha 
företräde framför LAS om det finns liknande föreskrifter. Lagen i sig tar form i två stycken 
delar: en del där den anger formen för anställning och en del där den anger regler för 
upphörande av anställning. Denna lag beskriver hur man som arbetsgivare får och kan säga 
upp en arbetstagare.38 Begreppet saklig grund för uppsägning, nämnd i LAS 7 §, har särskild 
stor betydelse gällande fall som innefattar personliga skäl.39 LAS behandlar inte sjukdom i 
lagtext utan framgår av praxis. En arbetstagare som har blivit sjuk ska inte behöva riskera sin 
anställning och trygghet på grund av sjukdomen. Huvudregeln är således att en uppsägning av 
en arbetstagare inte får grunda sig på att någon lider av en sjukdom vilket framgår av LAS 7 
§, dock innehar denna regeln undantag40: 
 

• När sjukdomen har gjort att arbetsförmågan är så pass nedsatt och varaktig att 
arbetstagaren inte kan prestera ett betydelsefullt resultat för arbetsgivaren och 
verksamheten.  
 

• När en arbetstagare inte vill samarbeta med arbetsgivaren för att gemensamt hitta en 
lämplig lösning på problemet. 
 

• Om den anställde visar på ett beteende som inte kan anses som legitimt för 
arbetsgivare och anledningen till det oacceptabla agerandet är psykiskt eller bottnar i 
andra orsaker kan det medföra ett undantag från huvudregeln.  
 

Undantagen som nämnts är med andra ord flera olika sorter av misskötsel som är kopplade till 
sjukdomar som har påverkat arbetsförmågan. Dock är det fortfarande upp till arbetsgivaren att 
uppfylla sin rehabiliterings- och omplaceringsskyldighet innan man får åberopa en saklig 
grund för uppsägning.41 
 
2.6 Sjukdom som leder till misskötsel  
Angående misskötsel vid sjukdom måste medvetenhet föreligga som ett krav beträffande 
saklig grund för uppsägning för den insjukna. I och med detta har arbetsgivare inte möjlighet 
att säga upp någon på grund av sjukdom, då sjukdom inte räknas som en medveten 
misskötsel. Det måste finnas en koppling mellan misskötseln som har uppstått och sjukdomen 
som föreligger till grund för giltig uppsägning.42 Man måste även som arbetsgivare ta i 
beaktande om arbetstagarens nedsatta förmåga är stadigvarande eller om det förekommer 
förmildrande omständigheter kring sjukdomen som resulterar i misskötsel.43 Det är den 

                                                
38 Iseskog T. Personaljuridik, s.115-116 
39 Åhnberg L. LAS handboken, s. 209-211 
40	Öman S. Lagen om anställningsskydd: en kommentar, s. 62-64	
41 Öman S. Lagen om anställningsskydd: en kommentar, s. 62-64 
42 Iseskog T. Personaljuridik, s. 254-256 
43 Åhnberg L. LAS handboken, s. 296-297	



	 10	

enskilda arbetstagaren som har bevisbördan vad gäller att det föreligger en fråga om sjukdom 
och att sjukdomen är en orsak till misskötseln.44 I detta fallet kan ett läkarintyg krävas för att 
fastställa att det föreligger ett försämrat normaltillstånd.45 Dock ska inte en arbetsgivare 
behöva tåla vilka omständigheter som helt när det kommer till misskötsel även om det beror 
på sjukdom.46 Det finns en princip som förmedlar att misskötsel som bottnar i ett 
sjukdomstillstånd, som gör att man inte kan utföra en arbetsprestation av betydelse för 
verksamheten eller arbetsgivaren, kan medföra att en uppsägning blir aktuell.47  
 
Det spelar naturligtvis roll vilken betydelse misskötseln har för verksamheten och hur mycket 
skada misskötseln har gjort i relation till arbetsuppgiften. Avvägningen ska även beakta 
personen i frågas normala arbetsprestation i förhållande till de misstag som personen har 
gjort. Det är även viktigt att beakta storleken på företaget och den verksamhet som drivs. Är 
verksamheten lite mindre har det självklart en större betydelse och kanske leder till en större 
påverkan på produktionen, medan en större verksamhet vanligtvis har mer ekonomiska 
möjligheter till att tillsätta andra resurser än mindre verksamheter har möjlighet till.48 Skulle 
det uppstår en situation som gör det omöjligt för den anställda att ha kvar sin arbetsposition i 
verksamheten, på grund av sitt sjukdomstillstånd, infaller arbetsgivarens 
omplaceringsskyldighet.49 
 
  

                                                
44 Iseskog T. Personaljuridik, s. 263 
45 Iseskog T. Uppsägning av personliga skäl, s. 163 
46 Iseskog T. Uppsägning av personliga skäl, s. 156 
47 Iseskog T. Uppsägning av personliga skäl, s. 155.  
48 Iseskog T. Personaljuridik s. 259-260 
49 Iseskog T. Personaljuridik s. 262	
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4. Psykisk ohälsa 
En helt klar benämning om vad som definierar psykisk ohälsa finns inte. Psykisk ohälsa kan 
innefatta allt från oro eller nedstämdhet till betydligt mer allvarligare tillstånd såsom 
schizofreni eller borderline. Det finns en benämning som endast fokuserar på de mildare 
psykiska tillstånden: Common Mental Disorder (CMD). Benämningen syftar framförallt på 
depressioner och panik- och ångestdiagnoser vilka är mer vanligt förekommande vid 
påfrestningar relaterade till arbetet.50 World Health Organization (WHO) påvisar att den 
psykiska ohälsan är den främst växande orsaken till att individer mår dåligt, vilket till största 
del leder till sjukdom.51 
 
Man brukar förklara psykisk ohälsa som en sårbarhet man haft från födseln och ärvd från 
föräldrarna eller tidigare släktled. Dock påverkar även sociala och ekonomiska faktorer vårt 
psykiska mående vilka härstammar från de miljöer som omger oss. Den miljö som man 
dagligen stöter på är en omfattande orsak till hur vårt psyke utvecklas, vilket senare kan 
resultera i psykisk ohälsa.52 Gränsen mellan att vara psykisk frisk, lida av lättare psykiska 
påfrestningar inkluderande stress under en kortare tid, och att lida av allvarligare psykiska 
problem är svårigenkännlig.53 
 
Psykisk ohälsa kan uppstå av olika skäl i arbetssammanhang. Det kan handla om allt från för 
höga krav, för låga krav, för låg kontroll i arbetet, brist på socialt stöd, mobbning eller andra 
situationer där obalans uppstått. Resultatet av detta kan skapa en ohållbar arbetssituation som 
i sin tur, i värsta fall, kan leda till självmord. Välbefinnandet i arbetet har en stor betydelse, 
vilket kräver att psykisk ohälsa ständigt måste motarbetas på arbetsplatsen. När man pratar 
om välbefinnande i arbetet syftar man ofta på den fysiska miljö, organisering, relationer, 
arbetsförmågan och arbetsuppgifter, men också privata förhållanden. Har en anställd redan 
hamnat i ett sämre välbefinnande och drabbats av psykisk ohälsa krävs det rehabilitering. I 
detta fallet är det viktigt att olika parter arbetar tillsammans som den sjuke, arbetsgivaren, 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och hälso- och sjukvården54, likväl landsting och 
kommun kan hjälpa till vid olika tillfällen.55 Det har självklart en stor betydelse att 
arbetsgivaren tar sitt systematiska arbetsmiljöarbete på största allvar.  
 
Syftet med rehabilitering är att den arbetstagare som har drabbats av en sjukdom som har 
gjort att den inte kan utföra arbetet lika bra som förut ska kunna få tillbaka de egenskaper som 
personen ifråga hade tidigare, innan personen drabbades av sjukdomstillståndet. När det gäller 
psykisk rehabilitering ska man koncentrera sig på möjligheterna och de resurser personen har 
och med hjälp av dessa förhindra att det psykiska tillståndet inte blir ett hinder i personens 
vardag.56 
 
4.1 AD 1977 nr. 168 
Parterna i fallet AD 1977 nr. 168 bestod av Beklädnadsarbetarnas förbund textil konfektion 
läder mot Sveriges textilindustriförbund och Scandinavian glasfiber aktiebolag i Falkenberg. 
Målet berör en arbetstagare som led av psykisk ohälsa och därför haft vissa problem med att 
                                                
50 http://forte.se/wp-content/uploads/2015/04/psykisk-ohalsa-arbetsliv.pdf  s. 7-8 
51 http://forte.se/wp-content/uploads/2015/04/psykisk-ohalsa-arbetsliv.pdf  s. 14 
52 Andersson H. I. Samhällsbaserad psykiatri, s. 38 
53 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Psykisk-halsa-och-ohalsa-/, http://forte.se/wp-
content/uploads/2015/04/psykisk-ohalsa-arbetsliv.pdf  s. 7-8 
54 http://forte.se/wp-content/uploads/2015/04/psykisk-ohalsa-arbetsliv.pdf  s. 12-13 
55 Andersson H. I. Samhällsbaserad psykiatri, s. 10-11 
56 Andersson H. I. Samhällsbaserad psykiatri, s. 45	
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anpassa sig till anställningen. Personen i fråga hade blivit uppsagd på grund av personliga 
skäl som åberopats med koppling till arbetsvägran och andra samarbetssvårigheter.  
 
Arbetstagaren var anställd från 1967 till 1971 på Scandinavian Glasfiber aktiebolag som 
väverska. När företaget valde att lägga ner avdelningen som personen i fråga jobbade på ägde 
en omplacering rum som resulterade i att arbetstagaren hamnade på rovingavdelningen som 
senare ersattes med tvinningavdelningen. Den sista omplaceringen ledde till att arbetstagaren 
fick problem med sina nerver, vilket senare utvecklades till att sjukfrånvaron ökade när de 
nervösa besvären blev för påtagliga. I och med sjukdomen fick hon paranoida 
vanföreställningar, och hennes läkare fann det opassande att hon jobbade i skift. Hon blev 
sjukskriven en längre tid och efter det omplacerad på en annan avdelning, 
copsrensningsavdelningen, vilket passade bättre då den endast innefattade dagtidsarbete. Den 
underlättade arbetstiden fick inte den effekt man hoppats då personen sjukskrev sig en längre 
period med motivering att arbetet var för understimulerade.  Arbetstagaren begärde ännu en 
gång få bli omplacerad, men fick avslag. Efter ännu en tid som sjukskriven blev personen 
placerad på mattavdelningen för att återigen bli tilldelad en plats på 
copsrensningsavdelningen. Våren 1976 gjorde företagsläkaren bedömningen att arbetstagaren 
återigen var redo för skiftarbete. Arbetstagaren blev därefter placerad på rovingavdelningen 
igen där hon trivdes.  
 
30 september 1976 uppstod plötsligt ett behov av att flytta personal till avdelningen för 
copsrensing från den avdelning där den berörda arbetstagaren arbetade. Förflyttningen var 
inte önskad av arbetstagaren som motsatte sig detta beslut eftersom det eventuellt skulle 
innebära ett försämrat psykiskt mående. Genom att inte lyda order fick arbetstagaren en 
varning, vilket senare kom att bli ytterligare en varning från arbetsgivarens sida. Den 4 
oktober 1976 sjukskrev sig arbetstagaren och blev sedan den 15 oktober samma år uppsagd 
från sin tjänst.  
 
4.1.1 Yrkanden 
Förbundet som företrädde arbetstagaren yrkade på att denna hade ett skäl till att inte lyda 
order och att bolaget i sig haft kännedom om dennes hälsotillstånd som förelåg under 
perioden. De samarbetssvårigheter som bolaget anser förelåg kan enkelt, enligt förbundet, 
lösas med omplacering, då problemen grundar sig på den psykiska sjukdomen.  
 
Bolaget yrkade istället på att de inte bara säger upp arbetstagaren på grund av den senaste 
händelsen som förelåg den 30 september utan att det har förekommit andra 
samarbetssvårigheter förut. Arbetstagaren har inte trivts i arbetsmiljön och därmed haft det 
svårt för att förhålla sig till den arbetssituation som förelåg. Bolaget påstod vidare att man inte 
såg något samband mellan den psykiska sjukdomshistoriken och just 
copsrensningsavdelningen. I och med detta menar bolaget på att det har försökt hitta en 
position som passat arbetstagaren men misslyckats och hade därför svårt att hitta något nytt 
produktivt arbete åt denne.  
 
4.1.2 Domskäl och domslut 
Domskälet i målet grundar sig på att arbetstagaren den 30 september vägrade lyda order som 
kom från arbetsledaren. Enligt arbetsdomstolen ska en ordervägran bedömas som en allvarlig 
störning i arbetet och ska därför ses som en saklig grund för uppsägning. Arbetsvägran måste 
dock ses i relation till de omständigheter som medförde en omplacering till 
rovingavdelningen. Omplaceringen var ett tillvägagångssätt för att få bukt på 
anpassningssvårigheterna och detta ansågs lyckat fram till den 30 september. Enligt 
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arbetsdomstolen hade anpassningssvårigheterna och arbetsvägran ett samband med den 
psykiska situationen som arbetstagaren led av och den omplacering som förelegat. I och med 
denna slutsats bedömde domstolen att en giltig grund till uppsägning inte hade förelegat. I 
fallet beskrivs hur en arbetstagare som lider av psykisk ohälsa inte kan bli uppsagd med 
sjukdom som grund eftersom att arbetstagaren kan utföra sitt jobb i enlighet med 
anställningsavtalet. Men ofta kan en psykisk sjukdom innebära att ens arbetsprestation 
försämras i takt med att det psykiska välmåendet försämras. Finns det en möjlighet att säga 
upp en arbetstagare som inte kan utföra sitt jobb enligt avtal, eller finns det ett ansvar hos 
arbetsgivaren när det kommer till arbetstagarens psykiska hälsa? 
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5. Rehabiliteringsansvar- Ifall man inte kan sköta sitt jobb 
Den psykisk ohälsan har stigit mer under de senaste åren, speciellt när det kommer till  det 
sociala och organisatoriska områdena. Från 2010 till 2014 steg antalet arbetsrelaterade 
sjukdomar med 70 % och den psykiska ohälsan är den störst rådande orsaken till 
sjukskrivningar efter belastningsskador.57 I takt med att det svenska arbetslivet blev allt mer 
stressigt för anställda under 90-talet kom den psykiska hälsan att bli allt mer åsidosatt.58  
 
Arbetsgivarens skyldigheter finns reglerade i följande regelverk när det kommer till 
rehabiliteringsansvar: arbetsmiljölagen (1977:1160), socialförsäkringsbalken (2010:110), 
föreskrifter från arbetsmiljöverket om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) 59 
och lagen (1962:381) om allmän försäkring.60 Även LAS berör området om arbetsgivarens 
rehabiliteringsskyldighet, dock indirekt.61  
 
Rehabilitering kan ses ur både individens, arbetsplatsens och samhällets synvinkel. Med dessa 
faktorer kan man argumentera för rehabiliteringens nytta. När arbetsgivaren tar tag i 
rehabiliteringsprocessen blir verksamhetens produktion mindre drabbad på lång sikt. Man kan 
utgå från att ifall det finns arbetsmiljöproblem som en anställd har drabbats av, kommer det 
antagligen uppstå fler fall där anställda drabbas. På så sätt är rehabilitering en fördel för 
arbetsgivaren som även får ta till sig bra kunskaper och på så vis har möjlighet att utvecklas 
som arbetsgivare.62 Uppstår det en situation, vad gäller sjukdom, där arbetstagaren inte längre 
klara av att prestera på sitt jobb som förut har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar i enlighet 
med AML 3 kap. 2a § 3 st. Rehabiliteringsansvaret gäller alltid för arbetsgivaren, det spelar 
ingen roll vad det är för anledning som bidrar till en anställds ohälsa eller om det är psykisk 
eller fysisk ohälsa det handlar om. Ett rehabiliteringskrav föreligger även om den anställdes 
ohälsa inte har någon koppling till jobbet eller inte har uppstått på grund av den rådande 
arbetsmiljön.63  
 
En arbetsgivare har som uppgift att kunna konstatera arbetstagarens så kallade 
rehabiliteringsbehov och undersöka hur stort behovet är. Dock nämner inte lagarna någon 
form för hur arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet ska utföras eller om det ska utgå ifrån 
bestämda ramar. Arbetsgivaren får vända sig till sina egna kunskaper eller ta hjälp av till 
exempel företagshälsovården. Efter att ha utfört och möjligen konstaterat att ett 
rehabiliteringsbehov föreligger ska arbetsgivaren se till att åtgärder kartläggs och genomförs, 
på arbetsplatsen eller för den enskilda individen. Vid åtgärder av arbetsplatsen kan det vara 
insatser gällande teknik, ett annat arbetsinnehåll eller att man ser över och eventuellt gör 
förändringar i arbetsorganisationen. Förändringar på arbetsplatsen behöver inte vara stora, 
små förändringar kan göra stor skillnad på en arbetsplats. Omställningarna som genomförs 
kan förbättra eller rentav förhindra att psykisk ohälsa uppstår. Detta leder oftast till en mer 
produktivvänlig verksamhet med psykiskt välmående personal som direkt kan skapa en stor 
fördel för verksamheten i sin helhet och därmed för arbetsgivaren.64 Även fast det finns 
åtgärder som en arbetsgivare borde göra finns det dock oftast begränsningar eller gränser för 
vad en arbetsgivare faktiskt kan göra för att förändra den försämrade arbetssituationen. De 
                                                
57 https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/?hl=ohälsa 
58 Günzel M, Zanderin L. Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 81 
59 Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, s.29 
60 Iseskog T. Uppsägning av personliga skäl, s. 157 
61 Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, s.29 
62 Günzel M, Zanderin L. Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 79-80 
63 Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, s. 33 
64 Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, s. 29-30 
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aspekter som en arbetsgivare ska förhålla sig till är; ekonomiska, organisatoriska och 
arbetsmiljörelaterade. En arbetsgivare måste först och främst se till den ekonomiska aspekten. 
Finns det möjlighet att genomföra åtgärden rent ekonomiskt? Det finns inga klart sagda 
riktlinjer att gå efter, utan man får som arbetsgivare utföra en rehabiliteringsåtgärd som ligger 
i samma grad som verksamhetens resurser och storlek. Den organisatoriska aspekten medför 
att en arbetsgivare inte ska behöva genomföra en stor omorganisation för att uppfylla ett 
behov för en enstaka individ. Det sistnämnda avser arbetsmiljön. Denna aspekt, med hjälp av 
AML, hindrar arbetsgivaren från att tillsätta rehabiliteringsåtgärder. En avvägning måste 
göras med hänsyn till övriga arbetstagare ifall en åtgärd riktad till en enskild individ blir till 
fördel eller nackdel för helheten på arbetsplatsen och arbetsmiljön. Skulle arbetsmiljön 
påtagligt försämras om arbetsgivaren genomför en åtgärd för en enskild individ sätter AML 
stopp för detta, med motivering att en sådan åtgärd skulle ses som orimlig då ett större antal 
skulle drabbas negativt. 65  
 
5.1 Förhindra psykisk ohälsa genom tidig rehabiliteringsåtgärd 
Rehabiliteringsåtgärder gör stor nytta på individnivå. Fokus ligger numera på att få individen 
att förhålla sig till rehabiliteringen vilket kan förhindra långtidssjukskrivningar. 
Långtidssjukskrivningar kan orsaka inaktivitet och få kroppen att börjar må sämre både 
psykiskt och fysiskt. Även livsrytmen påverkas då vi människor oftast lever runt våra jobb 
och identifierar oss med våra yrken. Att identifiera sig med sitt jobb kan skapa negativitet, 
hopplöshet och en minskning av självförtroende vid en eventuell sjukskrivning. Det sociala 
kan även drabbas påtagligt. Man har oftast den sociala umgängeskretsen på arbetet, skolan 
etc. Detta gör att den sociala kretsen krymper och risken för avståndstagande från familj och 
vänner kan bli ett faktum. Allt detta kan leda till att man nervärderar sig själv och en känsla 
av mindervärdighet infinner sig.  
 
Ifall arbetsgivaren lägger fokus på att hjälpa arbetstagaren tillbaka till arbetet kan man 
förhindra många psykiska problem och långa sjukskrivningar som sätter stopp för det 
produktiva arbetslivet. Ett bra sätt att förebygga sådant beteende är genom tidig 
rehabilitering.66 De flesta hälsoproblem som kan uppstå går lättare att lösa om de upptäcks 
tidigt. Påträffas problemen tidigt hos en anställd kan detta leda till att åtgärderna blir mindre 
kostsamma än om man hade väntat med att förhindra problemen. Ingripanden som görs tidigt 
visar oftast på ett långsiktigt resultat. Dock krävs det att arbetsgivare och eventuella 
arbetsledare och arbetskamrater har kunskapen att kunna se när en anställd inte längre mår bra 
och kan behöva hjälp tillbaka.67  
 
5.2 Arbetsgivarens utredningsansvar 
Det framkommer av prop. 2007/08:136, s. 63 vilket utredningsansvar som arbetsgivaren har 
för att kunna klargöra vilket behov arbetstagaren måste få tillgodosedd för att bli bättre. Efter 
ett klargörande av vad arbetstagaren förväntar sig och önskar ska arbetsgivaren vända sig till 
försäkringskassan för att lämna uppgifter som ska sammanställas för en heltäckande 
bedömning. Det finns därför ett utredningsansvar som är kopplat till ett samarbete med 
försäkringskassan. Arbetsgivaren måste med andra ord meddela försäkringskassan när denna 
så begär rörande arbetstagarens möjligheter att vara delaktig i verksamheten. Arbetstagarens 
delaktighet ska kunna möjliggöras utifrån någon form av anpassning till den enskilda 

                                                
65 Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättlig utgångspunkt, s. 31-33  
66 Günzel M, Zanderin L. Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 86-89 
67 Günzel M, Zanderin L. Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 91	
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individen eller genom en rehabilitering och till sist ska man även se till 
omplaceringsmöjligheten.   
 
I de fall en arbetstagare inte längre kan utföra sitt arbete och därmed är i behov av hjälp krävs 
det av arbetsgivaren att som första insats upptäcka arbetstagarens rehabiliteringsbehov. Det är 
därmed upp till arbetsgivaren att först upptäcka problemet och sen gå vidare med ärendet för 
att kunna påbörja en utredning. Det är även upp till arbetsgivaren att bekosta de utgifter som 
krävs för att hjälpa arbetstagaren att må bättre.68  
 
Slutligen är det även av största vikt att arbetstagaren i sin tur godtar och samverkar med den 
rehabiliteringshjälp denne blir erbjuden. Under hela processen ska den anställde ständigt vara 
delaktig för att hjälpen ska bli så effektivt som möjligt. Dock enligt prop. 1990/91:141 finns 
det även krav att ställa på den enskilde. Detta betyder att arbetstagaren inte får tacka nej till 
den hjälp som arbetsgivaren och försäkringskassan erbjuder.69 
 
  

                                                
68 Günzel M, Zanderin L. Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 114 
69 Günzel M, Zanderin L. Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 133	
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6. Psykosocial arbetsmiljö 
Arbetsmiljö kan ses ur olika faktorer som har både psykisk, fysisk och social karaktär. Detta 
grundar sig i både arbetsinnehåll,  arbetsorganisation samt genom dagens teknik. Betydelsen 
av arbetsinnehåll kan ta form efter utförande av ett arbete, är uppgiften för enformig kan det 
ha såväl psykiska som fysiska påfrestningar. Även sociala påfrestningar för den anställde kan 
förekomma vid arbetsinnehåll, då de flesta arbeten kräver en social erfarenhet när man träffar 
potentiella kunder eller tar kontakt via telefon och mail. Arbetsorganisationen fokuserar mer 
på hur ett arbete styrs och läggs upp för verksamheten som helhet, men också hur det enskilda 
arbetet är upplagd för respektive individ. Är inte arbetsorganisationen tillräckligt planerad kan 
detta leda till att åtaganden som den anställde utför känns enformiga och en oplanerad 
arbetsplats kan leda till negativ stress hos de anställda och den styrande ledningen. Dagens 
teknik har både för- och nackdelar. Tekniken som finns idag har gjort många slitsamma och 
tunga jobb lättare. Dock kan även detta medföra negativa konsekvenser psykiskt och socialt 
och inte bara fysiskt. När man ständigt är tillgänglig på både mail och telefon finns det en risk 
för att dess påverkan kan skapa en mer stadigvarande stress vilket i sin tur påverkar vår 
förmåga att koppla av och varva ner. Dessa faktorer kan vara psykiskt, fysiskt och socialt 
påfrestande vilket gör att arbetsgivaren har en skyldighet att hålla koll på sin verksamhet ur 
ett helhetsperspektiv.70 Enligt AML 3 kap. 2a § ska arbetsgivaren kontinuerligt genomföra ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete med hjälp av arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).   
 
Vid avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare förekommer för det mesta samverkansformer 
mellan parterna, till exempel skyddsombud eller skyddskommittéer. Avtal som ingås vad 
gäller arbetsmiljö sker främst på bransch- och förbundsnivå.71  Man får inte heller glömma 
bort EU:s reglering, då Sveriges medlemskap innebär ett större krav på att efterleva de regler 
som är stadgade.72 I Romfördraget artikel 118 A, det så kallade arbetsplatsdirektivet, 
omnämns regleringar inom olika områden som medlemsländerna ska följa och använda sig 
av.73 
 
När man arbetar med arbetsmiljö och arbetsmiljöfrågor är det arbetsmiljölagen man vänder 
sig till. Lagstiftningen är en central del i arbetsmiljösammanhang och dess främsta syftet är att 
förhindra att ohälsa och olycksfall förekommer på arbetsplatsen enligt AML 1 kap. 1 §. Lagen 
fokuserar lika mycket på den fysiska som den psykiska hälsan hos de anställda. Det andra 
ändamålet med denna lag är att kunna generera en god arbetsmiljö.74 I andra kapitlet AML 
fokuseras det på “det goda arbetet”. Målsättningen av lagstiftaren i detta sammanhang har 
flera betydelser, bland annat arbetets generella innehåll samt möjligheten att kunna påverka 
som arbetstagare. Fokus ligger på den psykosociala arbetsmiljön i dagens arbetsrättsliga 
frågor, man menar på att den psykosociala ohälsan skulle bli mindre om man omger sig av ett 
större socialt umgänge och ges möjlighet till påverkan. Den största effekten på ohälsan är att 
se till att arbetsinnehållet i en position är tillfredsställande för individen, inte för 
understimulerade eller krävande. Detta kan i värsta fall leda till höga negativa stressnivåer och 
psykisk belastning.75 

                                                
70 Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, s. 9-13 
71 Günzel M, Zanderin L. Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 27 
72 Günzel M, Zanderin L. Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 24 
73 Günzel M, Zanderin L. Arbetsmiljö och rehabilitering, s. 29 
74 Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättlig utgångspunkt, s. 14-15 
75 Günzel M, Zanderin L. Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 34-35	
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För att en arbetsgivare ska kunna uppnå målet med “det goda arbetet” finns det krav, som 
tidigare nämnts, att genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete i sin verksamhet. Detta 
betyder att arbetsgivaren är skyldig att följa de föreskrifter som finns tillgängliga inom 
området och även utöver detta kunna på egen hand jobba för en bättre arbetsplats. 
Föreskrifterna som ska efterlevas på arbetsmiljöområdet är de arbetsmiljöverket tar fram 
genom ett bemyndigande av regering. Dessa föreskrifter förtydligar arbetsgivarens ansvar 
enligt AML 3 kap. 2 §.76 Arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete som måste utföras 
enligt lag har fem delkrav som måste uppnås; mål/policy, dokumentation, handlingsplan, 
ledning och uppföljning.  
 

• Målen ska vara både långsiktiga och kortsiktiga för verksamhetens arbetsmiljö och 
med detta ska det finnas redskap man tar hjälp av för att uppfylla dessa mål (policy). 
 

• Dokumentationen om det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att får en klar 
bild över hur verksamheten fungerar arbetsmiljömässigt. Samt klarlägga vilka 
kunskaper ledningen och arbetsbetsgivaren har och hur detta kan komma att förbättras 
med hjälp av föreskrifter. 

 
• Handlingsplanen fungerar som en vägledning mot de mål man har lagt upp för 

verksamheten. De frågor som hanteras först och främst är vad, vem och när. Vad ska 
göras, vem ska göra det och när ska det göras. En handlingsplan är inte en målsättning, 
utan en dokumentation på åtgärder. En handlingsplan är att betraktas som en 
sammanställning av saker som bör åtgärdas likt en hjälpande hand för att förbättra 
arbetsmiljön.  
 

• Arbetsgivaren ska kunna på ett klart, tydligt och effektivt sätt gå ut med 
arbetsuppgifterna till arbetsledare i verksamheten. Arbetsledaren ska sedan föra vidare 
informationen till de anställda för att snabbt få ut målsättningar och åtgärder som 
behövs göras.  

 
• Uppföljningen inom en verksamhet är viktigt då man som arbetsgivare ska kunna få 

en klar bild över hur verksamheten har reagerat på de åtgärder som har gjorts för att 
åstadkomma en bra arbetsmiljö. Genom att genomföra en uppföljning kan man hitta 
fel och brister med åtgärderna, men också se vad som faktiskt fungerade bra.77  

 
Arbetsgivaren ska själv styra upp och genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Skulle det 
dock vara så att arbetsgivaren känner att denne inte har den kunskap som krävs för att kunna 
leva upp till vad som är reglerat kan hjälp fås av bland annat företagshälsovården eller någon 
annan med tillräckliga kunskaper. Detta gäller även om sakkunskapen inte finns vid 
arbetsanpassning eller rehabilitering.78  
 
6.1 Utredning av målet B 399-14  
Följande fall kommer beröra frågetecknen kring arbetsgivarens ansvarområden beträffade 
välmåendet hos de anställda. Hur långt sträcker sig detta ansvar och vilka faktorer avgör 
huruvida arbetsgivaren har brustit i sitt arbete gällande den psykosociala arbetsmiljön? Målet 
B 399-14 tas först upp i tingsrätten där bakgrunden är följande: L.P arbetade som 

                                                
76 Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättlig utgångspunkt, s. 16-17 
77 Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, s. 21-29 
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socialsekreterare vid IFO i Krokoms kommun från den 1 april 2006 till mitten av 2010. Efter 
en tid blev L.P försedd med en ny arbetsledare vid namn B.B vilket snabbt resulterade i 
samarbetsproblem dem emellan. L.P började känna sig övervakad, kränkt och mobbad av 
B.B. B.B hanterade sitt ledarskap på ett annorlunda sätt i jämförelse med tidigare arbetsledare 
och hennes personlighetstyp stämde inte med L.P. L.P började få en känsla av att han inte 
räckte till och blev ständigt påmind om sina brister av B.B. Med tiden började L.P må allt 
sämre och hans arbetskamrater upptäckte detta och skickade en skrivelse till arbetsledningen. 
Arbetsledningen företräddes av bland annat avdelningschefen S.E och socialchefen U.N.  
 
Med skrivelsen anordnades ett möte som kom att leda till en mobbningsutredning och man 
tog även kontakt med företagshälsovården. När företagshälsovården Commodia inte gick med 
på att genomföra en mobbningsutredning beslutade man att avdelningschefen S.E skulle göra 
utredningen utan att ha någon tidigare erfarenhet. Man bad även L.P ta kontakt med läkare 
och psykolog, vilket han också gjorde efter att ha varit lite emot det. L.P antydde att hjälp från 
psykolog eller läkare inte skulle lösa problemet då det var arbetsplatsen och B.B som var 
grunden till hans mående.  
 
Mobbningsutredningen, som bestod utav en intervju med B.B och L.P utan övriga 
arbetskamraters synpunkter, ledd av S.E visade på att det inte förelåg någon kränkning eller 
mobbning från B.B:s sida mot L.P. Både S.E och U.N var medvetna om att L.P mådde 
psykiskt dåligt. Efter många möten med och utan L.P kom arbetsledningen fram till att en 
varning borde utdelas till L.P, då han bland annat hade brister i sitt arbete. Mötet den 19 maj 
2010 var S.E, U.N, personalchefen, L.P, facklige företrädaren och fackombudsmannen 
samlade. L.P och den fackliga företrädaren hade fått tilldelat sig att mötet handlade om 
mobbningsutredningens resultat. Dock kom mötet att leda till att en varning skulle tilldelas, 
vilket arbetsledningen sedan ändrade till att ett avskedande eventuellt skulle bli aktuell för 
L.P. 
 
Den 26 maj 2010 undertecknade U.N avskedandet av L.P. Under mötet den 19 maj 2010 
begärde det fackliga ombudet om att överläggning skulle ske och man beslutade att den skulle 
äga rum den 10 juni 2010. Överläggningen ägde dock aldrig rum då L.P tog sitt liv samma 
dag. 
 
L.P ville bli omplacerad men någon omplaceringsutredning genomfördes aldrig. Inte heller 
har det kommit fram att någon rehabiliteringsutredning har gjorts som skulle ha underlättat 
L.P:s återkomst till arbetet från sin psykiska ohälsa. 
 
6.1.1 Yrkanden  
Målsägande: U.N hade godkänt en begäran på avsked för arbetstagaren L.P, utan saklig grund 
för grovt avtalsbrott. Begäran om avsked fortskred även fast arbetstagaren hade visat tecken 
på instabilitet och självmordstankar. U.N hade därför gjort sig skyldig till grov vårdslöshet 
genom att vara orsak till L.P:s ohälsa och bortgång. Eftersom U.N hade vetskap om L.P:s 
mående är det frågan om allvarligt, medvetet risktagande. U.N ska därför dömas för grov 
oaktsamhet genom åsidosättande av arbetsmiljölagens bestämmelser om förebyggande av 
ohälsa.  
 
S.E hade genomfört en process med anledning att avskeda L.P trots att han var medveten om 
att det inte fanns en giltig grund för avsked. S.E genomförde processen även fast han hade 
vetskap om L.P:s psykiska tillstånd. Detta handlande var därför fråga om ett medvetet 
risktagande med svårartad prägel. S.E gör sig därför skyldig till grov vårdslöshet som har 
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resulterat i L.P:s sjukdom och senare död. Han ska därför dömas för grov oaktsamhet genom 
att åsidosätta bestämmelserna i arbetsmiljölagen om förebyggande av ohälsa.  
 
Tilltalade: U.N och S.E förnekade att det hade begåtts något brott genom bristande i ansvar 
gällande arbete för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. De var medvetna om deras ansvar 
för arbetsmiljön men menade att de hade vidtagit de åtgärder om behövdes och hade därför 
inte varit oaktsamma och därmed inte orsakat L.P:s bortgång. De förnekade att de hade 
genomfört en avskedsprocess på av målsägande angivna grunder.  
 
6.1.2 Domskäl 
I målet framkommer att L.P, anställd inom socialförvaltningen vid Krokoms kommun, tog sitt 
liv i juni 2010 på grund av psykisk ohälsa. Man hade konstaterat att L.P har försökt att påvisa 
att hans mående var resultatet av arbetsledaren B.B:s kränkande särbehandling gentemot 
honom sedan en längre period.  
 
Man har slagit fast att S.E, med sin position som enhetschef samt företrädare för 
arbetsgivaren, hade ett ansvar gällande verksamhetens arbetsmiljö. Det framkom heller inte 
några tvivel kring U.N:s ansvarsroll för arbetsmiljön då hans position som socialchef vid 
kommunen samt ansvarig företrädare för arbetsgivaren inte innebar en frihet från ansvar.  
 
Bedömningen i målet bestod i att kunna avgöra huruvida U.N och S.E av oaktsamhet eller 
genom grov vårdslöshet hade förorsakat L.P:s ohälsa och senare bortgång. Detta genom att 
antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätta sin skyldighet att arbeta för att förebygga 
ohälsa förenligt med arbetsmiljölagen (1977:1160). 
 
6.1.3 Det aktuella rättsläget 
För att kunna dömas för vållande till annans död eller sjukdom, som finns under Brottsbalken 
(1962:700) 7§ och 8§, krävs det att man varit oaktsam och att det har förelegat ett orsak-
samband mellan skada och gärning. Detta innebär att handlingen inte behöver vara direkt utan 
det som krävs är att personen har handlat, eller underlåtit att handla, i order att skadan senare 
inträffar med tydlig koppling till handlingen. Kravet på oaktsamhet i relation till utgången är 
ett kriterium. När man ska göra en slutgiltig bedömning i frågan om någon ska dömas för 
vållande av sjukdom eller död måste man undersöka ifall det finns något som tyder på att 
gärningsmannen har haft anledning att ta en sådan risk som kan medföra just död eller 
sjukdom för annan.  
 
Ifall man begår en gärning som beskrivs närmare under BrB 3 kap. 7-9 §§, och detta i sin tur 
utförs med uppsåt eller oaktsamhet, blir innebörden att man åsidosätter den skyldighet som är 
förenlig med arbetsmiljölagen. Handlingen innebär att man kan dömas för arbetsmiljöbrott i 
enlighet med BrB 3 kap. 10 §. Detta betyder i det specifika fallet att man måste kunna se ett 
orsakssamband i fallet rörande L.P:s bortgång i relation till åsidosättandet av skyldigheter i 
enlighet med bestämmelserna.   
 
Det beskrivs även närmare att det finns krav på hur en arbetsmiljö ska justeras efter 
arbetstagare för att arbetsförhållandena ska bli så bra som möjligt. Anpassningen ska göras 
efter arbetstagarens individuella utgångspunkter som kan ses ur ett socialt, psykiskt eller 
fysiskt perspektiv, vilket framkommer av AML 1 kap. 1 § 2st. Olika typer av belastningar, 
som kan leda till ohälsa eller olycksfall, kan förhindras genom att anpassa arbetssituationen 
efter arbetstagarens förutsättningar i enlighet med samma lagrum, 4st.  
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Ansvarsfrågan ska riktas mot arbetsgivaren när det kommer till frågor rörande arbetsmiljön. 
Det är upp till denne att ständigt arbeta och genomföra åtgärder som leder till att man 
motverkar risken för att arbetstagare faller offer för olyckor eller ohälsa, AML 1 kap.  2 § 1st. 
Att förebygga risken för att någon skulle drabbas av ohälsa eller olycksfall betyder således att 
“arbetsgivaren ska systematisera planera, leda och kontrollera verksamheten.” Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet betyder därför att man som arbetsgivare ständigt ska försöker 
likställa dess arbetsmiljö med befintliga bestämmelser inom området som definierar en god 
arbetsmiljö. Det ställs krav på arbetsgivaren att kunna bidra med en god arbetsplatsanpassning 
och rehabiliteringsmöjligheter. Dessa åtgärder ska möjliggöra att arbetstagare efter sjukdom 
eller liknande frånvaro kan få en lättare väg tillbaka till arbetsplatsen och sin anställning samt 
uppfylla syftet att förbättra måendet, AML 1 kap. 2 a § 3 st.  Det framgår att arbetsgivarens 
skyldighet i det här hänseendet sträcker sig mot den enskilda arbetstagarens arbetssituation 
och därför kan det i vissa fall betyda att arbetsgivaren måste vidta åtgärder eller på annat sätt 
anpassa situationen för en god arbetsmiljö, AML 1 kap. 3 § 2st.  
 
Arbetsmiljöverket har rätt enligt arbetsmiljöförordningen (1977:1160) 18 § att ge ut 
föreskrifter som komplement för arbetsmiljölagen. Detta betyder att arbetsmiljöverkets 
bestämmelser kring systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) tydliggör för arbetsgivare 
hur man rent praktiskt uppfyller kraven förenliga med en god arbetsmiljö. Det finns stadgat 
att arbetsgivaren med sitt systematiska arbete ska “undersöka, genomföra och följa upp” 
arbetsplatsen för att på detta sätt motverka ohälsa och olyckor för att skapa en trevlig miljö, 
AMF  2 §.  Det är viktigt att man som arbetsgivare är kontinuerlig i sitt systematiska 
arbetsmiljöarbete och att undersökningen innefattar både fysiska, psykiska och sociala 
aspekter av miljön, AMF 3 §. Arbetsgivaren måste vara öppen för de risker som kan medföra 
olyckor eller ohälsa, vilket medför en bedömning av faran och dess omfattning i relation till 
arbetsförhållandena för arbetstagarna.  Det finns även krav på att arbetsgivaren snarast 
möjligen genomför de åtgärder som behövs för att förhindra uppkomst av ohälsa eller 
olycksfall. Krav på åtgärder omfattar även andra behov som kan göra arbetsmiljön bättre, 
AMF 10 § 1 st.  
 
I målet hänvisar man till föreskriften om “åtgärder mot kränkande särbehandling i 
arbetslivet” (AFS: 1993:17) som numera har ersatts med “organisatorisk och social 
arbetsmiljö” (AFS 2015:4). Hänvisningen syftar till att först klarlägga att alla arbetstagare 
omfattas av bestämmelsen. Av 1 § framkommer att kränkande särbehandling innebär att man 
som enskild individ blir utsatt för orätta eller förkastliga gärningar som medför ett 
utanförskap. Det finns bestämmelser, omfattande av aktuella föreskrifter, att det ska finnas 
inpräglade system för att man ska finna tecken på att någon blir utsatt för kränkning av social 
karaktär, 4 §. Kraven säger att när någon form av kränkande särbehandling uppenbarar sig är 
det av största vikt att åtgärder sätts in direkt. Den som drabbas av kränkande särbehandling 
ska vidare få det stöd som krävs omgående, 6 §.  
 
I målet har man även beaktat föreskrifter i form av råd, som dock inte är tvingande: “Psykiska 
och sociala aspekter på arbetsmiljön” (AFS 1980:14) samt “Arbetsanpassning och 
rehabilitering” (AFS 1994:1). Där framgår hur man på ett brukbart sätt ska handla i specifika 
situationer, till exempel när det kommer till användandet av arbetsmiljölagen i de nämnda 
situationerna. 
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6.1.4 Tingsrättens motivering till domslut  
S.E och U.N hade ett krav på att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen 
för att förhindra att ohälsa förekommer bland de anställda. Genom socialstyrelsens tillsyn 
kom det fram att det fanns ganska omfattande organisatoriska brister på arbetsplatsen. S.E och 
U.N tyckte själva att de hade gjort ett bra jobb och inte hade kunnat bistå med mer hjälp än de 
hade gjort under den uppkomna situationen. Tingsrätten gör dock bedömningen att cheferna 
inte agerade tillräckligt utan åtgärderna var bristfälliga. De bistod med läkare- och 
psykologkontakt åt L.P, trepartssamtal och en mobbningsutredning. Dock fanns det ingen 
plan på vad dessa besöken skulle utmynna i då ingen rehabiliteringsutredning hade upprättats 
och mobbningsutredningen var tunn och inte ordentligt gjord. Tingsrätten menade också på 
att den depression som L.P befann sig i, enligt vittnesuppgifter, hade ett orsakssamband med 
det bristande arbetsmiljöarbetet och de samarbetssvårigheter som förekom på arbetsplatsen 
mellan B.B och L.P. Det fanns inget som tydde på att hans instabila hälsa eller hans senare 
begångna självmord berodde på något annat som hade förekommit tidigare i hans liv, genom 
detta kom tingsrätten fram till att det handlade om att dödsfallet hade orsakats av en 
arbetsskada.  
 
Gällande omplacering fanns det ett antal lediga positioner som L.P hade kunnat ta som ett 
substitut. Dock hade inte detta tagits i beaktande och undersökts närmare. Kontakten med 
folkhälsovården som är förenlig med AML 3 kap. 2c § kunde inte sägas ha uppnått kriteriet 
för ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta gör att rehabiliteringsansvaret inte uppfyllts 
av varken S.E eller U.N.  
 
L.P mådde som sämst efter mötet den 19 maj 2010 då det framkom att en varning inte var 
tillräcklig utan man övervägde även ett avskedande. Genom förhör hade man inte heller 
lyckats komma fram till någon saklig grund för ett avskedande och de brister som förelåg 
hade inte ansetts vara rimliga. Varken S.E eller U.N hade kunskaper om arbetsrättsliga 
åtgärder, dock hade de inte visat på att man hade försökt skaffa sig sådan kunskap. Båda 
cheferna hade från olika håll fått uppgifter om att L.P mådde så pass dåligt att en 
självmordsrisk var överhängande nära, trots ovannämnda faktorer valde de att fortsätta med 
att skilja L.P från sin tjänst på kommunen. Detta leder fram till bedömningen att de hade gjort 
sig skyldiga till ett medvetet grovt risktagande enligt BrB 3 kap. 7 § 2 st.  
 
För att det ska kunna föreligga ett ansvar gällande S.E:s och U.N:s oaktsamhet kring L.P:s 
död, ska det föreligga ett samband mellan handlandet från de båda och L.P:s bortgång. 
Tingsrätten menade på att L.P:s död aldrig hade inträffat om man hade handlat rätt, i enlighet 
med bestämmelserna kring det egna arbetsmiljöarbetet. Därför borde det föreligga ett 
samband mellan dessa två händelser.   
 
6.1.5 Domslut 
Genom ovannämnda faktorer hade både S.E och U.N agerat oaktsamt och vårdslöst gällande 
försummelsen kring upprätthållandet av en god arbetsmiljö. Man hade brustit i tillsyn över 
arbetsmiljön; att förhindra kränkande beteenden, omplaceringsskyldigheten och 
rehabiliteringsskyldigheten. Även valet att försöka skilja L.P från sin tjänst trots brister i den 
sakliga grunden och de risker som man visste fanns. Cheferna hade på detta sättet åsidosatt 
arbetsmiljölagens syfte och mening. Eftersom både S.E och U.N hade ett ansvar för 
arbetsmiljön hade de därför enligt tingsrätten gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott genom 
vållande till annans död.  
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6.1.6 Hovrätten 
U.N och S.E yrkade på att Hovrätten ska ogilla tingsrätten dom och fria dem från ansvar.  
 
Åklagaren och den bortgångnes familj hade yrkat på att hovrätten skulle döma ut en hårdare 
påföljd än vad tingsrätten gjorde.  
 
6.1.7 Domskäl 
Det finns inte någon skillnad mellan en bedömning av psykosociala och fysiska faktorer vad 
gäller arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen. Dock är det lättare att hitta fysiska fel än 
psykosociala brister, vilket ställer hårdare krav på arbetsgivarens ansvar. Samtidigt ges det 
betydligt större utrymme för tolkningar kring brister som relaterar till organisatoriska och 
sociala krav beroende på dess svårigenkännlighet. 
 
För en rättvis bedömning måste man se om det fanns möjlighet till att förse L.P med betydligt 
bättre resurser och åtgärder än vad som förekommit. Hovrätten hade, som tingsrätten, kommit 
fram till att anpassningen gällande L.P:s arbetsmiljö inte hade uppnåtts till det bättre. 
Bedömningen blir att cheferna hade varit oaktsamma när det kommer till att följa 
arbetsmiljölagstiftningen.  
 
Vid bedömning om omplaceringen menade arbetsmiljökonsulten att en sådan bara kan 
genomföras efter att en medicinsk bedömning har gjorts, vilket det inte hade i detta fallet. 
Visserligen hade inte arbetsgivaren någon skyldighet att se över omplacering när det kommer 
till avskedande eller när det gäller omplacering av en arbetstagare för att se till behovet av en 
annan arbetstagare. Man kan inte heller bortse från att L.P hade gett olika besked i frågan om 
omplacering, då han i många fall hade sagt att han istället ska rätta till felen i sitt arbete.  
 
L.P:s försämrade hälsa och oförmågan att be om hjälp hade inte gjort situationen om 
omplacering lättare, dock borde S.E och U.N ha undersökt om det fanns en möjlighet till att 
en omplacering kunnat föreligga. Därför hade de även varit oaktsamma i likhet med vad 
arbetsmiljölagen säger. Kontakten med psykolog och läkare hade inte haft något annat syfte 
än att förbättra hans hälsa, dock hade det inte framkommit någon plan kring L.P:s 
återvändande till arbetet. I och med detta hade de varit oaktsamma vad gäller att förebygga 
ohälsa.  
 
Mobbningsutredningen hade inte varit genomarbetad och uppfattades som bristfällig, 
eftersom kontakt med arbetskollegor kring situationen hade uteblivit. U.N och S.E hade 
därför varit oaktsamma vad gäller föreskrifter om kränkande särbehandling.   
 
Den arbetsrättsliga åtgärden beträffande beslutet om avskedande saknade tillräcklighet och 
var därför att betraktas som svag och bristfällig. Beskrivningen hade brist på relevant 
motivering eftersom den baserades till viss del på äldre händelser. 
 
Enligt HD:s bedömning i rättsfallet NJA 1991 s. 163, ska man vara försiktigt med 
appliceringen av oaktsamhetsrekvisitet gällande vållande till annans död som finns i BrB 3 
kap. 7 §. I fall man jämför L.P:s fall med ett mål som presenteras av NJA 2004 s. 34 ska 
bedömningen beakta huruvida begreppet oaktsamhet kan anses uppfyllt. Prövningen i det 
nämnda målet går ut på att besvara om personen i fråga har agerat tillräckligt oaktsamt för att 
klandras för ett dödsfall som skedde under hans bevakning. Målet handlade om att en 
värnpliktig drunknade under ett övningstillfälle där han stod under förfogande av en 
övningsledare. Övningsledaren hade, kunde man konstatera, varit bristfällig i bedömningen av 
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säkerheten. På grund ut av att övningsledaren hade underlåtit att göra en korrekt 
säkerhetsundersökning av stridshinderbanan medförde detta att en av männen dog. HD kom 
fram till att den underlåtenhet som låg till grund för händelsen inte var den grad av felaktigt 
handlade att det uppfyllde kriteriet för vållande till annans död. Detta i sin tur betydde att 
övningsledaren inte gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott. Av detta kan man utläsa att 
rekvisitet oaktsamhet inte alltid kan utgöra en straffbelagd företeelse.  
 
Med detta rättsfall att ta hänsyn till samt den omständighet att L.P själv var 
svårsammarbetsförd, med tanke på hans tidigare motvilja till rehabilitering, utgjorde 
hovrättens slutbedömning. S.E och U.N hade agerat bristfälligt i flera avseenden men det sågs 
inte som tillräckligt klandervärt oaktsamt för att bedömas vara arbetsmiljöbrott.  
 
6.1.8 Domslut 
Hovrätten kom fram till att oaktsamhet inte har förelegat av det allvarligare slaget, vilket det 
kan anses vara straffbart ifråga om vållande till sjukdom eller vållande till annans död. 
Hovrätten ogillar åtalet och befriar därmed S.E och U.N från ansvar och därmed från 
anklagelsen om arbetsmiljöbrott.  
 
Skiljaktiga i Hovrätten 
P-A. Svenssson, Hovrättsrådet 
Svensson har en skiljaktig mening vad gäller U.N:s ansvar i fallet. Målsägande menade på att 
U.N hade grovt åsidosatt sitt ansvar gällande arbetsmiljölagen när han skrev under ett 
avskedande trots att han visste att L.P mådde dåligt och på gränsen till självmord vid det 
tillfället. I detta fall gäller ansvarstalan angående U.N endast undertecknandet av avskedande. 
De flesta arbetsmiljöbrott begås genom underlåtelse, men kan givetvis också ske genom ett 
aktivt handlade. Ett felaktigt avskedande leder endast till att avskedandet ogiltigförklaras och 
skadestånd måste betalas ut av arbetsgivaren, detta skulle då ha påverkat utgången till 
självmordet. Man hade inte kommit fram till vilket samband som finns mellan denna 
felaktighet och systematiska arbetsmiljöarbetet, eller hur kopplingen var till arbetsrättens 
reglering. Handlingen som sådan finner man svår att koppla till ett arbetsmiljöbrott.  
 
U.N hade inga vidare juridiska kunskaper gällande arbetsrätten och han hade genom andra 
chefer fått hjälp med att komma fram till beslutet om att ett avskedande kunde ligga till grund. 
Dock hade personalchefen varit med på mötena, gällande L.P, och var kunnig i arbetsrätt och 
man hade även rådfrågat en jurist vid Sveriges kommuner och landsting. Vid detta laget borde 
man ha undersökt den sakliga grunden för avskedande noggrannare. Man kunde också dra 
slutsatsen att U.N inte var ensam beslutstagare gällande handlingen och att han förlitade sig 
på personalchefens kunskaper och därför inte hade handlat så oaktsamt klandervärt att det var 
straffbart.  
 
S. Lönn, Nämndeman 
Lönn höll med resterande beslutsfattare i bedömningen att U.N och S.E hade hanterat L.P:s 
situation väldigt bristfälligt. Dock hade Lönn en annan syn på domslutet, att handlingen skulle 
ha bedömts så klandervärt oaktsamt att det skulle varit på tal om ett straff, eftersom 
handlingen som hade utförts under situationen var medvetet risktagande av ett allvarligt slag i 
samband med åsidosättande av arbetsmiljölagen.  
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Eftersom HD inte valde att ta fallet vidare genom att bevilja ett prövningstillstånd gällande 
Krokommålet finns det ingen tydlig vägledning för fall av psykosocial karaktär.79 
Tingsrättens bedömningar att det fanns ett tydligt samband mellan chefernas oaktsamhet och 
L.P:s självmord delades inte av hovrätten, därför sågs det som centralt att HD skulle ta sig an 
målet för att avgöra hur ansvarsfrågan såg ut med tanke på den ökade psykiska ohälsan i 
arbetssammanhang. Ett prejudikat gällande psykosocial arbetsmiljö skulle möjliggöra att man 
på ett tidigare skede kunde förhindra att fall rörande brister i arbetsmiljön får förödande 
konsekvenser. HD:s beslut att inte se över fallet grundade sig på avsaknaden av synnerliga 
skäl. Man finner inte att det fanns något som gör att en prövning av fallet är av nytta för 
rättstillämpningen.80  
 
6.2 Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverket   
Arbetsmiljölagen (1977:1160) kännetecknas som en ramlag som formas av arbetsmiljöverkets 
bestämmelser. Arbetsmiljöverket har som uppgift att konsekvent granska arbetsmiljön på 
olika arbetsplatser. Vad man vill åstadkomma framgår av en förordning med följande lydelse 
81:  
 
”Arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och 
den tekniska utvecklingen i samhället. Vid fartygsarbete skall arbetsmiljön vara 
tillfredställande också med hänsyn till sjösäkerhetens krav. Arbetsförhållanden skall anpassas 
till människors olika förutsättningar i fysisk och psykiskt avseende. 
 
Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetsprestation 
samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.  
 
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 arbetstider beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall 
undvikas eller begränsas.  
 
Det skall eftersträvas att arbetet ger möjlighet till variation, social kontakt och samarbete 
samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.  
 
Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjlighet till personlig och 
yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar”- AML 2 kap. 1 
§. 
 
Det centrala är att det ligger på arbetsgivaren att se till att det finns en trygg och säker miljö 
där arbetstagare dagligen befinner sig. Det kan därför konstateras att det föreligger en plikt att 
ansvara för arbetsmiljön. I samband med det finns det även konsekvenser ifall arbetsgivaren 
inte kan prestera enligt denna skyldighet, vilket medför ett straffansvar. Straffansvaret 
existerar i relation till arbetsgivarens skyldigheter vilka finns återberättade i AML 3 kap. 2 §. 
Denna bestämmelse meddelar att arbetsgivaren ska se till att allt nödvändigt sker i behov av 
att förebygga ohälsa och olyckor. Alla risker som kan innebära olyckor eller ohälsa ska därför 
i största mån undvikas eller förebyggas.82  

                                                
79 Arbetarskydd ”Varför en bok om Krokommålet, Elinor Torp?”  
80 Arbetarskydd ”HD prövar inte självmordsdom”  
81 Glavå M. Arbetsrätt, s. 711	
82 Iseskog T. Arbetsmiljöansvar, s. 45  
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AML 3 kap. 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 (…)”   
 
AML 3 kap. 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 ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna verksamheten och 
vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart skall 
tidplanernas (…)”  
 
Sammanfattningen av den nämnda lagtexten är således att arbetsgivaren är skyldig att ”vidta 
alla åtgärder som behövs” för att därmed uppfylla det krav som ställs för en trygg 
arbetsmiljö. För att närmare förstå vad detta innebär ska uttrycket ”vidta alla åtgärder som 
behövs” utredas: man kan först och främst konstatera att uttrycket inte direkt innebär ett totalt 
ansvar och bristande i arbetsgivarens ansvar när en olycka skulle inträffa. Syftet med 
lagrummet är att man som arbetsgivare ska leva efter normen: ”Hur skulle en normal och 
varsam arbetsgivare styra sin verksamhet?”.  Man kan därmed dra slutsatsen att arbetsgivare 
ska följa detta råd så länge personen i fråga arbetar utifrån paragrafens rimlighet. De krav som 
ställs på arbetsgivaren förutser att han vidtar alla nödvändiga åtgärder i förebyggande syfte i 
den mån det kan anses rimligt.83  
 
6.2.1 Sanktionerade- eller bindande föreskrifter och rekommendationer 
De krav som kan anses vara rimliga, vilket arbetsgivaren ska följa är först och främst de 
föreskrifter som ställs av arbetsmiljöverket. Därtill kommer de så kallade ingripanden eller 
kommandon som också framställs av arbetsmiljöverket. Utöver dessa finns det även 
speciallagar som inte får ignoreras av arbetsgivaren. Framförallt ställs det krav på 
arbetsgivaren att bedriva sitt eget systematiska arbetsmiljöarbete, detta innebär att 
”arbetsgivaren ska utöva tillsyn, vidta de ytterligare åtgärder, som han kan känna till och 
som är ekonomiskt möjliga att genomföra samt organisera rehabilitering”.84  
 
Arbetsmiljöverket är en myndighet som genom iakttagande av arbetsmiljölagen producerar 
förskrifter med syfte att bevara och arbeta för en god arbetsmiljö. Föreskrifterna i sin tur är 
indelade beroende på dess auktoritet: 
 

• Omedelbart sanktionerade föreskrifter är bestämmelser som har en direkt påföljd för 
den som bryter mot den. Föreskrifterna berör områden som är extra känsliga på ett 
sådant sätt att ett avvikande från reglerna kan innebära direkt livsfara. Bestämmelserna 
syftar främst till återkommande av kontroller och granskning av olika typer av 
utrustning och verktyg. Genom att arbetsmiljölagen ger ett bemyndigande till 
regeringen att låta arbetsmiljöverket utfärda sanktionerade bestämmelser likställs brott 
mot föreskrifter med direkt sanktion som en kriminell handling.85  Ifall arbetsgivaren 
skulle bortse från en regel med direkt anknuten sanktion skulle konsekvenserna av 

                                                
83 Iseskog T. Arbetsmiljöansvar, s. 47  
84 Iseskog T. Arbetsmiljöansvar, s. 47-48  
85 Iseskog T. Arbetsmiljöansvar, s. 50  
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detta innebära skada för någon individ blir arbetsgivaren beskylld för 
arbetsmiljöbrott.86  
	

• Bindande föreskrifter utgör en majoritet bland arbetsmiljöverkets föreskrifter. Som 
arbetsgivare är man skyldig att följa dessa bindande föreskrifter för att kunna påvisa 
att man ”vidtar alla åtgärder som behövs” för att bevara en god arbetsmiljö. Ett 
underlåtande att följa de bindande bestämmelserna kan innebära att arbetstagare eller 
andra individer åker illa ut. Skada, sjukdom eller dödsfall kan vara ett resultat av 
misskötsel vilket därmed kan medföra ett arbetsmiljöbrott. Arbetsgivaren blir således 
ansvarig ifall någon skulle drabbas av att man inte följt de bindande föreskrifterna.	

 
• Rekommendationer kan vara komplement till andra former av bestämmelser, till 

exempel rörande hur de övriga reglerna bör praktiseras. Rekommendationerna är inte 
juridiskt bindande och har därmed inte samma auktoritet som de övriga föreskrifterna. 
Meningen är istället att finnas som hjälpmedel för arbetsgivaren att kunna utöva ett väl 
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Dock kan man inte bortse helt från dessa 
rekommendationer eller råd eftersom de fortfarande kan kopplas till de skyldigheter 
som finns återberättade i AML 3 kap. 2 §. I fall man kan återknyta en olycka till att 
arbetsgivaren har ignorerat utfärdat råd från arbetsmiljöverket och därmed brister i att 
uppfylla de krav som kan anses rimliga i förhållande till att bevara en trygg 
arbetsmiljö kan det bli konsekvenser.87   

 
De rekommendationer som innefattar psykiska aspekter på arbetsmiljön är väldigt generella 
och de är svåra att definiera som krav eller förpliktelser för arbetsgivaren.  Det är därmed 
svårt att kunna klart visa att det är på grund av arbetsgivarens bristande i rekommendationer 
som har lett till skada eller sjukdom för annan. Med detta ska man inte dra slutsatsen att den 
psykiska miljön är mindre relevant att förbättra, men svårigheten att peka på ett bristande i 
ansvar ligger i att det inte finns direkta krav riktade mot arbetsgivaren. Detta medför en viss 
svårighet att rikta ett ansvar mot arbetsgivaren och peka på att ett fel har ägt rum.88 Tydliga 
krav, vanligtvis bindande föreskrifter, gör det således enklare att rikta ansvarsfrågan mot 
arbetsgivaren och med detta konkret kunna förbättra den psykiska arbetsmiljön.89 Slutsatsen 
är att arbetsgivaren har indirekt ett ansvar att följa rekommendationer för att undvika att bli 
beskylld för att inte har fullföljt sitt ansvar att vidta alla de rimliga åtgärder som krävs för en 
bra arbetsmiljö i enlighet med arbetsmiljöverkets rekommendationer i samklang med AML 3 
kap. 2 §.90 
 
6.2.2 Förbud och förelägganden 
Arbetsmiljöverkets hemsida informerar att genom europeiskt samarbete vill de arbeta för att 
förbättra arbetsmiljön för att på bästa sätt kunna skapa ett hållbarare Sverige. Framförallt 
genom att förbättra möjligheten för människor att arbeta högre upp i åldern. Med målet att 
bevara nutida samhällsystemet och uppmuntra den svenska välfärden måste målet vara att 
underlätta och möjliggöra ett mer långvarigt arbetsliv. Hur man praktiskt ska gå tillväga är att 

                                                
86 Iseskog T. Arbetsmiljöansvar, s. 51 
87 Iseskog T. Arbetsmiljöansvar, s. 55-56  
88 Iseskog T. Arbetsmiljöansvar, s. 56 
89 Iseskog T. Arbetsmiljöansvar, s. 56-57  
90 Iseskog T. Arbetsmiljöansvar, s. 57-58  
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fokusera på just arbetsmiljön och hur den ska anpassas för alla åldrar och enskildas 
förutsättningar.91 
 
I samverkan med arbetsmiljölagen kan arbetsmiljöverket kontrollera arbetsgivaren genom 
ingripanden för att på så sätt antingen sätta in ett förbud eller ett föreläggande. Resultatet av 
ingripandet blir således att arbetsgivaren tvingas att antingen hindras att vidta vissa handlingar 
eller tvärtemot tvingas att genomföra vissa åtgärder. Gemensamt är att åtgärderna, huruvida 
de ska genomföras eller hindras, ingår i arbetet att förbättra arbetsmiljön. Vad som oftast 
kännetecknar ingripandena är att det kan handla om att arbetsgivaren tilldelas en skyldighet 
att utrusta verktyg med tillhörande skyddsanordning eller att viss utrustning erhåller ett förbud 
att brukas. Det man överlag vill åstadkomma är att den praktiska arbetsmiljön ska efterlikna 
visionen man har utifrån lagstiftningen. Vad som i situationen krävs av arbetsmiljöverket är 
att de kan stödja sig i lagstiftningen eller kunna påvisa att risken för ohälsa eller skada är 
påtaglig. Rätten att ingripa kommer av AML 7 kap. 7 § 1st.92 
 
När det gäller förelägganden eller förbud av arbetsmiljöverket kan dessa även innefatta den 
psykiska eller sociala arbetsmiljön. Detta kan gestaltas genom ett exempel på ett fall där man 
förbjöd en omplacering eftersom det skulle kunna innebära en påtaglig risk för att 
arbetstagaren skulle lida psykiska men som dessutom skulle kunna leda till självmordsförsök. 
Någon form av risk för psykisk ohälsa bevisades av arbetsmiljöverket i det specifika fallet 
genom ett läkarintyg och uppfyllde därmed kravet på underbyggt stöd i fråga. Detta betyder 
att arbetsmiljöverket kan besluta att involvera sig i frågor som rör psykisk ohälsa och därmed 
ställa krav på arbetsgivaren att agera i situationen på ett eller annat sätt. Av fallet kan 
konstateras att man genom en bedömning kan grunda ett ingripande på en objektiv handling 
som ett läkarintyg.93 Man kan däremot inte basera ett ingripande bara för att arbetsgivaren har 
fattat ett beslut som generar en allmän missbelåtenhet hos arbetstagare, till exempel ett beslut 
om nedläggning.94  
 
Av kravet att som arbetsgivare följa de förelägganden eller förbud som arbetsmiljöverket 
ålägger kan ett sådant ingripande även innefatta psykisk ohälsa som kan infinna sig vid 
arbetsbelastningen eller stress som är ovanligt hög. Det kan även förekomma av kränkande 
behandling på arbetsplatsen. Vid ett utgivet förbud eller föreläggande förekommer det en 
skyldighet hos arbetsgivaren att fullfölja det krav som ställs efter vitsorden ”vidta alla 
åtgärder som behövs” och att detta i sin tur resulterar i någon form av skada blir det krav på 
ett straffrättsligt ansvar med påföljder. Vid ignorerande av ett ingripande blir det frågan om 
ett utdelande av ett vite till rörelsen, som en juridisk person, vilket resulterar i ett 
”verksamhetsansvar”. Skillnaden är att ifall övertrampet inte från början är kopplat till ett 
vite blir det istället fråga om ett straffansvar vilket framkommer av AML 8 kap. 1 §.  Detta 
straffansvar kan därmed utdelas till en arbetsgivare som genom uppsåt eller oaktsamhet 
frångår ett ingripande med icke inkluderat vite.95 
 
Idag har arbetsmiljöverket en nollvision för olyckor och dödsolyckor i arbetet. Man anser, 
även om antalet har minskat, att det inte kan accepteras att dödsolyckor förekommer i 
arbetssammanhang i ett modernt Sverige.96 Det kan även konstateras att den psykosociala 
                                                
91 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/friska-arbetsplatser-for-alla-aldrar/ 
92 Iseskog T. Arbetsmiljöansvar, s. 58  
93 Iseskog T. Arbetsmiljöansvar, s. 60  
94 Iseskog T. Arbetsmiljöansvar, s. 61 
95 Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, s. 20-21 
96 En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020, sid 18.  
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ohälsan har ökat drastiskt vilket måste förhindras då den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön ska stärka arbetstagare och inte orsaka ohälsa.97 Visionen är att genom ett 
förebyggande arbete skapa en tryggare tillvaro på arbetsplatsen, målet är att förverkliga en 
idealbild av ett säkert arbetsliv genom att motverka ohälsa kopplat till arbetet. Man vill 
minimera risken för att arbetstagare ska lida men från betungande arbetsprestationer. Därför 
bör man genom gott samarbete mellan arbetsmiljöverket och arbetsgivare möjliggöra en 
insatsprestation för att förbättra arbetsmiljöförhållanden med hänsyn till psykiska och fysiska 
avseenden.98  
 
6.3 Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter  
Fördelar med en sund arbetsmiljö är många, både med hänsyn till arbetsgivaren och 
arbetstagaren som senare speglar av sig på vad verksamheten i sin tur producerar eller 
åstadkommer. Detta har frambringat ett stort engagemang i att vilja förbättra vissa specifika 
aspekter när det kommer till den psykosociala arbetsmiljön vilket lägger främst fokus på stor 
arbetsbelastning, olika typer av osämja och framförallt kränkande särbehandling.99 
 
När det kommer till bestämmelser beträffande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
har regleringen via arbetsmiljöverkets föreskrifter delvis ändrats eller omformulerats på vissa 
områden. De nya föreskrifternas tillkomst förutsätter att de allmänna råden om ”psykiska och 
sociala aspekter på arbetsmiljön” (AFS 1980:14) ; samt bestämmelserna om ”kränkande 
särbehandling i arbetslivet” (AFS 1993:17) och ”Omvårdnadsarbete i enskilt hem” (AFS 
1990:18) upphör att gälla.100 
 
Definitionen av målet med de nya föreskrifterna finns att granska i 7 § (AFS 2015:4) vilket 
framhäver att arbetsgivaren ska formulera mål i samband med sitt arbete att förbättra den 
organisatoriska och sociala miljön. Målet ska i sin tur samverka med det syfte som 
framkommer av AFS 2015:4.101 Målet ska vara förenligt med de arbetsmiljöpolicy som 
funnits sen tidigare. Det som kan anses vara nytt är att förebyggande av risker även ska 
kombineras med insatser som ska möjliggöra ett främjande av samarbete och allmän 
trivsamhet.102  
 
AFS 2015:4 framhäver med 1§ följande; “Syftet med föreskriften är att främja god 
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 
förhållanden i arbetsmiljön.” Formuleringen lyfter fram två tillvägagångssätt med 
grundsyften som härstammar från arbetsmiljölagen vilka baserar sig i ändamålet att arbeta 
mot ohälsa samt olyckor relaterade till arbete. Detta knyter därmed samman arbetsgivarens 
ansvar till sin arbetsplats och det arbete som krävs gällande förebyggande av ohälsa och 
olyckor. Det andra syftet som speglar arbetet för en god arbetsmiljö är hur man ska arbeta för 
att underlätta en sådan rent praktiskt. Det primära som lyfts fram i det andra nämnda syftet är 
arbetsgivarens systematiska arbete för arbetsmiljön som ska tillgodose kravet på ett främjande 
av hälsa och minimera risken för olyckor bland arbetstagarna.103 
 

                                                
97 En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020, sid 26. 
98 En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020, sid 22.  
99 Vägledning för arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, ”Förord” s. 3 
100 Vägledning för arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, ”Föreskrifterna”, s. 17.  
101 Vägledning för arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, ”Mål” s. 30 
102 Vägledning för arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, ”Arbetsmiljöpolicy och mål”, s. 30-31 
103 Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, s. 51-52 
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6.3.1 Förebyggande arbete 
De nya föreskrifterna fokuserar framförallt på att man genom aktivt arbete ska förebygga 
arbetssituationer som orsakar olika typer av belastning i arbetet, kontroversiella arbetstider 
samt förekomsten av nedvärderande behandling av arbetstagare. Reglernas inriktning tar sikte 
på området för organisatoriska och sociala frågor, vilka förmedlar att arbete som kommer 
främja syftet har en förebyggande karaktär.104  
 
Vad som bygger en organisatorisk arbetsmiljö är förekomsten av bestämmelser och praktiska 
utgångspunkter utifrån den specifika verksamheten när det kommer till den interna styrningen 
samt beslutsfattande.105 Hur fördelas arbetsuppgifter och hur fungerar kommunikationen? 
Definitionen av den sociala arbetsmiljön innebär att man ska se till hur olika individer 
generellt fungerar i ett gruppsammanhang, hur man på ett socialt sätt samarbetar och för sig. 
Det är även intressant att se hur människor i olika arbetspositioner fungerar i ett socialt 
sammanhang.106 Med detta innefattar även vilken press utifrån krav och ansvar som ställs på 
arbetstagare, i vilken grad man kan urskilja en delaktig samrörelse mellan olika aktörer på 
arbetsplatsen samt andra faktorer som kan påverka arbetsbördan även med hänsyn till 
tekniska kommunikationsmedel.107 Oftast hör den fysiska, den organisatoriska och sociala 
miljön ihop på så sätt att det vi åstadkommer med rent fysiskt arbete och de val vi gör är 
präglat av den psykiska miljön. Eventuellt kan vi göra sämre val beroende på hur trygga vi 
känner oss i vår arbetsmiljö vilket i sin tur kan leda till risktagande och ohälsa.108 Ifall man 
bortser från den fysiska arbetsmiljöns inverkan är det dock fortfarande väldigt relevant att 
iaktta den psykosociala arbetsmiljön i och med att arbetssituationen har ändrats på senare tid. 
Förändringen har innefattat mer psykiskt än fysiskt krävande arbete. Mycket beroende på att 
många arbeten har blivit betydligt mindre fysiskt ansträngande då utvecklingen av tekniken 
har underlättat arbetsbördan.109 
 
I vilket sammanhang som föreskrifterna är tillämpbara framgår av 2 § i AFS 2015:4. 
Betydelsen av paragrafen är således att alla arbetstagare som står under en arbetsgivares 
förfogande är direkt berörda av de nya bestämmelserna inom det psykosociala 
arbetsmiljöområdet.110 Detta innebär att det finns ett ansvar som ställer krav på arbetsgivare 
och personer med chefspositioner att sätta sig in och införskaffa den relevanta kunskap som 
krävs för att bilda sig en uppfattning gällande olika typer av osund arbetsmiljö. För att kunna 
ha rätt kunskap inom området gäller det även att förstå begreppen för olika typer av fenomen 
som skapar en försämrad psykosocial miljö på arbetsplatsen.111   
 
Innebörden av 3 § är att den som innehar den direkta förpliktelsen, arbetsgivaren, ska beakta 
föreskrifterna och se till att dess lydelse präglar arbetsplatsen. Detta betyder att det 
huvudsakliga ansvaret är riktat till arbetsgivaren och att denna kan hållas som den ytterst 
ansvariga. Skyldigheten och ansvaret har arbetsgivaren gentemot sina arbetstagare oberoende 

                                                
104 Dagens juridik, utökade arbetsmiljöansvaret, “förebyggande arbete i fokus”.  
105 Vägledning för arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, ” Om organisatorisk och social arbetsmiljö”, s. 
10. 
106 Dagens juridik, utökade arbetsmiljöansvaret, “förebyggande arbete i fokus” 
107 Dagens Juridik, utökade arbetsmiljöansvaret, ”förebyggande arbete i fokus”  
108 Vägledning för arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, ” Om organisatorisk och social arbetsmiljö, 
Flera orsaker samverkar ” s. 10,12. 
109 Vägledning för arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, ”Nya arbetssätt”, s. 14. 
110 Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, s. 52.  
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av deras anställningsform.  I och med detta är undantaget från föreskrifterna den form av 
förhållanden som utspelar sig inom utbildningsområdet och människor som tillhör gruppen 
under anstaltförhållanden. Dock frångår man inte arbetsmiljölagen och AML 3 kap. 2 § om 
arbetsgivarens skyldighet att vidta alla former av förebyggande åtgärder för att aktivt arbete 
med att förhindra ohälsa och olycksfall.112 
 
Av föreskrifterna framkommer vad som möjliggör målet om en fungerande frisk arbetsmiljö. 
Därtill hur man når detta mål framkommer av 5 §, om kravet som ställs på arbetsgivare 
gällande deras eget systematiska arbetsmiljöarbete.113   
 
Av 5 § i föreskrifterna från arbetsmiljöverket framkommer följande lydelse: ”I 
arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns det regler om 
arbetsmiljöpolicy, kunskaper och arbetsgivaren regelbundet ska undersöka och bedöma vilka 
risker som kan förekomma i verksamheten. Där finns det också regler om att arbetsgivaren 
ska vidta åtgärder för att komma tillrätta med riskerna.”   
 
Anledningen till varför 5 § har skrivits ut och formulerats med starka gemensamma drag och 
likheter med arbetsmiljölagens formulering gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet är för 
att man vill poängtera hur viktig och relevant denna bestämmelse är.114 Av föreskrifterna 
framkommer även att man ska likställa frågor som berör organisatorisk och social arbetsmiljö 
med andra typiska arbetsmiljörelaterade ämnen. Vad detta i praktiken innebär är således att 
man även måste formulera mål med inriktning till de psykosociala frågorna. Även i frågor 
som berör de arbetsmiljörelaterade policys samt inom kategorierna för eventuella risker 
kopplat till arbetsmiljön och inom ramen för allmän kartläggning. Det är även centralt att man 
ger utrymme för organisatoriska och sociala aspekter när det kommer till arbetsplatsens 
arbetsmiljöplan, hur ska man på bästa sätt undvika risker och ohälsa med hänsyn till 
organisatoriska och sociala faktorer?115  
 
Den centrala anledningen till varför man anser att det är av största vikt att man även tar 
hänsyn till organisatoriska och sociala omständigheter är för att kopplingen till tidens 
arbetsmiljö är stor. Att inte ta med denna faktor i beräkningen skulle innebära att man inte gör 
en heltäckande granskning för att kunna göra en rättvis bedömning av miljön på en 
arbetsplats. I och med att man har kunnat konstatera att den psykosociala influensen har en 
stor del av det totala när det kommer till utredningen av arbetsmiljön är det av stor betydelse 
att man iakttar denna även för att kunna bestämma anledningen till ohälsa. Därför ser man 
även att arbete som mynnar ut i att förbättra den psykosociala atmosfären även ger positiv 
effekt på helhetsbilden av arbetsmiljön.116 
 
6.3.2 Krav på kunskap 
Kunskapskravet är direkt kopplat till arbetsmiljölagen samt bestämmelserna kring det 
systematiska arbetsmiljöarbetet som utmanar arbetsgivare att ställa krav på verksamhetens 
chefer och arbetsledare. Vad man särskilt ska lägga märke till är att bestämmelserna kring 
kompetens även innefattar den psykosociala aspekten, vilket medför behov av ”särskilda 
kunskapskrav”.117  
                                                
112 Vägledning för arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, ”Till vem föreskrifterna riktar sig”, s. 18-19.  
113 Vägledning för arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, ”Föreskrifterna”, s. 17. 
114  Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, s. 56. 
115 Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättlig utgångspunkt, s. 57.  
116 Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, s. 57-58. 
117 Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, s. 58. 
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Gällande kunskapsfrågan är det upp till arbetsgivaren att säkerställa att människor med chef-
eller arbetsledarpositioner innehar kunskap om hur man på bästa sätt arbetar för att förhindra 
ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling. Arbetsgivarens ansvar är att ge 
möjlighet för arbetsledarna och cheferna att i praktiken kunna arbeta på ett förebyggande sätt 
gällande dessa ämnen. Det man vill åstadkomma genom att säkerställa att arbetsledare och 
chefer innehar tillräcklig kunskap är att detta underlättar när man ska arbeta för att förbättra 
arbetsmiljön. Det krävs även att den kunskap man har gällande organisatoriska och sociala 
utgångspunkter behöver överensstämma med den specifika arbetsmiljön man är verksam i. 118 
 
De särskilda kraven på viss kunskap framkommer av 6 § i arbetsmiljöverkets nya föreskrifter.  
Det som framgår av texten ovan är att arbetsgivaren även ska se till att överordnade iakttar 
och har kunskap rörande psykosociala företeelser på arbetsplatsen. Kunskapen ska underlätta 
ett aktivt arbete mot den psykosociala problematiken på ett tillfredställande sätt. Tanken är att 
den kunskap man vill frambringa ska utgår från att man ska veta hur man ska förebygga samt 
hantera förekomsten av dessa psykosociala företeelser.119  
 
6.3.3 Ohälsosam arbetsbelastning 
Ohälsosam arbetsbelastning innebär att man som arbetstagare sitter i en situation med allt för 
höga krav i förhållande till tillgångar. Övriga kännetecken är att situationen pågår under en 
längre period och att den belastande arbetsbördan inte avbryts med hjälp av någon form av 
stresshantering vilket medför ohälsa för arbetstagaren.120  
 
Vid förebyggande av en ohälsosam arbetsbelastning och dess innebörd krävs det vetskap 
kring hur man ska bedöma att situationen är ohållbar. Finns det fakta som säger att 
belastningen inte är ohälsosam? Likaså krävs det kunskap gällande den specifika 
arbetsplatsen när det kommer till förekomsten av kränkande särbehandling. Det man ska 
undersöka är den sociala arbetsmiljön och dess säregenskaper för att på ett tidigt stadie kunna 
urskilja social problematik som kan utvecklas till kränkande särbehandling. Vid ett 
konstaterande att någon av de två nämnda företeelserna förekommer, är det centralt att man 
ska veta hur man ska gå tillväga. Man ska kunna känna igen förekomsten av ohälsosam 
arbetsbelastning eller kränkande särbehandling för att kunna, på ett lämpligt sätt, hantera 
situationen och därmed vilka passande tillvägagångssätt som anses rimligt.121  
 
Under 9 § framgår vad som menas med arbetsbelastning enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
Att kraven som ställs på arbetstagaren kan anses vara i balans till arbetspositionens standard 
och uppmätas till lagom nivå i förhållande till de resurser som finns att tillgå. En allt för stor 
belastning skapar ohälsa bland arbetstagarna ifall belastningen sker under en längre tid.122 De 
krav som vanligtvis ställs på en arbetstagare är kopplade till anställningen och det åtagande 
som hör till. I förhållande till vad man ska prestera är det även relevant vilken mängd samt 
vilken tidsram som anges. För att koppla benämningen krav till social arbetsmiljö kan man 
nämna att krav även kan ställas i relation till samverkan med andra människor. Detta betyder 
att krav kan ta form som ett måste att samarbeta och fungera bra i grupp. Ifall man inte 

                                                
118 Vägledning för arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, ”Kunskaper”, s. 25.  
119 Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, s. 58-59. 
120 Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, s. 59. 
121 Vägledning för arbetsmiljöverket nya föreskrifter, ” Förebygga/ hantera ohälsosam arbetsbelastning 
och kränkande särbehandling”, s. 26. 
122 Vägledning för arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, ”Arbetsbelastning” s. 34.  
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upplever att den sociala miljön fungerar kan det bidra starkt till en belastning.123 Resurser är 
olika hjälpmedel som ska underlätta arbetskraven som både kan ta social som teknisk 
utformning. Resurser kan innebära att det finns möjlighet för hjälp i situationer som kan 
bedömas vara besvärliga.124 Det är därför av största vikt att man som arbetsgivare för samtal 
med sina medarbetare rörande frågor som är relaterade till ohälsa som skapas genom allt för 
hög arbetsbelastning.  
 
Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet framkommer det att arbetsgivaren även ska iaktta 
den organisatoriska och sociala miljön. Arbetsgivaren ska därmed vara uppmärksam när det 
kommer till arbetstagarnas närvaro samt arbetsbelastningen och därtill den sociala stämningen 
inklusive eventuella konflikter.125 Utöver ohälsosam arbetsbelastning är det upp till 
arbetsgivare att markera att kränkande särbehandling inte är accepterat beteende på 
arbetsplatsen eftersom dess existens kan få förödande konsekvenser och ge upphov till ohälsa 
för berörda individer. Avståndstagandet syns i arbetsgivaren skyldighet att aktivt arbeta mot 
kränkande särbehandling och vara beredd på att ta till olika metoder för att få bukt med 
problemet.126 
 
6.3.4 Kränkande särbehandling 
Under 13 § från arbetsmiljöverkets nya föreskrifter framkommer följande bestämmelse: 
”Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. 
Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge 
upphov till kränkande särbehandling.” Innebörden av att handla eller uppföra sig på ett 
kränkande sätt, och som utgör begreppet särbehandling, följer att man som medarbetare 
uppför sig eller uttalar sig på ett sådant sätt att någon känner sig nedtryckt eller mindre 
värdefull.127 Vad som kan bedömas som ett typiskt exempel på kränkande särbehandling är 
handlingar som yttrar sig som hot att bli utsatt för våld och fysiskt våld.128 Särbehandling 
innebär att man som en del av arbetsplatsen blir bemött på ett sätt som medför utanförskap 
och olustighet som inte går att motivera. Slutsatsen av detta är att ovannämnda företeelser kan 
vara en grundad anledning till förekomsten av psykisk ohälsa på arbetsplatsen vilket ska 
motivera arbetsgivaren att agera.129  
 
Det innebär att man som arbetsgivare vid uppmärksammat fall av ohälsa ska följa det system 
som kommer av skyldigheten att bedriva systematiskt miljöarbete. Man ska därför genast se 
till att åtgärda förekomsten av kränkande särbehandling innan det finns en risk att skadan blir 
större än vad den redan är. AFS 2008:15, som förmedlar ändringen av AFS 2001:1 Om 
systematiskt arbetsmiljöarbete, lyfter fram med föreskriftens 9 § att arbetsgivaren genast ska 
agera vid uppdagande av att arbetstagare lider av ohälsa med koppling till kränkande 
särbehandling vilket innebär att man på så sätt förebygger existensen av ohälsa med denna typ 
av förankring på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska direkt försöka åtgärda grundorsakerna till 
varför denna form av ohälsa uppenbarar sig.130 
 

                                                
123 Vägledning för arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, ”Arbetets krav”, s. 34-35.  
124 Vägledning för arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, ”Resurser för arbetet”, s. 37.  
125 Dagens Juridik, utökade arbetsmiljöansvaret, ”Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ger koll på risker”  
126 Dagens Juridik, utökade arbetsmiljöansvaret, ”Chefer ska förebygga kränkande särbehandling” 
127 Vägledning för arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, ” Kränkande särbehandling”, s. 56		
128	Iseskog T. Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt, s. 60.  
129 Vägledning för arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, ”Kränkande särbehandling”, s. 56 
130	Vägledning för arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, ”Utreda med omsorg”, s. 64  
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Efter följande redogörelse kan man konstatera att en saklig grund för uppsägning inte får 
baseras på orsaken att en arbetstagare lider av en sjukdom.131 Undantaget från huvudregeln 
baseras på att man kan påvisa att arbetstagares förmåga att utföra arbetsprestation i enlighet 
med anställningsavtalet har påtagligt försämrats. Försämringen ska innebära att 
arbetsprestationen inte längre kan anses vara av betydelse för verksamheten eller för 
arbetsgivaren, vilket kan utgöra saklig grund för uppsägning baserat på personliga skäl.132 
Med de nya föreskrifterna från arbetsmiljöverket har man uppmärksammat att psykisk ohälsa 
ska likställas med det arbete som görs för att förhindra fysisk problematik. Detta innebär att 
arbetsgivaren har fått ett utökat ansvar för arbetsmiljön. Att kränkande särbehandling och 
onormal arbetsbelastning utgör en betydande orsak när det kommer till ett allmänt ökande av 
psykosocial ohälsa är anledningen till varför man väljer att ställa högre krav för att hantera 
och förebygga dess framväxt.133  

                                                
131 LAS 7§  
132	Iseskog T. Uppsägning av personliga skäl, s. 155.	
133 Dagens juridik, utökade arbetsmiljöansvaret “förebyggande arbete i fokus”. 



	 35	

7. Analys  
De främsta anledningarna till uppsägning av arbetstagare är arbetsbrist eller personliga skäl. 
De generella kraven på en giltig form av uppsägning är de tre kriterier som ställs av LAS i 
enlighet med 7 §. Detta innebär att en uppsägning måste grundas på saklighet, vilket betyder 
att man måste ha en giltig orsak till varför en uppsägning bör äga rum. Arbetsgivaren måste 
även ta hänsyn till den omplacerings- och rehabiliteringsskyldighet som följer av lagen, vilket 
kräver en viss eftertänksamhet innan en uppsägningsprocess kan blir aktuell. Att man håller 
sig inom tidsramen på två månader utgör det tredje kriteriet för att förloppet ska vara giltigt.   
 
Utgångspunkten för att en saklig grund för uppsägning, baserat på personliga skäl, ska anses 
föreligga är att en bedömning utifrån vissa bestämda krav har gjorts. Bestämmelsen utgår från 
arbetstagaren har agerat motstridigt i förhållande till det åtagande som ingåtts genom 
anställningsavtalet. Genom bristfälligt handlande eller underlåtelse har arbetstagaren alltså 
gjort sig skyldig till avtalsbrott. För att en uppsägning baserad på personliga skäl ska anses 
vara giltig måste även vissa kriterier som fastställts genom praxis iakttas, nämligen 
misskötsel, medvetenhet och skada.  
 
Fall där en arbetstagare lider av sjukdom är enligt huvudregeln att betrakta som en ogiltig 
orsak till uppsägning. Sjukdom är ett tillstånd som inte anses uppfylla kriteriet för medveten 
misskötsel och att man därmed är man vid sjukdom skyddad enligt LAS från att bli uppsagd. 
Dock finns det undantag från huvudregeln. Frågeställningen hur långt arbetsgivarens ansvar 
sträcker sig när det kommer till arbetstagare som lider av psykisk ohälsa som ett 
sjukdomstillstånd är omdiskuterat. Vad man har kommit fram till är att en uppsägning 
grundad på sjukdom eller liknande ohälsa kan vara förenligt med lagstiftningen. Detta ifall 
man kan fastslå att sjukdomen ligger till grund för arbetstagarens bristfälliga arbetsförmåga 
som resulterar i att arbetet inte längre är förenlig med verksamheten eller vad arbetsgivaren 
förväntar sig. Dock finns det olika krav på arbetsgivaren innan uppsägning grundat på 
sjukdom eller någon form av misskötsel får äga rum, som till exempel 
rehabiliteringsskyldigheten. Detta förutsätter att arbetstagaren är villig att delta i en 
rehabiliteringsplan för att därmed få skydd från att bli uppsagd.  
 
Psykisk ohälsa är ett fenomen som drastiskt har ökat under senare år, vilket medför att allt fler 
dåligt på arbetsplatsen. Arbetsmiljön är ett område som regleras via föreskrifter från 
arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren har en skyldighet att utföra ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete för att på ett tidigt stadium kunna finna orsaker till ohälsa och olyckor bland 
anställda. Arbetsmiljöverket som granskande myndighet har möjlighet att ställa krav på 
arbetsgivaren när det handlar om verksamhetens arbetsförhållanden. Detta innefattar även 
möjlighet att förbjuda eller påkalla förbättring när det kommer till säkerhetsfrågor. 
Arbetsmiljöverket kan alltså hindra eller tvinga arbetsgivaren att vidta åtgärder i syfte att 
förbättra arbetsmiljön. Denna rätt att ingripa gäller även situationer som berör den 
psykosociala miljön.  
 
Lagen har inte framställt en klar definition av vad psykisk ohälsa innebär. Det framkommer 
endast att det finns olika tillstånd som omfattar psykisk ohälsa. Vad som gör lagstiftning kring 
psykisk ohälsa svår är de många skepnader som den har. Fysiska skador som uppstått på 
grund av brister i arbetsmiljön är generellt lättare att förebygga då de är mindre svårtydliga. 
Att ha en allmän lagstiftning om psykisk ohälsa kan orsaka problem när alla fall inte 
uppmäter samma grad av psykisk problematik eller genererar samma tillstånd. Alla människor 
är unika och kan uppleva situationer och saker på olika sätt och med olika perspektiv. Det är 
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viktigt att man som arbetsgivare hittar en lämplig rehabiliteringsåtgärd som kan föra tillbaka 
arbetstagaren till arbetet och som passar för den sortens människa och psykiska problem som 
föreligger. 
 
En annan problematik som kan följa av psykisk ohälsa på arbetsplatsen är när en arbetstagares 
psykiska tillstånd medför en påtaglig risk för självskadebeteende. Vilket ansvar har 
arbetsgivaren för den specifika arbetstagaren i en sådan situation? Det framkommer av ett 
rättsfall att rekvisitet oaktsamhet har olika dimensioner. Även om arbetstagaren upplevde en 
kränkande särbehandling samt en otillräcklig arbetsmiljö och därmed led av psykiska ohälsa 
fälldes inte arbetsgivarna för sitt bristfälliga systematiska arbetsmiljöarbete. Tingsrättens 
konstaterande att arbetsgivarna genom sin vetskap om arbetstagarens psykiska ohälsa tog en 
medveten risk när de beslutade att avskeda arbetstagaren som senare tog sitt liv. Domslutet 
ändrades dock av hovrätten som fastställde att rekvisitet för oaktsamhet kring vållande av 
annans död eller sjukdom inte var tillräckligt grovt för att vara straffbart. HD valde att inte 
pröva frågan. 
 
Även om det konstaterades att arbetsgivarna brustit på flera ansvarsområden kunde de alltså 
inte fällas för arbetsmiljöbrott. Av detta kan man dra slutsatsen att det är svårt att fastställa 
hur långt ett ansvar kan sträcka sig och vilka konsekvenser som kan uppkomma när psykisk 
ohälsa är inblandat. Psykisk ohälsa har aldrig fått stor uppmärksamhet när det kommer till 
liknande frågor. Detta i sig genererar okunskap i hur man ska agera och handskas med fall 
inom denna kategori. 
 
År 2015 inrättades nya föreskrifter från arbetsmiljöverket gällande den psykosociala 
arbetsmiljön.  Man kom fram till att psykisk ohälsa ska omfattas av bestämmelser som 
tidigare mestadels berört fysisk hälsa. Arbetsgivaren har därmed fått ett utökat ansvar för 
arbetsmiljön. Med mer fakta kring psykiska besvär på arbetsplatser togs fram börjande man 
aktivt sätta sig in i problematiken för att finna en lösning. Ohälsosam arbetsbelastning och 
kränkande särbehandling är två faktorer som man ansåg hade stor betydelse kring 
arbetstagarens mående på arbetsplatsen.  
 
Den mest avgörande faktorn för skapandet av en bättre arbetsmiljö är kunskap kring hantering 
och förebyggande av kränkande särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsgivaren 
är ansvarig för att se till att överordnande har tillräcklig kunskapen för att arbeta i enlighet 
med de nya föreskrifterna. Det man vill åstadkomma är att arbetsledare inte ska stå tomhänta 
inför en situation som tidigare har ansetts vara för svårhanterlig och där psykisk ohälsa har 
varit överhängande. Den föreslagna lösningen på problemet är alltså utbildning och 
införskaffandet av rätt kompetens för att undvika svåra fall med brist på tidiga 
rehabiliteringsåtgärder och andra hjälpinsatser.  
 
Rättsfallet kring den arbetstagare som senare valde att ta sitt liv illustrerar en brist på 
kommunikation och kunskap kring de skyldigheter som en arbetsgivarposition innebär. 
Ansvariga saknade kompetens kring hanteringen av en anställd vars mående uppkom genom 
kränkning på arbetsplatsen. Detta kan delvis bero på att det handlade om ett tabubelagt ämne, 
som psykisk ohälsa i en del sammanhang kan innebära, och förvirring kring möjliga 
tillvägagångssätt. Avsaknaden av kunskap kring hantering och förebyggande av psykosocial 
problematik kan, med facit i hand, få allvarliga konsekvenser för de inblandade. Med de nya 
föreskrifterna vill man förändra ovissheten som finns i dagsläget gällande problematiken 
kring den psykosociala arbetsmiljön. I praktiken kan man inte förutspå den exakta innebörden 
av föreskrifterna eftersom de är så pass nya. Att utveckla arbetsgivarens kompetens kan vara 
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ett steg i rätt riktning när det gäller att förebygga uppkomsten av fall där arbetstagare får lida 
men av en otillräcklig arbetsmiljö. Även om det kan innebära mer arbete för personer som 
redan har stort ansvar, kan man nog konstatera att krav på kunskap och kommunikation 
nästintill aldrig inneburit en negativ utveckling. 
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